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   INTERVIURI 

 
 

De vorbă cu Diana Gheorghiu 
 

 

Andra Apostu 
 

  
Dianei Gheorghiu nu îi poate fi atribuit doar un rol sau 

doar o calitate fără a le pune, pe nedrept, pe toate celelalte în 
umbră. O să o numesc artist. Și un artist cu o perspectivă 
completă, panoramică asupra actului artistic. Ea este 
compozitor, înțelege și trăiește procesul creator cu toate micile 
sale minuni care dau farmec muzicii ei, dar este și manager de 
proiecte culturale, deci cunoaște scena și din spatele 
reflectoarelor. Nu ideea de manager vreau să o rețineți ci de 
artist care își dorește și chiar face mai mult pentru viața 
culturală românească, pentru tinerii muzicieni. Nu e ușor lucru 
să pornești la drum un proiect. Iar provocarea este și mai mare 
când îți dorești să faci din acel proiect o tradiție, așa cum Diana, 
alături de soțul ei Sebastian Gheorghiu, a reușit cu Icon Arts, 
poate cel mai cunoscut demers al lor de până acum.  
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A.A.: Aș vrea tare mult, pentru început, să ne spui 
câteva cuvinte despre relația pe care ai avut-o cu domnul 
Octavian Nemescu, profesorul tău de compoziție? Te întreb 
asta gândindu-mă la teza ta de doctorat, la opțiunea ta pentru 
acest „cuplu” de concepte, originar și original, ambele atât de 
aproape ideilor maestrului Nemescu. 

D.G.: L-am cunoscut pe domnul Nemescu prin Irinel 
Anghel, care îi fusese studentă și care mie mi-a fost 
îndrumătoare în pregătirea pentru examenul de admitere la 
facultate. Îi mulțumesc pe această cale pentru intuiția ei 
formidabilă de a-mi recomanda clasa de compoziție a domniei 
sale, cu care am simțit o conexiune extraordinară încă de la 
început. Asta în primul rând datorită stilului său cald și 
părintesc, care l-a transformat într-un mentor-prieten, cu o 
disponibilitate fără limite să împărtășească din cunoștințele și 
experiența nemărginite, să încurajeze, să sprijine. Mă consider 
norocoasă și privilegiată că am putut beneficia de îndrumarea 
lui până la doctorat. Teza mea are, bineînțeles, rădăcini în 
discuțiile noastre – uneori în consens, alteori contradictorii, 
despre evoluția muzicii ca oglindă a societății, despre 
funcționalitatea ei care s-a schimbat în timp. De aici mi-a venit 
ideea să analizez curentele muzicale din perspectiva relației 
tradiție-inovație, originar (arhetipal) - original (înnoitor) și de a 
urmări rolul acestei alternări în abordarea creației pe parcursul 
istoriei până în prezent. Dincolo de finalitatea practică a 
demersului – care a condus ulterior și la o estetică personală de 
compoziție, acest exercițiu m-a ajutat să-mi calibrez mai bine 
perspectiva, mi-a adus, să spunem așa, niște ”reglaje fine” în 
schimbarea focusului de la detaliile din interiorul lucrurilor către 
ansamblu. Am admirat asta mereu la domnul Nemescu, era un 
maestru al privitului în multi-perspectivă, iar această abilitate pe 
care am încercat să mi-o dezvolt inspirată de exemplul său mi-a 
fost utilă atât în compoziție cât și în managementul de proiect. 
Și de aici derivă o altă calitate pe care domnul Nemescu o avea 
din plin și care mi se pare că începe să se piardă la noile 
generații: empatia, capacitatea de a te pune în locul celuilalt. Mi 
se pare un atribut extrem de necesar atât pentru un artist cât și 
pentru un om la modul general și cred că ar trebui să ne 
străduim să îl cultivăm cât mai bine în noi înșine și în noile 
generații. 
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A.A.: Te rog să ne vorbești despre poveștile din muzica 
ta, sensurile și metasensurile care se regăsesc acolo, tot ce 
este prezent propriu-zis în partitură dar și dincolo de ea... 

D.G.: Am fost întotdeauna atrasă de ideea lumilor 
suprapuse, de muzicile care te ”păcălesc” făcându-te să 
confunzi un timbru al unui instrument cu un altul, de planuri 
care uneori se întrepătrund și se inversează, de visele 
amestecate cu realitatea, de mecanismele gândirii și ale 
emoției, de gesturile care însoțesc comunicarea. Toate aceste 
mici ”obsesii” se regăsesc în lucrările mele, uneori explicit – 
anunțate chiar din titlu, alteori ascunse în spatele unor denumiri 
generice, sau în jocuri de cuvinte cu sensuri înșelătoare. Nu 
simt neapărat nevoia să leg muzica de alte arte și nici să rămân 
tributară unei anumite orientări estetice – pentru că timpul în 
care trăim ne oferă ocazia fabuloasă de a experimenta fără 
opreliști stiluri ale trecutului și ale prezentului, dar de multe ori 
sunt influențată în ceea ce compun de experiențe 
metamuzicale. Totodată colaborez cu bucurie cu colegi din alte 
domenii (coregrafie, film, fotografie, noi tehnologii) și de fiecare 
data, proiectele colective m-au ajutat să cresc profesional și 
personal. 

A.A.: Cum iei decizia de a compune o lucrare? Ești 
implicată în foarte multe proiecte, cum funcționezi atât de 
eficient pe toate aceste planuri? 

D.G.: Cred că muzica trebuie compusă doar atunci când 
ai ceva de spus, iar eu asta încerc să fac, fie că e vorba de o 
lucrare ”la libera inspirație” fie că e o propunere din partea unui 
ansamblu sau a unei instituții. În cei 22 de ani în care am purtat 
mai multe pălării - cum se spune, am descoperit că eficiența 
vine dintr-o bună planificare și alternare a rolurilor, nu din 
asumarea lor simultan. Sigur, pe termen scurt poți face în 
același timp mai multe lucruri și să îți iasă toate excelent, dar pe 
termen lung performanța nu e sustenabilă – cel puțin în cazul 
meu - decât prin alternarea acestor roluri. Nu aș vrea sa fiu tot 
timpul ca un cazan sub presiune și să scot aburi pe nas 
alergând prin viață doar ca sa bifez chestii pe o listă 
interminabilă.  

A.A.: Ai scris lucrări pentru diverse formule 
instrumentale, ai colaborat cu artiști din alte zone artistice – 
dans, actorie – dar mi-a atras atenția în mod special proiectul 
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tău de Realitate Augmentată prezentat în cadrul ICon Arts Sibiu 
2012. Odată cu piesa Dragonfly ai inițiat un tip de estetică 
personală, dă-ne mai multe detalii... 

D.G.: Scriind despre originalitate și nivelurile 
(parametrilor sonori, estetic, sintactic, structural, de limbaj) la 
care ea se poate manifesta în muzică, am sfârșit prin a scrie eu 
însămi o lucrare care sa utilizeze elemente universale, 
„originare”, într-o organizare originală, inovativă. Așa a apărut 
Dragonfly, încadrabilă în estetica ”memoriei eterne” și tehnica 
de compoziție a „umbrelor captive”, pe care le-am inclus în 
finalul prezentării doctorale ca un fel de concluzie sonoră la 
demersul teoretic. Foarte pe scurt, mi-am imaginat o lume în 
care toate acțiunile noastre odată declanșate ar dura la 
nesfârșit, doar că, imediat după concretizare, ele ar fi proiectate 
într-un plan secund al existenței, suprapunându-se cu alte și 
alte acțiuni. În piesa Dragonfly, tehnica umbrelor captive 
exprimă această estetică prin intermediul instrumentelor live, al 
sunetelor-sursă, versus planul sunetelor preînregistrate și 
prelucrate electronic, al umbrelor, care se acumulează într-un 
univers dinamic secundar, până la finalul piesei. 

Pentru lucrarea Dragonfly am folosit o metaforă a 
transformării (toată piesa e o ascendență a larvei către stadiul 
final de insectă înaripată/libelulă) și un material sonor de 
inspirație spectral-arhetipală, dar tehnica poate fi adaptată și 
altor țesături/materiale muzicale. Colaborarea cu dezvoltatorul 
de Realitate Augmentată (printr-un parteneriat româno-britanic) 
a venit ca o extensie a proiectului muzical, mi-am dorit să ofer o 
experiență senzorială nemaiîntâlnită în acel moment (2012) în 
sala clasică de concert și m-am bucurat mult că a fost o reușită. 

A.A.: Ești membră, alături de mai multe femei 
compozitor din țara noastră, în ARFA – Asociația Română a 
Femeilor în Artă. De ce crezi că este necesară o organizație 
specială pentru femei compozitor? Care ar fi trăsăturile 
specifice care le diferențiază de bărbații compozitor? 

D.G.: Din rațiuni de echilibru și totodată pentru 
diversitate. Nu m-am gândit niciodată la ceea ce ne diferențiază 
– componistic vorbind, dar cred că e vorba de amestecul ciudat 
de sensibilitate și forță pe care noi femeile îl purtăm în codul 
genetic și care ar putea să transpară în creație. Dar cred că 
acestea sunt subtilități care, de fapt, sunt dificil de sesizat de 
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către un ascultător care nu are habar dacă muzica de care se 
bucură a fost compusă de o femeie sau de un bărbat. Cred că 
ambele categorii au posibilitatea să creeze artă extraordinară și 
noi femeile suntem norocoase să trăim într-un timp și într-un 
context politic – și geografic – în lumina celor mai recente 
frământări în alte părți ale lumii - în care să ne putem educa și 
manifesta în toate domeniile, inclusiv în cel artistic. Și trebuie să 
profităm de asta.  

A.A.: Când ai știut că îți place să faci proiecte, să 
organizezi, să coordonezi proiecte culturale? Pentru că CV-ul 
tău e impresionant! Care a fost declicul tău de ai ajuns în 
această zonă atât de frumoasă a cunoașterii actului cultural din 
toate perspectivele? 

D.G.: Declicul meu a fost Sebastian, prietenul meu de 
atunci – care între timp a devenit soțul meu. În 2001, când eram 
în perioada studiilor aprofundate la UNMB, ne-am dorit să 
lucrăm împreună ca o echipă și am început să ne implicăm în 
organizarea de evenimente. După licența la UNMB el a urmat 
un masterat în Management Cultural la SNSPA și eu am decis 
că mi-ar prinde bine să fac ceva complementar – și am ales 
Comunicare și Relații Publice tot la SNSPA, mergând în paralel 
cu studiile la UNMB. 

A.A.: Nu pot să nu asociez numele tău cu Festivalul 
Icon Arts mai mult decât cu oricare alt proiect în care ești 
implicată. Vorbește-ne despre această inițiativă a cărei co-
fondator ești și care a devenit deja o tradiție în lumea muzicală 
românească. 

D.G.: ICon Arts a apărut în 2003, întâi sub denumirea 
”Cursurile de vară de muzică contemporană de la Breaza”. Și 
eu și Sebastian avusesem experiența de bursieri ai facultății la 
câteva festivaluri occidentale importante din Bayreuth, Koblenz, 
Lanciano. Eram deja o echipă, avusesem câțiva clienți din zona 
privată pentru care organizasem evenimente cu firma pe care o 
înființase Sebastian – Exces Music, aveam perspectiva mea de 
compozitor și a lui – de interpret – despre ce înseamnă un 
festival de muzică – desigur, o perspectivă a participantului... și 
din moment ce la noi în țară nu era nimic similar și era încă 
foarte greu pentru studenții români să meargă la cursuri de 
perfecționare în străinătate (vize, invitații, taxe – de cele mai 
multe ori prohibitive pentru puterea economică din România 
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acelor vremuri) ne-am spus că în loc să ne plângem că nu 
avem un festival ca în afară, mai bine organizăm noi unul. Am 
găsit deschidere atât din partea profesorilor noștri din facultate 
(Dan Dediu, Octavian Nemescu, Ladislau Csendeș, Marius 
Ungureanu, Ionuț Ștefănescu, Dorin Gliga, Emil Vișenescu, 
Godri Orban – am menționat doar mentorii primei ediții, pentru 
că apoi le-au urmat mulți alții din România și de peste tot din 
lume), cât și din partea unora dintre clienții noștri din mediul 
privat și a primarului din Breaza – și el profesor de formație, 
domnul George Mărăcineanu care ne-a pus la punct 
infrastructura locală a micii stațiuni de pe Valea Prahovei. Ne-
am dorit de la bun început un loc care să nu fie în București și 
care să asigure climatul pentru studiu intensiv, dar în atmosferă 
și peisaj de vacanță. Continuarea a venit firesc, pentru că toată 
lumea a pus pasiune și și-a dorit ca lucrurile să meargă, apoi 
din a treia ediție am crescut atât de mult încât nu am mai avut 
unde să cazăm studenții și profesorii și a trebuit, cu mare 
părere de rău, să ne îndreptăm către o zonă care să ne asigure 
posibilitatea de dezvoltare constantă. Așa am ajuns în 2006 în 
zona Cisnădie-Sibiu-Cisnădioara cu proiectul rebranduit drept 
ICon Arts – International Contemporary Arts Academy & 
Festival, apoi ne-am extins către satele săsești din Transilvania 
(nucleul Biertan, Richiș, Alma Vii și din ce în ce mai multe 
localități din jur) pentru că ne-am dorit să contribuim prin artă la 
promovarea unor localități de patrimoniu absolut minunate, am 
avut și 5 ediții la Roma – ce ne-au permis să oferim schimburi 
internaționale într-un spațiu internațional - și deja ne gândim la 
ediția cu numărul XX. 

A.A.: Cum identificați nevoile din viața muzicală actuală 
încât reușiți să veniți mereu în întâmpinarea lor și să oferiți 
soluții atractive pentru cursanții/participanții din cadrul 
Academiei? 

D.G.: ICon Arts a pornit ca răspuns la o nevoie și 
continuă să se extindă în funcție de feedback-ul pe care îl 
primim de la studenți, de la profesori, de la partenerii din zona 
instituțională, ONG și ai societății civile. Fiind activ implicați în 
viața culturală și colaborând cu una dintre cele mai mari 
organizații de breaslă din țară (UCIMR – Uniunea de Creație 
Interpretativă a Muzicienilor din România) pentru care scriem 
proiecte și atragem finanțări prin concurs de vreo 20 de ani, 
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lucrăm ”la firul ierbii” și sesizăm ce ar putea fi îmbunătățit și 
încercăm să schimbăm ceva din interior, cât se poate. Apoi mai 
este și intuiția foarte bună a lui Sebastian care îi permite să 
anticipeze multe lucruri care se confirmă ulterior în piața 
culturală. Și nu în ultimul rând, ICon Arts este așa cum e acum 
datorită echipei extraordinare care nu mai are doar cei doi 
oameni de la început. Mă bucur tare mult că avem alături 
profesioniști fantastici care contribuie cu idei și aduc prospețime 
și dinamism unui eveniment care reușește să se reinventeze și 
datorită lor. 

A.A.: Cum supraviețuiesc ideile bune pe timp de 
pandemie? Se pot adapta? Cât de grele sunt aceste procese 
de adaptare și care crezi că sunt urmările lor pe termen lung? 

D.G.: Ideile bune supraviețuiesc pentru că sunt 
necesare. Dacă aduc schimbări în bine, nu au cum să dispară, 
pentru că e nevoie de punerea în practică a unor idei bune 
pentru ca lucrurile să se schimbe în bine. În pandemie, de 
exemplu, ne-a fost mai ușor să ne adaptăm pentru că noi 
sesizasem deja nevoia diversificării conținutului cultural în 
mediul online încă din 2015 (că tot vorbeam despre intuiția lui 
Sebastian) când lansasem, în urma desființării postului TVR 
Cultural și a golului lăsat de acesta în programele TV, o serie 
de emisiuni culturale în sală și online, transmise prin live 
streaming pe Enjoytv.RO: Round Table București – un 
spectacol-conferință moderat de muzicologul Valentina Sandu-
Dediu ce reunește personalități din muzică, teatru, film, dans, 
diplomație, medicină și astronomie, miniseria de documentare 
Arts District – dedicată punerii în valoare prin muzică a unor 
spații de patrimoniu din țară și câteva stagiuni de concerte 
interactive cu public dar și transmise online din biblioteci și 
muzee (Stagiunea de Colecție la Biblioteca Națională a 
României, Stagiunea Cartografii Sonore la Muzeul Național al 
Hărților și Cărții Vechi, Stagiunea ICon Arts la Biblioteca Astra 
Sibiu ș.a.). Din 2015 și până în 2020 ne formasem deja un 
public online, aveam o infrastructură tehnică, colaboratori cu 
care lucram de niște ani de zile, o platformă culturală pe care 
ulterior am pus-o și la dispoziția altora și am încercat prin 
intermediul unor parteneriate să ajutăm, în măsura 
posibilităților, cât mai multe organizații și chiar artiști să ajungă 
mai ușor la publicul lor. Eu cred că orice proces de adaptare 
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prin care trecem ne ajută să fim mai flexibili și să găsim soluții 
în locuri unde nu ne-am fi uitat, poate, dacă nu am fi fost 
nevoiți. Așa că pe termen lung cred că exercițiul adaptării nu 
are cum să nu aducă beneficii, dacă știm ce să păstrăm din 
experiență. Până la urmă, adaptarea e un proces organic care 
ne ajută să învățăm, de asta recuperarea după o boală prin 
care corpul deja a mai trecut este, de obicei, mai rapidă a doua 
oară. Pe principiul ăsta funcționează și vaccinurile, cumva. 

A.A.: Care este cea mai îndrăzneață idee a artistului 
Diana Gheorghiu? Fie că e ea o lucrare pentru o formație 
anume, o idee muzicală sau un proiect cultural? 

D.G.: La această întrebare o să răspund cu prima idee 
care îmi vine în minte când spun ”îndrăzneț”: piesa ”Nu vreau 
să cresc”, pe care am compus-o pentru o ediție SIMN pentru 
Corul de Copii Radio, Ansamblul de percuție Game și bandă, în 
care ”banda” a constat în totalitate din vocile mele și ale copiilor 
mei, înregistrate și apoi prelucrate electronic pentru a crea o 
atmosferă de teatru ușor absurd, ușor isteric și pe alocuri 
jucăuș.  

A.A.: Câteva gânduri, planuri de viitor? 
D.G.: Planurile mele pentru viitorul apropiat includ 

coordonarea unui proiect de suflet dedicat maestrului Nemescu 
– intitulat Scară Lăuntrică, pentru care am fost fericită că am 
primit finanțarea AFCN. Începem în 8 septembrie cu un 
concert-audiție în Bastionul Țesătorilor - un spațiu admirabil 
administrat și pus în valoare de Muzeul Județean de Istorie din 
Brașov și vom continua cu alte două evenimente în noiembrie, 
la Filarmonica de Stat Sibiu – o instituție care a înflorit în ultimii 
ani sub conducerea lui Cristian Lupeș și la UNMB – în 
avantpremiera Festivalului Meridian, în colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor din România și SNR-SIMC. 
Încheierea proiectului și - sper eu - un început care ne va oferi 
prilejul să ni-l amintim pe domnul Nemescu așa cum o merită 
va consta în lansarea unui documentar cu fragmente din ultimul 
său interviu și un montaj cu muzici și gânduri, de care se va 
ocupa foarte talentatul regizor Eugen Dediu. Iar pentru viitorul 
un pic mai îndepărtat deja lucrez la extinderea programului de 
compoziție pe care îl coordonez în cadrul ICon Arts, prin 
cooptarea unor noi parteneri internaționali care să contribuie la 
promovarea tinerilor selectați în program către publicul din 
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străinătate. Mi-ar plăcea să putem face puțin mai mult loc 
compozitorilor români (femei și bărbați deopotrivă) în programul 
concertelor din alte țări. 

A.A.: Mulțumesc! 
D.G.: Cu drag, și eu mulțumesc! 
 
 

SUMMARY 
 
Andra Apostu  
A Conversation with Diana Gheorghiu 
 
 

One cannot assign just one simple role to Diana Gheorghiu 
without unjustly putting all of her other qualities into a cone of 
shadow. I myself will call her an artist. She is an artist with a 
complete view over the artistic act. She is a composer, she 
comprehends and lives through the creative process with all of 
its wonders that make her music so charming, but she is also a 
cultural project manager so she is aware of all the artistic 
details behind the curtain as well. It is not the project manager 
concept that I want to emphasize here but the artist she is, and 
all the things she does for the Romanian cultural environment. It 
is not easy to start a project and it can be quite a challenge to 
make that project a tradition, just like Diana, along with her 
husband Sebastian Gheorghiu, did with Icon Arts, maybe their 
best known accomplishment until now.  
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Muzica de salon în primele decenii ale 

secolului al XIX-lea în Moldova 
 

Studiu de caz: MS nr. 2663 (anul 1824) 
de la Biblioteca Academiei Române din 

București 

Nicolae Gheorghiță 
 

În sala de bal, vodă îmbrăcat cu giubea albă, 
hanger de brilianturi la brâu, ședea în mijlocul sofalei 
între ferestre, rezemat pe perne, cu gugiumanul de 
samur, cu funda albă cam pe frunte, și cu mâinile 
încleștate în poală. La marginea patului, în dreapta și la 
stânga, ședeau cele șase beizadele șir, înconjurate de 
rude ale domnitorului, diferiți alți invitați, precum și de 
câteva cucoane mari de protipendadă.1 

 
Scena de mai sus se petrece în prima zi a anului 1827, la 

balul domnesc dat la luxosul Palat Romanit (astăzi Muzeul 
Colecțiilor de Artă din București) de către Grigore Dimitrie 
Ghyka (1755-1834, domnește între 1822-1828), primul 
domnitor pământean instaurat în Principatul Valahiei după 
regimul fanariot. În sălile împodobite cu policandre de cristal de 
Veneția, mătăsuri de Damasc și Alep și mese pline cu 
zaharicale și cofeturi, evenimentul aduna elite autohtone și 
alogene ale urbei, stabilite sau aflate temporar în București, 
cărora li se adăugau, pe lângă mulțimea de servitori și ajutoare 

                                                
1 Ion Ghica, „Un bal la Curte în 1827”, în Ion Ghica, Scrisori către V. 
Alecsandri, Editura Litera-Internațional, București și Chișinău, 2002, p. 
217. 

STUDII 
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de tot felul, trei formații muzicale instalate „pe o galerie 
improvizată deasupra ușii de intrare” a Palatului1. 

 
Când era să înceapă danțul, boierii cei tineri își 

lepădau giubelele și papucii, rămâneau numai în meși și 
alergau de luau fetele și cucoanele la joc, la poloneză 
(...), la parolă, la vals și la ecossaise. Nu îndrăznea 
fiecine să se adreseze la rudele de aproape ale lui Vodă; 
fiecare avea pe jucătorul ei favorit!2 

 
Două dintre orchestre asigurau repertoriul de muzică 

occidentală, în timp ce a treia formație, taraful lui Dumitrache 
Lăutar, intervenea „cam pe la spartul balului, când boierii 
începeau a prinde chef și le venea poftă de vreo horă, ori de 
brâu, sau de cântec de lume”, diversificând programul serii cu 
piese autohtone precum Ai, Ileano, la poiană sau Ah! Nurițo, 
cale bună, mulțumind astfel toate gusturile invitaților3. 

Cele două orchestre aparțin, se înțelege, unor oameni cu 
dare de mână, preocupați însă și de educația neamului. Dinicu 
Golescu (1777-1830), bunăoară, „boier iubitor de progres”, 
după cum îl caracterizează Ion Ghica (1816-1897) – 
memorialistul care relatează povestea balului –, înființase pe la 
moșiile sale școli cu predare în limba română, atât pentru fete 
cât și pentru băieți, dar și orchestra de față compusă din 12 
„țigănași”. Pentru educația muzicală a acestora, boierul 
adusese un dascăl transilvan, din Sibiu mai precis, cu care 
instruise doi vioriști, doi flautiști, doi clarinetiști, un oboist, un 
fluieraș, doi trâmbițași (probabil fligorniști), un toboșar și un 
țimbalist (țambalist?)4, și pe care îi învățase unele piese 
„europenești” precum valsul O, du lieber, Augustin, cântecul 
popular Was macht der Herr Papa, imnul austriac (Gott erhalte 
Franz den Kaiser, pe muzica lui J. Haydn, n.n.), o căzăcească 
și câteva ceardașuri5. Cea de a doua orchestră era patronată 

                                                
1 Ghica, p. 216-217. 
2 Ghica, p. 219. 
3 Ghica, p. 217-220. 
4 Ghica, p. 217-218. 
5 Ghica, p. 217-218. 



Revista MUZICA Nr. 6 / 2021 

14 

de clucerul1 Alecu Nicolescu de la Râmnic, fiind formată din 
șase țigani, robi de pe moșiile acestuia, care puteau interpreta 
la 15 instrumente2, printre altele, aria Stella confidente din actul 
I al operei Tancredi de Gioachino Rossini, aria antică Son tre 
giorni che Nina3 și Marșul lui Napoleon4. Ca și orchestra lui 
Dinicu, și formația lui Nicolescu beneficia de un instructor în 
persoana lui Cocoratu, „maestru de grații” (Maître de grâce)5 
apreciat în epocă, dar care pierduse din popularitate odată cu 
venirea la București a profesorului Duport, fiul celebrului 
balerin, maestru de balet și compozitor Louis-Antoine Duport 
(1781/83-1853) de la „Opera cea mare din Paris”6. 

Am insistat să evoc în detaliu această relatare a unui bal 
de epocă din două motive: în primul rând, pentru a reliefa 
tranziția ireversibilă și procesul complex de europenizare și 
modernizare ce caracteriza societatea românească din Valahia 
și Moldova în primele decenii ale secolului al XIX-lea, fenomen 
perceptibil spre finalul veacului anterior și care se va intensifica 
după înlăturarea regimului fanariot din Principatele Române 
(1821). În al doilea rând, pentru a exemplifica, chiar fragmentar, 
melanjul practicilor muzicale existent la nivelul elitelor locale 
prin coexistența dansurilor tradiționale și a cântecelor levantine 

                                                
1 Dregător care se ocupa cu furnizarea bunurilor necesare Curții 
domnești. 
2 „Trei ghitariști, aceștia pe când operau cu degetele asupra coardelor 
instrumentelor atârnate la gât, prin mișcarea capului la dreapta și la 
stânga, suflau și într-un muscal sau nai înfipt în cravată la înălțimea 
buzelor. Un mandolinist, care și acesta, deosebit de dulcele său 
instrument, sufla și el printr-o dispozițiune identică în fluierul lui Pan. 
Un suflător pe pirostii (?) care ca și ceilalți cânta și el din fluierul lui 
Pan”. Ghica, p. 218. 
3 Titlul original este Tre giorni son che Nina in letto senesta. Numită 
câteodată Nina sau Siciliana, aria a fost atribuită, inițial, lui Giovanni 
Battista Pergolesi (1710-1736); ulterior a fost atribuită lui Vincenzo 
Legrenzo Ciampi (1719-1762). Charles Osborne, The Concert Song 
Companion: A Guide to the Classical Repertoire, Londra, 1974, p. 
205. 
4 Ghica, p. 218-219. 
5 Acest „maestru de grații” îi învăța pe tineri bunele maniere în 
societate. 
6 Ghica, p. 218. 
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cu repertoriile de import din centrul și vestul Europei, melanj 
vizibil manifestat în antologia muzicală care constituie studiul de 
caz în cercetarea de față. 

În afara surselor narative ale vremii, nu foarte numeroase, 
destul de imprecise și, uneori, chiar confuze pentru muzicologi, 
documentul muzical care să conserve repertorii pentru pian din 
saloanele românești din prima jumătate a veacului al XIX-lea 
este o raritate. O astfel de sursă este codicele nr. 2663 de la 
Biblioteca Academiei Române (BAR) din București, Cabinetul 
de muzică. Însemnarea în franceză de pe coperta a doua 
spune că manuscrisul a fost donat de către mademoiselle 
Euphrosina Ghyka doamnei Elisabetta Franchini, ca gest de 
prietenie1, la 1 august 1824, cele două femei aflându-se, în acel 
moment, la Odesa, zonă cosmopolită și important centru 
cultural și comercial al vremii intrat sub Imperiul Țarist la 
sfârșitul războiului ruso-turc, odată cu anexarea orașului în 
urma Tratatului de la Iași din 17922. La finalul însemnării apar și 
două inițiale indescifrabile (Fig. 1). 

 
 

 
 

Fig. 1: „Don d’amitié par Mademoiselle Euphrosine Ghyka à Me 

Elisabetta Franchini, donné à Odessa le 1-e aoûtt (sic!) 1824”. Dedicația de 
pe coperta a doua a MS Rom. 2663 (anul 1824), Cabinetul de muzică din 

Biblioteca Academiei Române din București. 

                                                
1 „Don d’amitié par Mademoiselle Euphrosine Ghyka à Me Elisabetta 
Franchini, donné à Odessa le 1-e aoûtt (sic!) 1824”. MS Rom. 2663 
(anul 1824), Cabinetul de muzică din Biblioteca Academiei Române 
din București. 
2 Despre viața muzicală a secolului al XIX-lea din orașul Odesa, vezi 
Tatiana M. Kaplun, „The Odessa Section of the Imperial Russian 
Musical Society: Formation and Summation”, Problemy muzykal’noj 
nauki / Music scholarship, 4/2018, p. 127-132. 
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Considerat ca provenind din spațiul moldav1, codicele a 
ajuns la Odesa, cel mai probabil, odată cu emigrarea unei 
importante părți a elitelor din Principatele Dunărene, în special 
din Moldova, în urma eșuării Eteriei (Φιλική Εταιρεία / 
Societatea prietenilor) și a reacției ulterioare a otomanilor la 
Revoluția din 1821. Mademoiselle Euphrosina Ghyka, 
donatoarea codicelui, face parte, cel mai probabil, din marea 
familie a boierilor Ghiculești, ramura moldovenească2, iar 
contextul în care antologia muzicală intră în posesia sa este 
necunoscut. La fel de obscur este alcătuitorul sau cel/cea care 
a copiat sau aranjat pentru pian piesele din colecție. Nu se 
cunoaște nici dacă Euphrosina cunoștea instrumentul în cauză 
(deși s-ar putea presupune) și nici contextul în care domnișoara 
din Moldova face un asemenea dar doamnei cu nume italian. În 
urma cercetărilor întreprinse de dr. Dan Dumitru Iacob3, 
Elisabeta Maria Franchini (1790-1870) – născută Kiriko sau 
Chirico în Istanbul/Constantinopol, la 1790 – este soția lui 
Antoine Ferdinand Franchini (1771-1833), dragoman al 
ambasadelor Veneției, Franței și Rusiei în fosta capitală a 
Imperiului Bizantin4. 

                                                
1 Octavian Lazăr Cosma numește aceste manuscris Codex Moldavus. 
Vezi Octavian Lazăr Cosma, „Codex moldovenesc din 1824”, Muzica, 
5/1972, p. 12-15. A se vedea și analiza amplă, precum și 
contextualizarea socio-culturală și istorică pe care Haiganuș Preda-
Schimek o face acestui codice în studiul „The Changing Taste of the 
Romanian Elites as Mirrored in Handwritten Piano Cahiers from the 
First Half of the Nineteenth-Century”, Musicology Today: Journal of 
the National University of Music Bucharest, 10/4 (40) (2019), p. 277-
307. Pentru versiunea în limba română a studiului, vezi H. Preda-
Schimek, „Gustul muzical al elitelor românești în oglinda albumelor 
manuscrise pentru pian ms. r. 2663 și ms. r. 2575 din Biblioteca 
Academiei Române (circa 1820-1840)”, Muzica, 5/2020, p. 17-56. 
2 Detalii aici: http://www.ghika.net/_ro/index_ro.htm (21.07.2019). 
3 Aduc mulțumiri dr. Dan Dumitru Iacob, care m-a ajutat să identific 
numele și genealogia unora dintre personajele cheie din acest studiu. 
4 „Relația generalului Langeron despre războiul ruso-turc din 1806-
1812”, în Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, 
serie nouă, vol. I (1801-1821), volum îngrijit de Georgeta Filitti, 
Beatrice Marinescu, Șerban Rădulescu-Zoner, Marian Stroia, redactor 
responsabil Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, 
București, 2004, p. 327, nota 83. 

http://www.ghika.net/_ro/index_ro.htm
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Până la 1824, data la care domnișoara Ghyka dăruiește 
codicele muzical doamnei Franchini, prelucrările instrumentale 
și, în special, aranjamentele pentru pian ale unor piese 
românești sau de inspirație românească sunt foarte rare, 
acestea apărând accidental sau ca simplu element exotic 
exclusiv în publicații din străinătate și întotdeauna consemnate 
de străini. Capriciul pentru violoncel și pian pe teme 
moldovenești și valahe1 de Bernhard Romberg (1767-1841), 
tipărit în 18272 (muzicianul german a călătorit și susținut 
concerte atât la Iași cât și la București, în 1806-1807 și, 
respectiv, 1812), sau cele câteva aranjamente pentru pian ale 
unor melodii autohtone publicate în revista muzicală germană 
Allgemeine Musikalische Zeitung în 1814, 1821 și 18223, sunt 
singurele lucrări descoperite până în prezent. Lor li se adaugă 
manuscrisul miscelaneu întocmit la București în 1819; acesta 
include, mai întâi, o gramatică a limbii grecești de Stephanos 
Kommitas, continuă cu o metodă de pian în limba germană 
realizată, probabil, de Wenzel Ruziczka (Aufvergsgründe der 
praktischen Tonkunst besonders auch zum Clavier oder 
Fortepiano), iar la finalul documentului sunt adăugate 17 
dansuri și melodii europene de salon și trei aranjamente pentru 
pian ale unor melodii populare românești4. 

                                                
1 Bernhard Romberg, Caprice pour le violoncelle sur des Airs 
Moldaves et Valaques avec accompagnement de deux violons, alto et 
basse. Oeuv. 45, Peters, Leipzig, 1827. 
2 George Breazul, La bicentenarul nașterii lui Mozart (1756-1956), 
Editura Uniunii Compozitorilor, București, 1956, p. 125. George 
Breazul, „Contribuții la cunoașterea trecutului muzicii noastre”, 
Muzica, 11/1959, p. 26-33. 
3 Gheorghe Ciobanu, Izvoare ale muzicii românești, vol. 2 („Muzica 
instrumentală, vocală și psaltică din secolele XVI-XIX”), Editura 
Muzicală, București, 1978, p. 42-43, 56-61. 
4 MS nr. 492. Documentul se află astăzi în Fondul „George Breazul” 
din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Pentru 
detalii, a se vedea Ciobanu, p. 43-44, 61-62; pentru descrierea 
manuscrisului vezi George Breazul, „Contribuții la cunoașterea 
trecutului muzicii noastre”, în George Breazul, Pagini din istoria 
muzicii românești, ed. Gheorghe Firca, Editura Muzicală, București, 
1970, p. 156-176. 
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În acest context, valoarea documentară a manuscrisului 
nr. 2263 de la BAR este una mai mult decât relevantă. 
Amploarea antologiei (152 de pagini) și numărul mare de piese 
pe care aceasta le conține (183!) sunt un alt argument al 
excepționalității codicelui. 

În ceea ce privește repertoriul, acesta apare într-o 
anumită diversitate, fiind copiat de mai multe mâini și dispus 
fără o logică aparentă. Prezența pieselor occidentale – extrem 
de eterogene – este covârșitoare, lucru ce indică un import 
masiv de europenitate „muzicală”, neașteptat, cumva, pentru 
acea vreme în Principatele Române1:  

37 de ecoseze2,  
27 de valsuri,  
16 marșuri,  
13 mazurci (ultima piesă incompletă), nouă quadriluri, 

patru landlere, patru piese de origine rusă, patru poloneze, 
două dansuri anglaise, dintre care unul cu titlul Appellé la 
Synagogue (sic!), un menuet, o cracoviană, precum și alte 
câteva piese miniaturale pentru pian, nedeterminate ca gen. 

 
O altă categorie de piese o reprezintă cele cu text și 

acompaniament de pian: șapte în franceză, patru în germană și 
una în italiană. În total, 161 de lucrări de proveniență și 
inspirație occidentală. Acestora se adaugă 22 aranjamente și 
prelucrări pentru pian ale unor piese populare exclusiv 
moldovenești, cel puțin după titlu. 

Una dintre problemele majore ale investigării 
manuscrisului privește paternitatea compozițiilor, în majoritatea 
cazurilor nici autorii și nici copiștii neputând fi identificați. 

                                                
1 Spre exemplu, Stefano Raicevich, Voyage en Valachie et en 
Moldavie, avec des observations sur l’histoire, la physique et la 
politique: augmenté de notes et additions pour l’intelligence de divers 
points essentiels. Traduit de l’italien par M. N. M. Lejeune, Professeur 
de littérature, ex-Professeur particulier de son Altesse le Prince de 
Moldavie [Alexandre Ypsilanti], Masson et fils, Paris, 1822, p. 122, 
nota 1 (Note de Traducteur); William, Wilkinson, An Account of the 
Principalities of Wallachia and Moldavia with Various Political 
Observations Relating to Them, Londra, 1820, p. 135-136. 
2 Piesele par a fi copiate de diferite mâini. 
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Sumarele însemnări cu greu oferă indicii pentru înțelegerea 
conținutului colecției și a rostului ei. De pildă, ultimele trei 
ecoseze din album sunt compuse par Mr Tserkaffe (?), un vals 
poartă numele de Augustin (Walz Augustin), două piese sunt de 
Mozart (un rondo și Schlitasch), o piesă anonimă se dovedește 
a fi cântecul For He’s a Jolly Good Fellow și a cărui melodie 
pare să aibă origini franceze1. Cele 16 marșuri beneficiază de și 
mai puține date: unul este marșul „triumfal” din opera La 
Vestale de Gaspare Spontini, iar celălalt este inspirat de aria Le 
Déserteur, Mourir n'est rien de Pierre-Alexandre Monsigny 
(1729-1817). 

 
Prezența în antologie a binecunoscutului cântec popular 

vienez O, du lieber Augustin2, însoțit de patru variațiuni, indică 
o largă circulație a acestuia în Țara Românească și Moldova, 
lucru amintit, după cum am văzut mai sus, și de memorialistul 
Ion Ghica, în relatarea sa despre balul princiar din 1827 de la 
București3.  

Un alt autor necunoscut este Jean Zapf (?), compozitor a 
șapte variațiuni (ultima un rondo) într-o stilistică pre-mozartiană, 
de departe lucrarea cea mai pretențioasă tehnic din întregul 
codice. În aceeași stilistică este și sonata în trei mișcări (Allegro 
non troppo, Andante, Rondo à la turca), pe al cărei autor nu l-
am putut identifica. 

Alte câteva lucrări prezente în antologie sunt legate de 
războiul ruso-turc și de ocupația militară țaristă a Țărilor 
Române dintre anii 1806-1812, ce adusese la Iași și București 
ofițeri și nobili ruși, majoritatea de origine scandinavă și 
germană, excelenți cunoscători de franceză, și care au avut o 
contribuție dominantă la viața socio-politică și culturală a 
capitalelor nord-dunărene și, în mod particular, la difuzarea 
modei balurilor și dansurilor de societate occidentale în 

                                                
1 Malbrouck s’en va-t-en guerre (Malbrouck goes off to the war), The 
Concise Oxford Dictionary of Music, ed. Michael Kennedy, Oxford 
University Press, 1996, Fourth Edition, E-book copyright © 2003, p. 
1709. 
2 Cântecul apare scris Mein liebend Augustin. 
3 Ghica, p. 218. 
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Principate1. Două dintre piese sunt marșuri: cel dintâi poartă 
numele țarului Alexandru I al Rusiei (1777-1825) – Marsch 
Alexandre, iar cel de-al doilea (Marsche du Prinz Deligne), pe 
cel al prințului Charles-Josepf de Ligne (1735-1814), „ofițer în 
serviciul țarinei (Ecaterina a II-a a Rusiei, cunoscută drept 
Ecaterina cea Mare, 1729-1796, n.n.) și vestit fluture de 
saloane”, după cum îl numea istoricul Nicolae Iorga2. Acestora 
se adaugă alte patru lucrări consemnate în manuscris sub 
denumirea de Kosaque, Chanson Russe, Arie Russe și La 
Russe, niciuna dintre ele cu text. Copistul ultimei piese, deși își 
notează inițialele, nu a putut fi identificat, însă piesa da: este 
cântecul popular Plecând cazacul peste Dunăre, notat în 
colecțiile rusești undeva spre 17903, în realitate una dintre cele 
mai cunoscute creații populare de origine ucraineană4. 

Dintre cele 12 piese cu text în franceză, germană și 
italiană – probabil arii și cântece de salon la origine –, am reușit 

                                                
1 Pentru o cercetare recentă și integratoare asupra acestui fenomen, 
vezi Adrian-Silvan Ionescu, Baluri în România modernă (1790-1920), 
Editura Vremea, București, 2020. De asemenea, vezi și cercetările 
„clasice” ale domeniului semnate de Dan Dumitru Iacob: „Balurile 
înaltei societăți din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-
lea”, în Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziția 
de la medievalitate la modernitate, ed. Laurențiu Rădvan, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2006, p. 263-324; „Viața 
muzicală a elitelor din Iași și București în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea”, Historia Urbana / Urban History, 20/2012, p. 89-135; Elitele 
din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Sociabilitate și divertisment, în special capitolul 3, „Baluri, teatru și 
concerte”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, p. 
163-268. 
2 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. II, Editura Casa 
Școalelor, București, 1928, p. 255. 
3 George Breazul, „Date noi cu privire la relațiile muzicale romîno-
ruse”, Muzica, 11/1960, p. 32. 
4 John Tyrrell, „Dumka”, în Grove Music Online, 2001, 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/97
81561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000008312, 
accesat la 14.02.2019. Vezi, de asemenea, A Collection of Russian 
Folk Songs by Nikolai Lvov and Ivan Prach, ed. Malcolm Hamrick 
Brown, facsimile edn., Ann Arbor, 1987. 
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să identific parte dintre compozițiile de limbă franceză: Portrait 
charmant, portrait de mon amie, piesă atribuită reginei Franței, 
Marie-Antoinette (1755-1793) și dedicată prietenei sale, 
Prințesa de Lamballe; Bouton de Rose, compusă, probabil, de 
Étienne Méhul (1763-1817), pe versuri de Constance de Salm 
(1767-1845), contesă cu preocupări literare; Dans un délire 
extrême on veut fuir ce qu’on aime..., romanță din opera comică 
în trei acte Les coureurs d’aventure, compusă de Nicolas 
Issouard (apare și sub pseudonimul Nicolo, 1775-1818) pe 
libretul lui Charles-Guillaume Étienne, a cărei premieră 
pariziană a avut loc în 18141. 

 
O categorie aparte de piese dispersate de-a lungul 

manuscrisului, fără o logică specială, sunt cele 22 de cântece și 
dansuri prezumtiv moldovenești. Ortografiate cu numeroase 
greșeli în franceză, germană și greacă (cu alfabet latin însă)2, 
acestea par a forma două grupuri: unul construit evident pe 
structuri cromatice revendicate din universul modal otomano-
fanariot, și un altul în tonalități eminamente diatonice. Cu mici 
excepții, creațiile diatonice și liniile lor melodice par naive 
construcții sonore bazate pe procedee tehnice apusene în baza 
unui substrat folcloric, și nu piese originale notate după auz de 
la lăutari, așa cum s-a întâmplat, probabil, cu prima categorie. 
Ele sunt, mai degrabă, prelucrări elementare de folclor, decât 
compoziții propriu-zise. Cinci dintre lucrările așa-zis 
moldovenești consemnează digitația3, lucru ce semnalează, 
indirect, dorința elitelor locale ca odraslele lor educate prin 
pensioanele pentru „nobile demoazele” să-și însușească și să 
reproducă repertoriile autohtone la diferite baluri și serate 
muzicale (Soirée-uri). 

                                                
1 Mulțumesc foarte mult dr. Marie-Laure Massei-Chamayou 
(Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) și dr. Bruno Plantard 
(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) 
pentru sugestiile și ajutorul oferit în identificarea autorilor muzicilor și 
textelor compozițiilor de limbă franceză din acest manuscris. 
2 Bogdanika.  
3 Din întreaga colecție, doar șapte piese notează digitația; dintre 
acestea, cinci sunt prezumptiv românești. 
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Acompaniamentul pieselor românești sau prezumtiv 
românești este unul dintre subiectele care necesită discuții 
nuanțate. Acesta este foarte simplu și rudimentar, în maniera 
figurației bas Alberti, static de-a lungul întregii piese, pe acordul 
tonicii sau al finalis-ului și, rareori, pe treptele IV și V sau, și mai 
rar, pe trepte secundare. Te întrebi dacă nu cumva este vorba, 
pur și simplu, despre lipsă de știință. Și totuși, este greu de 
crezut că alcătuitorul (sau alcătuitorii) antologiei nu era 
cunoscător onorabil al științei armoniei, din moment ce parte 
dintre lucrările colecției puneau serioase probleme tehnice și 
armonice, în comparație cu cele românești.  

Puținele aranjamente pentru pian ale unor piese folclorice 
românești consemnate dinaintea și după anul 1824 – chiar 
până spre mijlocul veacului al XIX-lea –, relevă același tip de 
acompaniament sărăcăcios și static1, lucru ce pare a indica 
existența unui model de acompaniament relativ uniformizat și 
generalizat în practica populară autohtonă, model pe care 
aranjorii se străduiau să îl noteze în funcție de știința de carte, 
de intuiția și imaginația fiecăruia și, firește, de ceea ce 
orchestra de lăutari putea interpreta.  

O situație similară găsim într-o colecție de nouă caiete cu 
41 de „melodii române”, realizată de Alecsandru Berdescu între 
1860 și 1862, în care autorul consemnează – în română, 
franceză și germană – că piesele sunt scrise „pentru prima oară 
în toată originalitatea și caracterul lor Național astfel cum le 
eczecuteză Lăutari Români”.  

Mai mult, caietul 1 notează trei versiuni de 
acompaniament, de la simplu la complex, „după plăcere sau 
după înlesnirea ce are fie care în esecutare”.  

 
(Fig. 2 și 3) 

                                                
1 Vezi, spre exemplu, albumul Muzici ale saloanelor din Principatele 
Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), ed. Nicolae 
Gheorghiță, cu studii introductive bilingve de Speranța Rădulescu 
(„Manuscrisul muzical nr. 2575 din Biblioteca Academiei Române din 
București”, p. VII-XXII) și Dan Buciu („Colecția de miniaturi pentru pian 
aflată în manuscrisul nr. 2575 de la Biblioteca Academiei Române din 
București”, p. XXIII-XXVI), Editura Universității Naționale de Muzică 
București, 2019. 
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Fig. 2: „Melodii române scrise pentru prima oară în toată 

originalitatea și caracterul lor Național astfel cum le eczecuteză Lăutarii 
Români, pentru pianoforte de Alecsandru Berdescu, dedicate Națiunei 

Române”, Bukurest, Adolf Ulrich. 
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Fig. 3: Cele trei versiuni de acompaniament la piesa Îți aduci aminte, 

dragâ copilițâ, d’anoastrâ fericire, d’allŭ nostru amor?, în Alecsandru 
Berdescu, „Melodii române scrise pentru prima oară în toată originalitatea și 
caracterul lor Național astfel cum le eczecuteză Lăutarii Români...”, caietul 1.  

 

Străinii – pentru că aceștia erau cei care realizau 
prelucrările până spre 1850 (și acest lucru pare să fie valabil și 
pentru colecția de față) – par a fi fascinați de bizareria, farmecul 
și originalitatea sound-ului autohton (cât de românesc este greu 
de spus) pe care îl prelucrează. Rezultatele însă nu 
întotdeauna mulțumesc pe unii critici, mai ales pe cei ghidați de 
criteriile esteticii apusene, precum cel de la Neue Zeitschrift für 
Musik de la Leipzig care, la 1848, atunci când recenza caietul 2 
al lui Johann Andreas Wachmann (Bouquet de melodies 
valaques originals), se îndoia că melodiile au fost corect notate. 
Cât despre armonizarea acestora, textul nu este prea măgulitor: 
„Dacă acompaniamentul este proprietatea autorului, nu știm; în 
acest caz, el n-ar avea de ce să fie mândru”1. 
                                                
1 „Ob die harmonische Begleitung Eigenthum des Verfassers ist, 
wissen wir nicht; in diesem Fall darf derselbe nicht stolz darauf sein”. 
George Breazul, „Valorificarea artistică a folclorului”, în George 
Breazul, Pagini din istoria muzicii românești, ed. Vasile Tomescu, 
Editura Muzicală, București, 1966, p. 131. 
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Un alt aspect pe care alcătuitorul/alcătuitorii 
aranjamentelor la piesele românești a trebuit să îl soluționeze a 
fost cel legat de ritmul liber ce caracteriza melodiile vremii1 și 
pe care a trebuit să îl subjuge regulilor procustine ale metricii 
occidentale. Deși rare, referințele narative ale epocii cu privire 
la acest punct ar putea să arunce o lumină asupra problemei. 
Prințul Anatole Démidoff (1813-1870), însoțit de un grup de 
cercetători și de pictorul Denis Auguste Marie Raffet (1804-
1860), în drumul său de întoarcere din Europa către Rusia 
meridională și Crimeea, relatează libertățile armonice și ritmica 
inegală ce caracterizau muzicile populare executate de cele 
două tarafuri de lăutari țigani la dineul dat în vara anului 1837, 
la București, de prințul Alexandru Ghika. Orchestrele se succed 
alternativ „pentru a executa ariile naționale ale Valahilor și 
unicele, în felul lor, melodii ale lăutarilor. Orchestra țiganilor, 
formată din elemente discordante, produce totuși efecte pe care 
zadarnic le-ai căuta în masele de armonie regulată și corectă 
cu care sunt obișnuite urechile apusene; cât privește măsura, 
ea este inegală, săltăreață, șchioapă, mergând prin timpi 
neașteptați...”2. 

Dăruit la 1 august 1824, de mademoiselle Euphrosina 
Ghyka, doamnei Elisabetta Franchini, ca gest de prietenie, în 
timp ce acestea se aflau la Odesa, manuscrisul nr. 2663 de la 
Biblioteca Academiei Române din București a fost întocmit, cel 
mai probabil, de-a lungul câtorva ani, dovadă fiind numărul 
mare de pagini al codicelui (152), precum și diversitatea și 
eterogenitatea muzicilor consemnate de mai multe mâini, ale 
căror grafii pot fi lesne diferențiate. După cum menționam și în 
introducerea studiului de față, nu se cunoaște dacă documentul 
a fost început în Principate sau la Odesa, și nici unde a fost 
definitivat. La fel de incerte rămân și următoarele aspecte: care 
au fost sursele scrise sau orale pe baza cărora s-a întocmit 
antologia, în ce măsură aceste muzici circulau deja în saloanele 
și mediul privat din Principate (se poate presupune că da, 

                                                
1 Speranța Rădulescu, p. IX/XVII. 
2 Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale & la 
Crimée par la Hongrie, la Valachie & la Moldavie / exécuté en 1837 
sous la direction de M. Anatole de Demidoff...; lithographié par Raffet, 
p. 141. 
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măcar în parte), sau dacă au fost preluate din mediile similare 
din Odesa? 

Dincolo de multele întrebări care, pentru moment, nu își 
găsesc un răspuns satisfăcător, codicele cu nr. 2663 este, cu 
adevărat, o colecție de excepție, din cel puțin două motive: a) 
reprezintă cea mai veche antologie muzicală în manuscris 
descoperită până acum pe teritoriul României, ce conservă 
colecția cea mai amplă cu repertoriu de salon dedicat pianului 
(183 de piese), și b) constituie una dintre cele mai relevante și 
semnificative surse sonore ale epocii, documentând preferințele 
muzicale ale noilor elite în formare în Principatele Române, din 
primele decenii ale secolului al XIX-lea. 

 
SUMMARY 

 
Nicolae Gheorghiță 
 
Salon Music in the First Decades of the Nineteenth-Century 
Moldavia. Case Study: Musical MS no. 2663 (dated 1824) 
from the Romanian Academy Library in Bucharest 
 
Among the remarkable musical sources in the Library of the 
Romanian Academy in Bucharest, the Music Cabinet, is the 
Codex no. 2663. The manuscript is donated 
by mademoiselle Euphrosina Ghyka to Mrs. Elisabetta 
Franchini, as a gesture of friendship, on August 10th, 1824, 
when two ladies were in Odessa, after a significant segment of 
the Danubian Principalities elite, from Moldavia especially, had 
emigrated there, following the breakdown of the Philiki 
Hetairia (Φιλική Εταιρεία) and the Ottoman’s subsequent 
reaction to the Revolution of 1821. The anthology is ample (152 
pages) and contains 168 works, piano transcriptions, and 
arrangements by Western and local composers, being the 
earliest most extensive collection of salon piano music from 
Moldavia discovered to date. 
This paper investigates the musical and semiographic contents 
of the anthology in the context of the musical and socio-cultural 
practices of the elites in the Romanian Principalities of 
Wallachia and Moldavia during the first decades of the 19th 
century. 
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Ştefan Niculescu 
Echos I pentru vioară solo 

 
Natalia Pancec 

 

Sacrul este un aspect fundamental în creaţia lui Ştefan 
Niculescu. Muzica bizantină a reprezentat sursa esenţială a 
muzicii sale, alături de “folclorul ţărănesc, de Enescu şi de 
modelele europene ale modernităţii: Bartók, Stravinski, 
Hindemith, Messiaen, Webern”1. Isonul, ca element definitoriu 
pentru muzica bisericească ortodoxă, rămâne o constantă în 
creaţia lui Niculescu, prezentă şi în piesa Echos I pentru vioară 
solo. 

Lucrarea, compusă în anul 1977, evocă prin titlu 
afinitatea cu muzica psaltică, desemnând ehul (glas sau mod). 
Iată ce afirmă Valentina Sandu-Dediu: “Explorând posibilităţile 
netemperate ale viorii, Niculescu vizează tensiunea între 
<ehuri> prin explorarea contrastului diatonic-cromatic (cromatic 
în sensul structurii acelor moduri bizantine ce conţin un numai 
elemente cromatice, dar şi microtonii).”2 Din grafica pentru care 
optează compozitorul, reiese în mod clar scriitura aproape 
permanentă pe două voci din care rezultă “polifonia violonistică 
de sorginte bachiană”.  

În debutul piesei, prima voce are rolul unui ison pe nota 
re coardă liberă (măsurile 1-15). Prin permanenţa pe parcursul 
a 15 măsuri, acesta capătă un caracter obsesiv, lăsând pe de 
altă parte cealaltă voce să-şi dezvolte discursul muzical propriu. 

  

                                                
1 Valentina Sandu-Dediu, Muzica românească între 1944 – 2000, 
Bucureşti, Editura Muzicală, 2002, pag. 78   
2 Sandu-Dediu, pag. 80 

CREAȚII 
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Ex. muz. nr. 1, măs. 1-2 

 
Paleta dinamică şi timbrală este diversă, dar în 

comparaţie cu secţiunile următoare se simte o limitare în 
folosirea sonorităţilor extreme (nu se trece de forte, respectiv 
pianissimo). 

Motivul cu care începe piesa se constituie dintr-un mers 
cromatic variat ce conţine microtonii pe şase note foarte rapide 
– treizecidoimi – ce vor reveni pe parcursul lucrării în diverse 
prelucrări (măs. 20, 29, 66, 95, 109, 118, 127, 131, 146). 
Acestea sunt măsurile în care motivul apare foarte puţin variat 
faţă de original. El apare însă în permanenţă în variante 
extinse, pe diferite alte valori ritmice (optime cu punct la măsura 
56 sau valori inegale între sunetele ce construiesc formula 
melodică – măsurile 48, 61, etc.) 

Pentru prima dată, cele două voci capătă personalitate 
egală şi totodată distinctă prin trecerea accentelor (de tip 
brahmsian) de la o voce la alta pe parcursul măsurii 21. 

  

    Ex. muz. nr. 2, măs. 21 
 
Această figură va apărea de mai multe ori pe parcursul 

piesei (măsurile 31, 41, 54, 145), anunţând de obicei o 
schimbare în modalitatea de elaborare (abordare) a vocilor. În 
acest moment ea se constituie într-o pregătire a trecerii isonului 
la vocea a doua (măsura 25), pentru ca în măsura următoare 
cele două voci să părăsească isonul într-o mişcare 
independentă una faţă de cealaltă.         

Schimbările intervenite conduc treptat discursul spre 
punctul culminant al secţiunii din măsura 29, când apare pentru 
prima oară nuanţa fortissimo pe un mers cromatic variat în 
treizecidoimi, derivat din motivul de început al lucrării.  
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Ex. muz. nr. 3, măs. 29-32 

 
Figura cu accente despre care am vorbit anterior anunţă 

din nou o schimbare (măsura 31), aceea a trecerii vocilor la 
unison, sau la scriitura monodică, iar apoi în măsura 41, are 
acelaşi rol în revenirea la polifonie (doar pentru o măsură). Se 
evidenţiază aici o zonă de schimbări bruşte sau rapide de 
nuanţe, de la fortissimo la pianissimo (sau ppp) şi invers, 
concomitent cu alternarea între scriitura monodică şi cea 
polifonică (în măsurile 32-84).  

Apare aici (măsura 58) pentru prima dată un motiv în 
care o figură de triolet în treizecidoimi este tratată repetitiv de 
douăsprezece ori, în ppp, având aceeaşi întindere aproape de 
fiecare dată când revine.  

 

   
Ex. muz. nr. 4, măs. 58 

 
Observăm în diversele ipostaze ale acestui motiv 

predilecţia pentru sonorităţile extreme, cum ar fi ppp sau ffff, 
prin această asociere comunicându-se senzaţii afective complet 
opuse, pe de o parte de freamăt, plutire (în primul caz), iar pe 
de altă parte de cel mai intens dramatism (în cazul ffff-ului). 

Măsura 66 readuce motivul din debutul lucrării secvenţat 
liber la o cvintă ascendentă, tot în debutul unei fraze. Continuă 
alternanţa între nuanţe extreme până în măsura 84, moment în 
care începe o secţiune (măsurile 84 - 117) având indicaţia ffff 
sempre. Aceasta presupune o tensiune permanentă la un nivel 
maxim, în care maniera de arcuş ponticello tinde să imprime 
discursului un efect grotesc. 

Începând din măsura 93, scriitura devine exclusiv 
monodică, accentul punându-se pe diversitatea melodică – 
efecte de glissando, registru acut, tremolo de mâna stângă, 
salturi intervalice extreme, – şi timbrală – tremolo de mâna 
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dreaptă, ponticello, accente. Treptat apar tot mai multe duble 
(începând cu măsura 119), astfel făcându-se trecerea spre 
scriitura polifonică din secţiunea de final a piesei. De data 
aceasta, predomină isonul pe nota la, cu care se va încheia de 
altfel lucrarea.    

Nuanţa generală de fff se menţine până aproape de final 
(măsura 144), chiar dacă se mai intercalează şi alte indicaţii 
dinamice de mai mică intensitate. Ultimele trei măsuri (144-146) 
se desfăşoară fiecare pe schema dinamică subito forte-
diminuendo-piano (sau pp), cu etalarea motivului cu accente 
alternative pe cele două voci şi în final a aceluia din debutul 
lucrării. Se afirmă astfel încă o dată unitatea tematică a piesei 
Echos I.  

    
Ex. muz. nr. 5, măs. 145-146 

 

În interpretarea piesei Echos I pentru vioară solo, o 

primă dificultate constă în redarea celor două voci, mai ales 
atunci când acestea se mişcă în glissando în direcţii contrare. 

Găsirea unei digitaţii potrivite, cât mai comode, precum şi 
dezvoltarea treptată a independenţei degetelor în glissando 

contrar uşurează dificultăţile mâinii stângi. Aspectul distinct al 
vocilor este redat în măsurile 21, 31, 41, 54, 145 prin accente 
mezzavoce de tip brahmsian ce se alternează între cele două 

voci. Acest procedeu implică un control maxim al arcuşului (o 
tehnică bună de mână dreaptă), dată fiind permanenţa dublei în 
acelaşi timp cu accentele alternative. Rezultă schimbări foarte 
fine ale planurilor de coardă pentru a scoate în relief accentele. 
Schimbările bruşte de stări, nuanţe, trebuie diferenţiate net 
pentru a exprima viziunea componistică. 

Lucrarea se construieşte în jurul celor trei motive, care 
apar alternativ de-a lungul lucrării, prea puţine fiind momentele 
în care apar şi alte idei melodice şi ritmice. Cel iniţial este 
singurul care apare pe parcursul secţiunii monodice, el 
reprezentând în sine o idee melodică de sine stătătoare. 
Reluarea motivului în diverse formule melodice variate 
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(incluzând şi inversarea intervalică) conferă discursului, 
caracterul sugerat de titlul lucrării – ecou (Echos). Construcţia 
melodică a motivului pe ideea de glissando, descriind intervale 
foarte mici (urmare a întrebuinţării sferturilor de ton), urmăreşte 
nu atât acurateţea sunetelor luate ca individualităţi, cât 
rezultatul sonor al liniei melodice, asemănătoare muzicii 
populare sau bisericeşti psaltice netemperate.  

Ideea de ecou este sugerată şi prin motivul secund, 
acela al accentelor alternative de la cele două voci, care par a 
se îngâna una pe cealaltă. Procedeul poate fi asemuit stilului 
responsorial folosit secole de-a rândul în muzica bisericească.  

Iată câteva procedee care trădează inspiraţia bizantină; 
se adaugă, bineînţeles, ideea ison-ului ce este prezent în 
permanenţă de-a lungul lucrării, venind să întărească foarte 
puternic afirmaţia. Acest tip de cântare, alături de 
microintervale, este o marcă stilistică a compozitorului; ambele 
elemente de inspiraţie autohtonă religioasă şi laică în acelaşi 
timp, se regăsesc şi în alte lucrări ale sale precum Ison I şi II, 
Unisonos I şi II, Sincronie II pentru orchestră, simfonia corală 
Invocatio, Psalmus pentru 6 voci.  

 

 

SUMMARY 

Natalia Pancec 
 

Ştefan Niculescu - Echos I for solo violin 
 

The Sacred is a fundamental aspect in Ștefan Niculescu’s 
creation. Byzanthine music was an essential source for his 
music, along with the peasants’ folklore, Enescu’s music and 
other European models of modern music: Bartók, Stravinski, 
Hindemith, Messiaen, Webern. The ison, as a defining element 
for Orthodox church music, remains a constant trait in 
Niculescu’s music, also present in Echos I for violin solo, 
composed in 1977.  
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Doina Rotaru 

 

Descendențe postenesciene în muzica 
postbelică românească. 

Cazul reprezentativ al Doinei Rotaru 
 

Vlad Văidean 
 
Conștientizarea pe plan mondial a unicității și valorii lui 

George Enescu depinde în mod fundamental de conștientizarea 
faptului că el aparține în aceeași măsură în care nu aparține 
României. Privit cu luciditate onestă, fără nici un fel de exaltări 
patriotarde (din partea compatrioților) ori prejudecăți geopolitice 
(din partea publicului internațional), gradul de integrare a lui 

ANIVERSĂRI 
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George Enescu în cultura sa de proveniență nu e nicidecum 
unul de la sine înțeles. Deși dintotdeauna revendicată drept 
emblemă suverană a spiritualității muzicale românești, creația 
enesciană apare totuși, cel puțin în raport cu contemporanii săi, 
ca un fenomen mai degrabă izolat prin amprenta sa subiectivă 
extrem de particulară și prin vocația sa internațională ce 
vizează sinteze și coabitări cvasi-totalizante. Ea nu poate fi 
subsumată nici măcar în calitate de caz exemplar unei așa-zise 
„școli naționale”, întrucât copleșitoarea-i adâncime tehnică și 
amploarea deosebită, de o rară complexitate, a evoluției sale 
stilistice, parcurge un traseu sinuos și oarecum debusolant, 
care în cele din urmă depășește logica folclorismului idilic sub 
semnul căruia își dobândise consacrarea, fără însă a-l renega, 
ci metamorfozându-l într-un ecou al esențelor, propulsat pe 
orbita unui modernism discret, aspirant spre clasicitate. Atât de 
larg arcuită este curba evolutivă a acestei traiectorii, încât un 
ascultător neprevenit nu poate decât să capituleze confuz: mie 
însumi mi s-a părut aproape neverosimil faptul că e vorba 
despre unul și același compozitor, atunci când cu totul 
întâmplător am ascultat pentru prima oară Simfonia de cameră, 
op. 33, însă imediat după a nu știu câta ascultare a Poemei 
române, op. 1. Deși simțindu-se din greu puse la încercare, 
urechile prea fragede ale liceanului cuminte au trebuit să țină 
seama și de o inexplicabilă seducție, ce a impulsionat ulterior 
adâncirea fără destinație finală pe făgașul reaudițiilor și al 
relecturilor enesciene tot mai îndrăgostite. Și îndrăznesc să-mi 
mențin până în prezent, cu tot riscul hiperbolei, uimirea ce m-a 
cuprins atunci: m-am pomenit (și în continuare rămân) incapabil 
de a identifica în istoria muzicii cazul vreunui compozitor care 
să fi reușit să se păstreze consecvent cu sine însuși de-a lungul 
unei atât de spectaculoase prefaceri, ce pare să ambiționeze 
coagularea unui sălaș sonor atotcuprinzător, generos față de 
toate empatiile și împăcările stilistice. 

Privit în continuarea firavei tradiții componistice 
românești care l-a precedat în a doua jumătate a secolului XIX, 
precum și în paralel cu precipitata maturizare muzicală 
ocazionată de compozitorii români afirmați în epoca interbelică, 
„ecumenismul” muzical practicat de Enescu se detașează într-
adevăr la o altitudine accesibilă doar lui, de unde nu i-a 
influențat decât tangențial, mai degrabă într-un sens pur 
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simbolic, pe colegii săi români de generație, cantonați pe 
traiectorii creatoare distincte. Aceștia nu beneficiaseră de fapt 
de o cunoaștere în profunzime a profilului componistic 
enescian, limitat pe atunci la vehicularea regulată a câtorva 
capodopere de tinerețe (Poema și Rapsodiile române, Suitele I 
și II pentru orchestră, Simfonia I, Sonata a II-a pentru vioară și 
pian) și doar rareori îmbogățit prin primele audiții, foarte 
răzlețite, ale unora dintre lucrările de maturitate (între care 
numai Sonata a III-a pentru pian și vioară a reușit să atingă un 
nivel de popularitate echivalent cu cel al opusurilor juvenile). O 
mare, aproape autodistructivă doză de modestie, un 
perfecționism torturant, nemăsurat sporit odată cu trecerea 
timpului, capabil să graviteze timp de decenii în jurul partiturilor 
proprii, o generozitate infinită a risipirii energiilor întru 
promovarea muzicii oricui altcuiva în afară de sine – toate au 
condus la o umbrire aproape inevitabilă a compozitorului 
Enescu, la o „distribuire” a lui mai degrabă subînțeleasă și 
convențională în rolul „decanului” muzicii culte românești, rol ce 
adeseori a ajuns să înrămeze portretul schematizat al unui 
rapsod exotic. În schimb, fascinația contemporanilor a vizat cu 
preponderență resursele inepuizabile și multifațetate ale 
interpretului Enescu, ale animatorului cultural, și în general 
luminozitatea iradiantă a staturii sale morale. Abia retrospectiv 
s-a putut observa că, deși nu s-a identificat pe deplin cu vreuna 
dintre multiplele soluții și formule lansate în componistica 
românească, Enescu a făcut totuși posibilă trasarea și 
aprofundarea lor superlativă, înglobând de fapt în propria-i 
experiență individuală, la un nivel excepțional de intensitate și 
esențialitate, ceea ce în mod normal nu se poate cristaliza 
decât ca cheltuire a experienței colective. El a ajuns să 
reprezinte astfel „într-un singur om fazele unei dezvoltări 
parcurse alteori în două-trei generații”1; fără să-și fi propus 
întemeierea propriu-zisă a unei școli naționale de compoziție, 
fără să fi prilejuit înflorirea la umbra sa a vreunor continuatori 
stilistici direcți, Enescu s-a impus în schimb ca un fel de reper 

                                                
1 Cornel Țăranu, „Enescu, un precursor”, în Lucrări de muzicologie, 
Conservatorul de Muzică „G. Dima”, Cluj, 2 (1966), p. 78; republicat în 
volumul de autor Enescu în conștiința prezentului, Editura pentru Literatură, 
București, 1969, cap. „Enescu, precursorul”, p. 28. 
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tutelar, un geniu protector a cărui artă, odată dezvăluită la 
adevărata ei amploare, a devenit în măsură să inspire, printr-un 
tip de inovații blânde și disimulate, manifestarea unei multitudini 
de concepții creatoare bine individualizate, nicidecum epigonice 
și foarte diferite unele de altele. 

  Însă o asemenea recalibrare valorică a putut avea loc 
abia după moartea lui Enescu, când au ieșit la rampă ultimele și 
cele mai avansate lucrări ale sale, aproape deloc auzite în țară, 
iar o zestre impresionantă de manuscrise nepublicate sau 
nefinisate – nici până astăzi explorată în întregime – a venit să 
confere dimensiuni nebănuite listei „oficiale” de 33 de opusuri, 
pe care compozitorul o acreditase cu atâta parcimonie. Pentru 
tinerii compozitori români aflați pe atunci în pragul maturizării 
artistice, redescoperirea sau, în bună măsură, de-a dreptul 
descoperirea realei și bulversantei măreții a compozitorului 
Enescu a reprezentat nu doar un prilej de stupefacție, dar și un 
mijloc esențial de autodefinire creatoare. Căci mai ales în 
ultimele partituri camerale enesciene ei au putut sesiza 
potențialul deopotrivă modernist și arhaic al anumitor 
particularități vizionare, al anumitor germeni disimulați de către 
maestru sub vălurirea unor dense țesături motivice pătrunse de 
fior romantic, având parcă aerul unor intuiții sau sugestii pe cât 
de neomogene și disparate, pe atât de interesante și potențial 
rodnice, parcă așteptându-și ducerea până la ultimele lor 
consecințe. E proiectul de amploare colectivă înspre a cărui 
concretizare au tins, în grade diferite de raportare explicită la 
modelul enescian, majoritatea compozitorilor români afirmați la 
finele anilor ʻ50. Iată de ce faptul că nu de puține ori s-a vorbit 
despre ei ca despre o generație postenesciană și-a avut nu 
numai evidenta justificare cronologică, ci a semnalat totodată 
un veritabil consens spiritual: admirația nutrită de aproape 
fiecare membru al respectivei generații la adresa tehnicilor 
inovatoare ale limbajului enescian a fost una sinceră și de 
durată, solid fundamentată estetic și ideatic, trecând dincolo de 
imperativele manevrării naționaliste prin care propaganda 
comunistă găsise de cuviință să mumifice prestigiul „Orfeului 
moldav”. „Moderni radicali” precum Ștefan Niculescu, Tiberiu 
Olah, Anatol Vieru, Miriam Marbe, Cornel Țăranu, și „moderni 
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moderați”1 precum Pascal Bentoiu, Wilhelm Georg Berger, 
Theodor Grigoriu ș.a. au savurat și analizat până în cele mai 
intime detalii partiturile ilustrului înaintaș, aproape toți găsind în 
ele multiple resorturi pentru propriile căutări. Iar exemplaritatea 
modelului enescian a fost cu atât mai benefică cu cât ea 
nicidecum nu i-a luat captivi pe admiratorii săi în cușca 
epigonismului ori a filiației stilistice directe. Dimpotrivă, 
preluarea și dezvoltarea pe noi coordonate estetice a 
proteicelor intuiții enesciene nu a inhibat, dar mai degrabă a 
alimentat cu combustibil proaspăt dorința compozitorilor români 
din perioada postbelică de a-și contura o identitate creatoare 
inconfundabilă atât în plan individual, cât și colectiv. S-ar putea 
afirma, așadar, că soluțiile originale propuse de avangarda 
componistică românească a anilor ’60-’70 au apărut și ca 
urmare a faptului că opera enesciană a fost minuțios teoretizată 
pe plan analitic și divers asimilată pe plan creator, în moduri, 
ce-i drept, preponderent indirecte și din perspective foarte 
diferite, regăsite însă cu toatele într-un demers unificator tocmai 
prin această voință de generalizată raportare la reperul 
enescian.  

Totodată, aprofundarea moștenirii enesciene, în 
conjuncție cu asimilarea vorace a tehnicilor avangardei 
occidentale, s-a dovedit calea ideală pentru a păstra viu, curățat 
de accentele șablonizate ale folclorismului, un oarecare 
sâmbure de sensibilitate muzicală românească, oricât de distilat 
ar fi fost el prin sita modelărilor matematice, seriale sau 
aleatorice ale structurilor muzicale. Altfel spus, ceea ce s-ar mai 
fi putut înțelege prin „specific românesc” în muzică s-a delimitat 
în bună parte grație profilării unui „specific enescian”, ajuns la 
un stadiu culminativ îndeosebi în ultimele opusuri camerale, din 
care lipsesc aluziile pitorești la intonațiile folclorice concrete, dar 
în care a putut fi sesizat un anume spirit de a adânci, de a 
generaliza și rafina principiile structurale folclorice.  

Eterofonia a reprezentat, fără îndoială, conceptul 
componistic cel mai reprezentativ, care a putut fi ridicat la 

                                                
1 Conform consacratei departajări operate de Hermann Danuser și introduse 
în istoriografia muzicii românești postbelice de către Valentina Sandu-Dediu, 
în Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, București, 2002, p. 
26, 143-144.  
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rangul de amprentă specifică a unei posibile școli românești de 
compoziție, tocmai în virtutea faptului că acest tip de scriitură 
putea fi relaționat atât cu prezența sa vizionară în partiturile 
enesciene târzii, cât și cu evidenta sa frecvență în practica 
muzicală a culturilor ancestrale tradiționale. Cu alte cuvinte, 
faptul că atâția compozitori români postbelici s-au simțit atrași 
să folosească tehnica scriiturii eterofonice, integrând-o în 
concepții creatoare altfel foarte diferite, nu a fost neapărat 
urmarea unui demers pur analitic (după cum s-a dovedit în 
cazul lui Pierre Boulez, care în aceeași perioadă a 
conceptualizat eterofonia pe cale exclusiv teoretică, cu scopul 
de a oferi astfel o alternativă tehnică inovatoare la criza 
serialismului integral1). Extinsa valorificare de către compozitorii 
români a acestei sintaxe sonore a însemnat de fapt tocmai 
satisfacerea acelei exigențe estetice care considera drept 
reușită supremă sinteza dintre mult clamatul specific național și 
universalul reprezentat de arta occidentală. Momentele de 
iluminație eterofonică din partiturile enesciene, apoi practicarea 
sistematică a eterofoniei de către continuatorii postenescieni, 
dădeau de fapt naștere unor caracteristici inconfundabile pe 
mai toate planurile sonore: favorizarea introspectivă a unui spirit 
melodic cantabil, adeseori însoțit de isoane, iar uneori îmbogățit 
de microtonii, și care, răsfrânt armonic, fuziona tonalul cu 
modalul, făcând doar discrete trimiteri înspre atonal, 
echilibrând, în fapt, raportul dintre consonanță și disonanță, 
producând acea blândă și meditativă „consonantizare a 
disonanței” sau „emancipare a consonanței” la care făcea 
referire Tiberiu Olah în memorabila-i analiză a poemului 
orchestral enescian Vox Maris2; favorizarea tehnicii de micro-
variație continuă (căci, în definitiv, eterofonia tocmai aceasta 
este – alternanța cvasi-improvizatorică între monodii fin 
ornamentate și multiple varieri sincrone ale acestora); 
favorizarea unor modalități deschise, multidirecționale de 
articulare formală a discursului muzical (exemplul consacrat 
este sincronia dedusă de Ștefan Niculescu din teoretizarea și 

                                                
1 Vezi Pierre Boulez, Penser la musique aujourd’hui, Denoël/Gonthier, 
Genève, 1963, p. 135-136, 139-149. 
2 Vezi Tiberiu Olah, „Poliheterofonia lui Enescu. O nouă metodă de 
organizare a materialului sonor”, în Muzica, București, 1-2 (1982), p. 13-24. 
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practicarea în propria creație a eterofoniei1); favorizarea unei 
ritmici fluide, în stil parlando-rubato, ce amintea de doinirea 
românească.  

Toate aceste rezultante ale complexelor stratificări 
eterofonice au putut fi înțelese drept puncte exemplare de 
coincidență între autenticitatea de esență românească și cea de 
esență personală a vocii enesciene, drept străvechi „sunete ale 
locului”, direct relaționabile cu tehnici specifice muzicii 
tradiționale românești și cu geniul protector care, prin puterea 
lui de sinteză, reușise să le implanteze în țesutul formelor și 
tehnicilor muzicale savante. Și tocmai în urma acestui mariaj 
aparent paradoxal între arhaism (regăsit prin extrapolarea 
modelului enescian) și modernism (asimilat prin emularea 
asiduă a modelelor componisticii occidentale postbelice) s-a 
ajuns ca, peste toată impresionanta diversitate a vocilor 
puternic individualizate, să planeze în componistica 
românească postbelică o anumită afinitate electivă, o anumită 
sensibilitate muzicală generală, marcată în principal de acea 
atitudine meditativă, de acel lirism contemplativ considerat a fi 
tipic pentru etosul enescian și în general pentru etosul 
autohton. Oricât de distinct și-ar fi profilat fiecare în parte 
personalitatea creatoare, compozitorii români postbelici erau 
fără îndoială uniți în admirația lor pentru exemplaritatea sintezei 
enesciene „între național și universal”, care îi stimula 
permanent să încerce la rândul lor a face recognoscibilă 
integrarea anumitor modulații de ton românesc în logica 
avangardei postbelice. 

Desigur, peisajul era și continuă să fie cu mult mai 
divers decât ar lăsa să se înțeleagă asemenea observații 
rezumative. Dar chiar riscând o anumită aplanare a nuanțelor și 
a profilurilor individuale, încă s-ar putea vorbi despre unele 
categorii foarte generale ce au alimentat din subteran muzica 
românească a acelei perioade; fără a fi neapărat raportabilă la 
expresia deliberat folclorică, sinteza acestor categorii este în 
schimb amprentată, în mod mai mult sau mai puțin explicit, de 
către modelul enescian. Apar astfel drept înalt reprezentative o 

                                                
1 Vezi Ștefan Niculescu, „Eterofonia” și „O teorie a sintaxei muzicale”, în 
Reflecții despre muzică, Editura Muzicală, București, 1980, p. 271-278 și 279-
292. 
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anume predominanță a gândirii melodice și a ideii de 
consonanță; răspândirea persistentă a scriiturii eterofonice; 
predilecția, aproape de la sine înțeleasă, pentru organizarea 
modală a scărilor sonore; o concepție mai degrabă lirică și 
contemplativă, „orientală”, asupra timpului muzical. Unitatea de 
adâncime rezultată din generalizarea acestor categorii de 
sorginte parțial enesciană s-a decantat treptat, devenind tot mai 
majoritar sesizabilă înspre sfârșitul deceniului 8 al secolului 
trecut; atunci, primului val de tineri avangardiști îi urmase deja 
un al doilea (estetica esențializării pe care Octavian Nemescu, 
Corneliu Dan Georgescu, Corneliu Cezar ș.a. au concretizat-o 
sub forma spectralismului și a direcției arhetipale în muzică), iar 
cei și mai tineri ieșiți la rampă în acel deceniu (Doina Rotaru, 
Adrian Iorgulescu, Călin Ioachimescu, Violeta Dinescu ș.a.) se 
distingeau prin favorizarea unor discursuri muzicale de tip 
integrator, în care cuvântul de ordine nu îl mai deținea 
fanatismul gestului experimental, ci conținutul emoțional, pentru 
a cărui putere de impact sugestia vernaculară constituia o 
reînnoită sursă de inspirație. Sub acțiunea unei generale 
atenuări a atitudinilor extreme, radicale, rezultată din epuizarea 
fermentului avangardist, însăși generația primilor avangardiști 
s-a lăsat influențată de această nouă atmosferă, mai flexibilă și 
mai atentă la puterea de seducție a emoției. 

 
* 

 Chiar dacă „descendența postenesciană” a tinerei școli 
românești de compoziție a devenit tot mai imponderabilă pe 
măsura trecerii timpului, ea nu a încetat totuși să inspire și 
dincolo de unii membri ai „generației de aur”. Faptul e dovedit 
cu prisosință de creația Doinei Rotaru (n. 1951), afirmată cu 
începere din anii ‘80: caracterul ei cu totul inconfundabil ar 
putea fi explicat, în parte, și ca o posibilă ipostaziere a felului în 
care ar fi răsunat esențele lirismului doinit enescian dacă ar fi 
fost desprinse din matrița tradiției clasico-romantice, în funcție 
de care Enescu nu a încetat niciodată să-și muleze gândirea 
muzicală, și transplantate în schimb în țesutul pastelat al 
tehnicilor instrumentale extinse specifice idiomului muzical 
avangardist. Altfel spus, Doina Rotaru pare dintotdeauna 
angajată într-un proiect creator ce ar putea fi înțeles ca o 
pregnantă radicalizare, prin diversitatea de mijloace ale scriiturii 
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contemporane, ca o ridicare la putere și reactualizare, pe 
coordonate savante dintre cele mai rafinate (adică ancorate 
într-o modernitate solidă, lipsită de orice concesii „pășuniste”), a 
acelor străvechi straturi folclorice românești – bocetul, colindul, 
balada și îndeosebi doina – a căror transfigurare artistică a 
rămas, cel puțin în conștiința componisticii românești, indelebil 
marcată de amprenta enesciană. Căci într-atât de exemplară s-
a impus coincidența dintre filonul liric al folclorului românesc 
(adjudecat drept cel mai specific pentru spiritualitatea 
românească) și filonul liric al muzicii enesciene (la rândul lui 
adjudecat drept cel mai specific pentru spiritualitatea 
enesciană), încât a ajuns să se dovedească suficientă o cât de 
vagă invocare melopeică și eterofonică pentru ca aura 
enesciană să se facă imediat simțită, cel puțin la nivel simbolic, 
nimbând, fără ostentație tiranică, discursul muzical astfel pus 
pe inconfundabilul făgaș doinit. Desigur, nu poate fi omis faptul 
că circulația generalizată a unei filiații stilistice învestite cu o 
asemenea încărcătură identitară a trebuit să comporte, cu 
timpul, și riscul perpetuărilor inerțiale și mai ales cel al vicierilor 
ideologice. Conjuncția dintre opacitate netalentată și populism 
naționalist a dat naștere, în muzica postbelică românească, 
unui întreg repertoriu de ticuri „mioritice”, unui „folclor 
componistic” față de care importante și luminate conștiințe au 
simțit nevoia să se delimiteze alergic, considerând compromisă 
și de-a dreptul barată calea desțelenită prin omogenizarea 
folclorizantă1.  

                                                
1 Cea mai frapantă în acest sens rămâne o declarație din 1988 (publicată însă 
mult mai târziu, în Opt simfonii și un poem, Editura UNMB, București, 2007) 
aparținând tocmai enescologului suprem și competentului folclorist care a fost 
Pascal Bentoiu; poziționarea lui estetică, deși încadrabilă în direcția moderată 
a modernismului românesc, deci în principiu opusă avangardismului, nu a fost 
decât în mică măsură favorabilă soluțiilor de transfigurare creatoare a surselor 
folclorice, căci s-a simțit, se pare, excedată de abuzul de clișeizări în spirit 
autohtonist: „Am fost şi rămân ferm convins că şansele culturii româneşti nu 
stau nici în păşunism, nici în revenirea la arhetipuri, nici în spaţiul mioritic, nici 
în vreuna din celelalte direcţii folclorizante, care nu pot duce decât la produse 
de artizanat, bune de luat ca amintire de turiştii străini (...). Ideea de a rămâne 
veşnic în afara istoriei, într-o fatală şi ineptă admiraţie a acelei înmormântări 
de lux care se cheamă Mioriţa, mi se pare o aberaţie, un act sinucigaş pe plan 
cultural.” 
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Cu atât mai admirabilă trebuie să se profileze, într-un 
astfel de context permanent cariat de clișeizări retardate și 
suspiciuni aduse la zi, consecvența fără fisură și sinceritatea 
deplină cu care Doina Rotaru ține să se plaseze sub zodia 
protectoare a folclorului oniric de fină coloratură enesciană. 
Este o poziționare spirituală conștient și uneori chiar răspicat 
asumată, după cum mi-am putut da seama cel puțin dintr-o 
propoziție cât se poate de explicită, subliniată de compozitoare 
în decursul unei profesiuni de credință pe care a avut 
bunăvoința să mi-o încredințeze prin e-mail: „Eu vreau să scriu 
o muzică românească!”. Declarația e neobișnuit de categorică, 
și nu am putut-o înțelege decât dimpreună cu avertismentul ce 
a însoțit-o imediat înainte, la fel de categoric: „Nu pot să scriu 
altfel!”. Într-adevăr, se simte îndeplinită, în cazul Doinei Rotaru, 
condiția de bază pentru ca asumarea programatică a ceea ce 
compozitoarea numește „românesc” să fie viabilă artistic: 
reieșirea acestei asumări dintr-o profundă necesitate interioară, 
dintr-o pornire spirituală irepresibilă, în absența căreia 
premeditarea nu poate duce decât la rebuturi anti-estetice. Iată 
de ce cucerește felul în care Doina Rotaru înțelege să onoreze 
identitatea dintre numele său și cel al genului muzical 
considerat cel mai reprezentativ pentru folclorul românesc; este 
o identitate pe care compozitoarea ține să o reliefeze, cu 
delicioasă cochetărie, aproape de fiecare dată când i se fac 
invitații spre autocaracterizare, interpretând-o ca pe ceva mult 
mai adânc decât o simplă coincidență, ca pe o veritabilă 
predestinare: „De doinit, doinesc cam în fiecare lucrare; poate 
că numele meu e de vină!”. Iată deci sursa credinței fierbinți cu 
care Doina Rotaru lucrează, cu fiecare nouă partitură, la 
apropierea, ca printr-un telescop oniric, și la îmblânzirea, ca 
printr-o rugăciune neostenită, a luminilor emanate dinspre acea 
zodie folcloric-enesciană pe care mersul vremurilor par să o 
silească înspre o inevitabilă și iremediabilă recesiune.     

Emblematic pentru spiritul deschis și integrator al 
compozitoarei, complet străin de orice pledoarie autarhic-
patriotardă, poate fi considerat faptul că tipul de transmutare 
esențializată pe care îl practică la contactul cu sugestiile 
pomenitelor genuri tradiționale arhaice i-a permis nu doar să le 
împingă până la ultimele lor consecințe expresive, dar și să le 
pună într-o surprinzătoare și revelatoare conjuncție 
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transgeografică, mai precis cu ecouri extrem-orientale. 
Contacte aprofundate cu lumea muzicii tradiționale japoneze și 
cu un creator afin precum Joji Yuasa au reprezentat pentru 
muzica Doinei Rotaru surse privilegiate de îmbogățire, de 
reîmprospătare și regăsire spirituală pe un același fond 
expresiv:  

 

Când Joji Yuasa a fost la București și mi-a 

ascultat lucrarea Umbre, în care am folosit două 

fragmente de bocete românești (culese de Bartók în 

Ardeal), am avut surpriza să aflu de la el că aceste 

melodii se întâlnesc și în muzica tradițională japoneză. 

Nimic nu este nou.1 

 

Am găsit similitudini între muzica românească 

foarte veche de fluier sau vocală și frumoasa muzică 

shakuhachi: varierea lentă și permanentă a unui material 

inițial, ritmul liber, parlando-rubato, sunete lungi 

îmbogățite cu glissandi, melisme, microtonii, precum și 

atmosfera melancolică, de o frumusețe dureroasă.2 

 
Referința arhaică absoarbe deci, sub zodia transfigurării 

arhetipale, origini multiple (pe lângă cele japoneze, mai sunt 
abordate cu oarecare proeminență și cele indiene), așa încât 
trebuie bineînțeles să se țină cont de faptul că, deși de o 
importanță esențială, filonul liric al folclorului românesc arhaic 
nu reprezintă decât una dintre componentele atât de 
personalului idiom muzical forjat de către Doina Rotaru. 
Prețuirea și asumarea lui se simte însă aproape în fiecare 
lucrare a compozitoarei, ca și preluarea lui prin același filtru 
contemplativ-oniric consacrat de Enescu. Deși în general 
nedeclarată în mod programatic, această din urmă 
particularitate cu atât mai mult se simte în situația în care 
ajunge să figureze în partitură ca simbolică și omagială trimitere 

                                                
1 D. Rotaru, citată de Ion Bogdan Ștefănescu, în interviul „Și Doina, doină se 
făcu”, în MC – Muzică clasică, București, 1 (2009), p. 64; 
https://ionbogdanstefanescu.ro/si-doina-doina-se-facu/.  
2 D. Rotaru, din prezentarea lucrării Over time (1992) pentru shakuhachi și 
flaut bas, citată de Valentina Sandu-Dediu în Muzica românească între 1944-
2000, p. 114-115. 

https://ionbogdanstefanescu.ro/si-doina-doina-se-facu/
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la vreun citat enescian. E o situație survenită, după știința mea, 
o singură dată în muzica Doinei Rotaru, și anume chiar în 
finalul celei mai recente lucrări – Himere (2020), concert pentru 
vioară și orchestră refugiat la limanul protector al 
binecunoscutelor armonice major-minore ce deschid partea 
lentă a Sonatei enesciene „în caracter popular românesc”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Toate frământările mocnite, izbucnite în prima parte ca 

niște iureșuri pulsatorii venite din adâncuri depărtate, din 
negura vreunor nemiloase ritualuri ancestrale, iar în cea de-a 
doua parte acumulate pe traiectorii circulare și melismatice, ca 
niște litanii îngânate, deodată cu țârâitul greierilor și gânguritul 
păsărilor, la miezul nopții, sub ocheadele blânde ale stelelor, 
toate incantațiile și intarsiile terțelor mici și mari intens 
vehiculate de către vioara solistă își găsesc spațiul de 
decantare în secțiunea finală a ultimei părți, încununată de 
indicația, foarte tipică pentru dezideratele estetice ale Doinei 
Rotaru, Lento, calmo, transparente. Și nu e deloc întâmplător 
faptul că vibrația ataraxică a acestor ultime măsuri capătă 
treptat valențele zborului spre infinit tocmai printr-o trimitere 
explicită la probabil cea mai emblematică ipostază a 
melogramei enesciene. Căci, dintre toate părțile lente ale lui 
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Enescu, în sânul cărora s-a generalizat tendința de a sesiza 
realizările artistice superlative ale compozitorului, acel Andante 
sostenuto e misterioso din miezul Sonatei a III-a pentru pian și 
vioară exprimă în modul cel mai manifest câteva date tehnice și 
estetice de la care își revendică ascendența spirituală Doina 
Rotaru. 

Astfel, respectiva pagină enesciană a impresionat 
dintotdeauna, ca de altminteri întreaga sonată din care face 
parte, prin marea sa diversitate și putere de sugestie timbrală, 
prin specularea culminativă a unui spectru inedit de efecte 
instrumentale, rareori ajuns la un asemenea stadiu de 
rafinament în componistica europeană de până atunci. Aici se 
află, fără îndoială, una dintre principalele surse de referință 
pentru vocația coloristică cu totul specială  dovedită de Doina 
Rotaru în mai toate partiturile sale: permanent angajată în 
hăituirea fascinată a unor materializări acustice menite fie să 
frapeze prin stranietate, fie să mângâie prin blândețe, 
compozitoarea ar putea fi asemănată, din acest punct de 
vedere, cu o zână bună, posesoare a unui meșteșug voalat și 
magic, greu de egalat în capacitatea lui de a prepara dozaje 
alchimice binefăcătoare, ce îmbină fragilitatea cu forța, aleanul 
cu tunetul.  

Totodată, concretizată printr-o stupefiantă, aproape 
sufocantă acribie a grafiei muzicale, consacrata aspirație 
enesciană spre o rostire muzicală fluidă, lipsită de cezuri 
violente, menită să simuleze de fapt spontaneitatea 
improvizatorică ce animă „zicerea” doinelor și a baladelor, se 
regăsește neîncetat în muzica Doinei Rotaru, la rândul ei 
ambiționând aceeași dialectică inconfundabilă ce se folosește 
de rigoarea cea mai minuțioasă pentru a pune la punct o 
desfășurare cât se poate de liberă. În fapt, e vorba aici despre 
ceea ce compozitoarea a mărturisit că maestrul său de 
compoziție, Tiberiu Olah, sesizase la ea, „în comun cu Enescu”, 
drept „un anumit fel de a «toarce» muzica”, alături de „această 
atracție, neascunsă de mine, către folclorul stilizat”1. Într-
adevăr, în ambele cazuri e sesizabilă o ideație motivică ce 
favorizează, ca și în cazul discursului doinit, developarea 
incantatorie a câtorva germeni scânteietori, peregrinarea lor fie 

                                                
1 D. Rotaru, citată de I. B. Ștefănescu, p. 64. 
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pulverizată, fie prelinsă pe muchii labirintice, invazia pe cât de 
gingașă și mângâietoare, pe atât de acaparantă și inexorabilă, 
întreprinsă asupra spațiului auditiv de către un flux caligrafic ce-
și generează substanța multicelulară din aproape în aproape, 
parcă din nimic ivită și parcă indefinit prelungită, însuflețită de 
fapt de un neostoit impuls variațional încă de la primele sale 
pâlpâiri, încă dinainte ca percepția ascultătorului neprevenit să 
o recunoască în calitatea ei de generator tematic. Aplecându-se 
cu harnică grație asupra puținilor săi sâmburi motivici, acest tip 
de transformism continuu duce pe nesimțite la fotosinteze 
spectaculoase ce efectuează rocade neîncetate, în sensul 
contaminării reciproce, între staze și pulsații. Totul presupune o 
viață interioară a sunetului mustind de nuanțe calofile, obținute 
de Doina Rotaru printr-o racordare – și mai explicită decât în 
cazul lui Enescu – la procedee de proveniență arhaică: 
sumedenie de apogiaturi și glissandi, de irizații isonice și 
eterofonice proliferează, în ritmul unei suave lentori, în jurul 
câtorva engrame modale, frecvent diatonice, fără însă a le 
îngropa sub grele poclade ornamentale, ci dimpotrivă, sporindu-
le sclipirile evocatoare și punând astfel discursul sonor pe albia 
unei autodeveniri continue ce își împinge meandrele spiralate 
spre idealul sfericității și al luminozității. 

Impresionant și inconfundabil rămâne impactul 
orizontului afectiv spre care tind toate aceste rafinate tehnici de 
punere în pagină a muzicii: intuit de către Enescu, în strânsă 
legătură cu stilul recitativic parlando rubato din folclorul vechi 
românesc, ca „visare” și „stranie melancolie”1, ca sentiment de 
„tristețe chiar în veselie”, ca „dor nelămurit dar adânc 

                                                
1 Chestionat de Bernard Gavoty, în cadrul convorbirilor radiofonice Entretiens 
avec Georges Enesco, asupra caracterului specific al muzicii populare 
românești, Enescu a avansat drept răspunsuri: „Le rêve, et, même dans les 
mouvements rapides, un retour vers la mélancolie, le mineur.” (apud Noel 
Malcolm, George Enescu. Viața și muzica, tr. Carmen Pațac, Editura 
Humanitas, București, 2011, p. 21, citat transcris direct după banda a 2-a a 
convorbirilor); „La musique populaire roumaine distille une étrange 
mélancolie. Encore ne suis-je pas certain que le mot mélancolie soit 
absolument juste. Pour moi, cette musique est avant tout celle du rêve, parce 
qu’elle revient obstinément vers le mineur, qui est la couleur même de la 
rêverie nostalgique.” (Bernard Gavoty, Amintirile lui George Enescu / Les 
souvenirs de Georges Enesco, tr. Elena Bulai, Editura Curtea Veche, 
București, 2016, p. 66)  
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mișcător”1, acest orizont afectiv este aprofundat de către Doina 
Rotaru fără întrerupere, compozitoarea înțelegându-l, după cum 
s-a văzut, ca „frumusețe dureroasă”. Iar pentru punerea în 
vibrație a unor astfel de peisaje sufletești, primordială se 
dovedește în ambele cazuri o stare de interiorizare onirică 
cultivată nu numai drept condiție favorizantă a inspirației 
creatoare, dar și ca experiență regeneratoare pe care însăși 
desfășurarea muzicală are misiunea de a o emula. Astfel, se 
pot invoca, pe de o parte, relativ numeroase și stăruitoare 
tentative ale lui Enescu de a exprima pe înțelesul interlocutorilor 
săi acea „febră dulce (...) aproape permanentă”2, acea „stare de 
vis cu ochii deschiși”3 prin care el își punea în mișcare 
creativitatea componistică, și care, impunându-i-se fără nicio 
întrerupere în necesitatea ei de a fi adusă la limanul limpezimii 
structurate4, ajunsese să capete forța unei funcții deopotrivă 
compensatorii și vitale, practic să se confunde cu viața însăși 
sau, mai precis, cu singura dimensiune existențială care îi crea 
lui Enescu sentimentul că trăiește cu adevărat: „Visez tot 
timpul, ascult fără să înțeleg, evadez compunând. Viața este un 
vis. Visul este toată viața mea”5. Doina Rotaru se înscrie la 
rândul ei pe coordonate poietice asemănătoare atunci când 
afirmă că, pentru a compune, trebuie să intre „într-o anumită 
stare, ușor de transă, de visare, de magie”6, „o stare specială în 
care aud în mine muzica, (...) pe care mi-o autocreez și în care 
rămân pentru că vreau să o materializez cât mai bine în 

                                                
1 Enescu, citat de Al. Șerban, în „Muzica românească”, în Flacăra, București, 
47/I (8.IX.1912), p. 369; republicat în George Enescu. Interviuri din presa 
românească. Volumul II (1936-1946), ed. Laura Manolache, Editura Muzicală, 
București, 1991, p. 216. 
2 Enescu, citat de Ticu Archip, în „Când George Enescu vorbește...”, în 
Jurnalul de dimineață, București, 143/VII (6.V.1945), p. 5-6, republicat în 
George Enescu. Interviuri din presa românească. Volumul II (1936-1946), p. 
124. 
3 „le fait d’un homme qui vit perpétuellement en état de songe éveillé”. 
Enescu, citat de Gavoty, p. 192, 193. 
4 „Pas d’interruption dans mon rêve interieur. Je travaille à ma table, pour y 
voir clair et ordonner la forme”. Enescu, citat de Gavoty, p. 316. 
5 „Je rêve tout le temps, j’écoute sans comprendre, je m’évade en composant. 
La vie est un songe. Le songe est toute ma vie”. Enescu, citat de Gavoty, p. 
358, 359. 
6 D. Rotaru, citată de I. B. Ștefănescu, p. 61. 
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sunete”1. Prin urmare, incandescența interioară ce mocnește la 
rădăcina acestui tip de rodire creatoare nu are doar rolul 
mobilului inspirator, rămas autonom în raport cu efectele sale 
artistice; ea este, pe de altă parte, propagată de către ambii 
compozitori până în substanța derulării muzicale, care astfel 
ajunge să se pătrundă de fiorul unei lentori aburite și plutitoare, 
ca și cum, o dată privit prin lentila blajină și încețoșată a 
reveriei, un peisaj fermecat de departe, de dincolo, s-ar sălta pe 
nesimțite dincoace, cuibărindu-se cel mai aproape, în 
intimitatea amintirii.  

 
Afirmând că „Enescu creează starea de vis, combinată 

cu o blândețe moldovenească” și că „Visarea face parte din 
muzică”2, Doina Rotaru surprinde lapidar ce anume prețuiește 
cel mai mult în muzica enesciană și, prin extensie, în muzică în 
general: tocmai acest cinetism evaziv al imersiunii onirice, în 
măsură să rotunjească, să încălzească și să umple de mister 
tot ceea ce intră în raza sa de acțiune. Concretizată cu cea mai 
mare pregnanță în pagini camerale lente3, precum și în răzlețite 

                                                
1 D. Rotaru, citată de Andra Frățilă, în „De vorbă cu Doina Rotaru”, în Muzica, 
București, 8 (2015), p. 11, 12; http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-8-2015-1-
AFratila-De-vorba-cu-Doina-Rotaru.pdf. 
2 D. Rotaru, citată de I. B. Ștefănescu, p. 64. 
3 Vezi, pe lângă deja pomenita parte secundă a Sonatei „în caracter popular 
românesc”, partea a treia (Lentement) din Octetul pentru coarde, op. 7 (1900), 
partea a treia (Pavana) din Suita a II-a pentru pian, op. 10 (1903), partea a 
doua (Modérément-Vivement) din Dixtuorul pentru suflători, op. 13 (1905), 
partea a doua (Andante mesto) din Cvartetul I pentru pian și coarde, op. 16 
(1909), Choral și Carillon nocturne din Pièces impromptues pentru pian, op. 
18 (1916), partea a doua (Andante pensieroso) din Cvartetul pentru coarde în 
mi bemol major, op. 22, nr. 1 (1920), ultima parte (Andante molto espressivo) 
din Sonata pentru pian în fa diez minor, op. 24, nr. 1 (1924), partea a doua 
(Andantino cantabile) din Sonata pentru pian în re major, op. 24, nr. 3 (1935), 
partea a treia (Andantino cantabile, senza lentezza) din Sonata pentru 
violoncel în do major, op. 26, nr. 2 (1935), părțile a treia (Ruisselet au fond du 
jardin) și a cincea (Chanson pour bercer) din Suita Impressions d’enfance 
pentru vioară și pian, op. 28 (1940), secțiunea secundă (Andante sostenuto e 
cantabile) a primei părți din Cvintetul pentru pian și coarde, op. 29 (1940), 
partea a doua (Andante pensieroso ed espressivo) din Cvartetul al II-lea 
pentru pian și coarde, op. 30 (1944), partea a doua (Andante molto sostenuto 
ed espressivo) din Cvartetul pentru coarde în sol major, op. 22, nr. 2 (1951).  

http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-8-2015-1-AFratila-De-vorba-cu-Doina-Rotaru.pdf
http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-8-2015-1-AFratila-De-vorba-cu-Doina-Rotaru.pdf
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pagini simfonice1, esența spiritului enescian înseamnă scăldare 
a unor persistente, însă neostentative reminiscențe melodice 
într-un soi de luminozitate mieroasă ce le lichefiază contururile, 
multiplicându-le sau dizolvându-le imprevizibil, scoțându-le în 
prim-plan tematic sau, dimpotrivă, camuflându-le ornamental, 
trecându-le printr-un filtru variațional difuz de articulări și 
estompări, de schimbări bruște și tranziții fluide, așa încât ele 
ajung să se așeze în conștiința ascultătorului ca și cum din ea 
ar fi și izvorât, cu aerul paradoxal că sunt permanent vechi și 
noi. Sunt meandre melismatice ce forfotesc au ralenti, până 
când vibrația lor monoton-ondulată pare să aproximeze o 
suspendare temporară a timpului; atenția ascultătorului se 
pomenește de fapt, ca în toiul unei reverii binefăcătoare, 
deopotrivă acaparată și dezorientată, mulțumită să se lase în 
voia unui „acum” extins, la orizontul căruia nu există 
sentimentul că s-ar întrezări vreo ruptură culminativă (cu 
excepția presimțirii faptului elementar că și această levitație va 
înceta în cele din urmă). E o stare calitativă a prezenței 
adâncite, ce nu mai privește dincolo de sine, un răstimp 
suspendat explicabil printr-o drastică atenuare a impulsului 
înaintării liniare, direcționate teleologic. Atenuare, iar nu abolire, 
căci o minimă animare discursivă se insinuează întotdeauna 
până și în cele mai extatice lentori enesciene, ajungând chiar 
să preia controlul în părțile finale concepute de multe ori sub 
forma unor splendori ciclice. Este tocmai trăsătura de bază a 
muzicalității enesciene această tensiune oscilatorie între cuiburi 
lirice și avânturi narative: departe de a se cantona în pasivitatea 
inconștientă a somnului adânc, starea onirică recreată muzical 
de către Enescu trădează de fapt o anumită logică 
impredictibilă și aluzivă, asimilabilă doar după multe audiții, căci 

                                                
1 Vezi primele două părți (Preludiu la unison și Menuet lent) din Suita I pentru 
orchestră, op. 9 (1902), Rapsodia Română în re major, op. 11, nr. 2 (1901), 
partea a doua (Lent) din Simfonia I, op. 13 (1905), partea a doua (Andante 
giusto) din Simfonia a II-a, op. 17 (1914), părțile a doua (Sarabande) și a 
cincea (Air) din Suita a II-a pentru orchestră, op. 20 (1915), ultima parte 
(Lento ma non troppo) din Simfonia a III-a, op. 21 (1918), părțile a treia (La 
vieille maison de l’enfance, au soleil couchant; Pâtre; Oiseaux migrateurs et 
corbeaux; Cloches vespérales) și a patra (Rivière sous la lune) din Suita a III-
a pentru orchestră, Villageoise, op. 27 (1939), partea a doua (Andantino 
moderato piacevole) din Simfonia a V-a (1941), partea a treia (Adagio) din 
Simfonia de cameră, op. 33 (1954). 
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pe coordonatele ei gradul de activitate imaginativă se 
dovedește mult mai mare decât cel implicat în logica rațională a 
stării de veghe; experiențe melodice evocatoare ale unor 
bucurii trecute sunt dirijate înspre un tip de profilare extatică ce 
le supune reimaginărilor sublimate chiar în toiul procesului de 
rememorare melancolică. Aici, la granița dintre somn și trezie, 
se întinde domeniul de acțiune al visării lucide, grație căreia 
imaginația superlativă a activității onirice își poate împinge 
ecourile la suprafața conștiinței, lăsându-se captată întru 
creativă conlucrare cu idealismul superlativ al memoriei 
nostalgice. Este intervalul hipnagogic, cel în care lentorile 
enesciene se cuibăresc ca-ntr-un sălaș al tainei, în care uitarea 
de sine survine numai pentru a prilejui regăsirea de sine în 
sânul unui resuscitat peisaj sufletesc originar, coincident cu 
ceea ce maxima autenticitate poate numi „acasă”.  

Acest „acasă” înspre a cărui refacere și resituare 
interiorizată tânjesc dorurile celor mai enesciene lentori este 
într-adevăr, datorită tangențelor compozitorului mai mult sau 
mai puțin explicite cu anumite date folclorice românești, parțial 
identificabil cu autohtonismul natal, instinctiv legat chiar de 
către Enescu „de văile și dealurile noastre, de culoarea 
deosebită a cerului nostru”1. Dată fiind însă înclinația lui Enescu 
– tot mai accentuată cu trecerea timpului – de a conferi nu doar 
folclorului românesc calități inerent onirice, dar și de a 
caracteriza însăși România în nuanțele idealizante ale unei „țări 
nostalgice și visătoare”2, mai corect ar fi ca în cazul lui să se 
vorbească despre o patrie numai a lui, imprecis localizabilă 
geografic. România maturității și bătrâneții enesciene este un 
fel de melancolie spațializată în care pâlpâie, ca intangibile fete 
morgana, reveriile prefirate de nostalgia rătăcitorului și, în cele 
din urmă, autoexilatului pentru pierduta și scurta fericire a 
copilăriei sale miraculoase ca „un rai”, trăite „într-un fel de vis 
luminos și dulce”3.   

                                                
1 Enescu, citat de Al. Șerban, p. 216. 
2 „un pays nostalgique et rêveur”. Enescu, Entretiens avec Georges Enesco, 
episodul 1. 
3 Enescu, citat de Ioan Massoff, în „George Enescu intim”, în Rampa, 
București, 4131/XVI (26.X.1931), p. 1-2, republicat în George Enescu. 
Interviuri din presa românească. Volumul II (1936-1946), ed. Laura 
Manolache, Editura Muzicală, București, 1991, p. 252. 
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O atitudine asemănătoare de idealizare onirică ar putea 
fi propusă ca reprezentativă și pentru felul în care Doina Rotaru 
se raportează la tradițiile muzicale arhaice. Căci însăși voința 
de reîntoarcere „nu neapărat la muzicile tradiționale în sine, ci 
la spiritul lor”1 înseamnă de fapt proiectarea lor idealizantă in 
illo tempore, în adâncimea înălțătoare a vibrațiilor arhetipale, 
acolo de unde ecourile lor răzbat sub chipul unor formule 
incantatorii esențializate, capabile să contribuie la revrăjirea 
lumii. Este tocmai proiectul recuperator despre care se poate 
spune că definește o linie mai degrabă subterană a 
modernismului, cea pe care se înaintează prin forare și se 
ajunge la „originalitate” prin recalibrare a ceea ce este imaginat 
drept origine de un inepuizabil farmec nutritiv. Doina Rotaru 
afirmă, de altminteri, cât se poate de explicit:  

 

Consider că multe dintre „descoperirile” și 
„cuceririle” componisticii din secolul XX sunt reluări și 
reconsiderări ale unor elemente și principii dintotdeauna 
prezente în muzicile tradiționale: eterofonia există de 
când există cântarea în grup; spectralismul în faza lui 
primară (sunet generator și spectru de armonice) este 
natural (tulnicul, fluierul fără găuri, trombele tibetane sau 
didgeridoo-ul australian stau mărturie în acest sens); 
atenția specială acordată sunetului, transformării lui 
continue, „vieții” lui  (glissandi, ornamente, dinamică și 
culori mereu schimbate) este deosebit de importantă în 
repertoriile arhaice, ca și muzicile statice cu mișcare 
interioară, ca și polifonia de straturi sonore cu 
temporalități diferite; și multe altele...2 

 
Există așadar o cale care se numește sinteză, un 

moment al recuperărilor arhetipale – așa cum îl numește 
compozitorul Octavian Nemescu. (...) E foarte greu de 
spus cum o să evolueze muzica pentru că timpul acesta 
al sintezelor nu s-a terminat. Noi suntem în plin 
postmodernism și ne uităm în urmă pentru că de multe ori 
nu putem întrezări nimic înainte. Sau pentru că suntem 
convinși că uitându-ne înapoi vom găsi soluții pentru ce 
va fi mâine.3 

                                                
1 D. Rotaru, citată de A. Frățilă, p. 16. 
2 D. Rotaru, fragment din antemenționatul e-mail trimis mie în 3.VI.2021.  
3 D. Rotaru, citată de A. Frățilă, p. 16, 17. 
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Alternativa „postmodernistă” astfel înțeleasă – ca 
propensiune spre permanențe și esențe universal viabile – se 
dorește a fi o ieșire din fundătura alienării și a dezvrăjirii lumii în 
care au eșuat mai prevalentele discursuri moderniste bântuite 
de problematica inovării perpetue. E alternativa exemplificată 
de toți acei creatori angajați în căutarea autodefinirii personale 
prin îmbinarea cât mai aprofundată între, pe de o parte, 
noblețea erudită și spiritul individualist specifice culturii 
muzicale occidentale, și, pe de altă parte, spontaneitatea orală, 
de natură colectivă, specifică culturilor muzicale tradiționale. 
Alături de Enescu, Doina Rotaru mai numără în rândurile unui 
panteon propriu de modele creatoare nume precum Claude 
Debussy sau André Jolivet, Igor Stravinski sau Béla Bartók, 
Olivier Messiaen sau Giacinto Scelsi, Toru Takemitsu sau 
György Ligeti, Joji Yuasa sau Jonathan Harvey – cu toții prețuiți 
de compozitoare în primul rând în funcție de soluționările pe 
care ei le-au putut oferi crizei moderne de limbaj artistic prin 
aplecarea lor empatică, lipsită de prejudecățile exotismului și de 
artificiile pitorescului, asupra anumitor tradiții arhaice (fie ele 
aparținătoare spațiilor natale sau celor orientale și africane).  

Reconectat la ceea ce constituie, în viziunea Doinei 
Rotaru, puterile primordiale ale muzicii – puterea de expresie, 
cea de comunicare emoțională cu semenii, precum și cea 
magică –, puteri sărbătoresc și deopotrivă firesc împlinite în 
culturile tradiționale, tonul modernist ajunge să nu mai devieze 
înspre izolarea sau ștergerea anxioasă a subiectului; ajunge să 
caute, în schimb, restabilirea unui spațiu imaginar în măsură să 
acționeze ca un refugiu sau ca un sălaș pentru regăsirea de 
sine a subiectului îndeobște deplasat de pe orbita sa naturală. 
Revrăjirea lumii prin elevație spirituală – iată proiectul creator în 
virtutea căruia se desfășoară muzicalitatea onirică a Doinei 
Rotaru; de altfel, profesiunile de credință nu lipsesc nici în acest 
sens:   

Eu cred foarte tare în ideea că muzica trebuie să 
te scoată din viața de zi cu zi, să te purifice, să te înalțe. 
Nu asculți muzică doar ca să bați din picior, ci ca să ai 
sentimentul că te ia cu ea și te introduce într-o lume mai 
elevată... este misiunea muzicii.1  

                                                
1 D. Rotaru, citată de A. Frățilă, p. 13. 
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Într-adevăr, din lucrătura de borangic, deopotrivă 
delicatissimă și oțelită, a urzelilor sale eterofonice, împletite ca 
și-n spontane înfloriri, însă în realitate țesute până-n cele mai 
fine detalii; din limpezimile hipnotizante și revărsările teribile, ca 
de amurguri în guașă, ale alchimiilor sale timbrale; din toată 
predilecția sa pentru esențializare și coagulare simbolică, în 
măsură să aducă la același sân doinit sorginți doar aparent 
depărtate – fluier păstoresc și shakuhachi, bocet și raga, est și 
vest; din toate reiese-ntotdeauna ceea ce puține muzici ale 
acestor vremuri reușesc să atingă într-un grad atât de 
convingător – starea de grație a purificării inițiatice, a împăcării 
între cele două infinituri, cel al infinitezimalelor introversiuni cu 
acela al năpăditoarelor împrejurimi. Coincidența între adânc și 
înălțime, între clipă și veșnicie. Aceasta pare să fie credința 
implicită pe care Doina Rotaru o mărturisește prin toată muzica 
sa: credința că izbânda luminii este într-adevăr posibilă, chiar 
dacă ea adie în taină, mai degrabă sub forma șoaptei pe care o 
poate înțelege numai cine are urechi de auzit. Este aceeași 
credință care îl făcea pe George Enescu să afirme că „menirea 
sfântă a muzicii este să stingă urile, să potolească patimile şi să 
apropie inimile într-o caldă înfrăţire”1. 

 

 

SUMMARY 

Vlad Văidean 
 

Enescu’s legacy in Romanian postbellum music.  
The representative case of Doina Rotaru 

 

The Romanian postbellum music was, for a while, a generalized 
relate to Enescu’s music: being rediscovered with great emotion 
and admiration in the light of much belated first auditions of his 
latter works, the profile of our national composer proved to be 

                                                
1 Enescu, citat de Elena Zottoviceanu, Nicolae Missir, Mircea Voicana, în „O 
personalitate a gândirii și a artei – antologie de texte și gânduri ale lui George 
Enescu”, în George Enescu, coord. Mircea Voicana, Editura Muzicală, 
București, 1964, p. 31.  
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not only a symbol of propaganda handled by the communist 
state but also a true creative core, particularly fertile at least for 
that „golden age” generation (therefore also qualified as the 
„post-Enescu” generation) of all composers highlighted at the 
end of the fifties. The most specific traits of the style of 
Enescu’s music were thoroughly analyzed and also used on the 
compositional level – the tonal-modal synthesis melody, the 
parlando rubato type of rhythm, the continuous micro-variation 
technique and, above all, the heterophony synthesis – all these 
concepts lead to a complete comprehension of the musical 
„Romanian specificity”.  
Enescu’s model never ceased to inspire beyond the members 
of the generation mentioned above, a proof of that being Doina 
Rotaru’s music, mainly present starting with the 80’s: its 
character is so specific but it also can be seen as a possible 
position towards Enescu’s music, if it would have been 
‘stripped’ off the tradition of classical-romantic musical ‘clothes’ 
and all of the so resulted traits were transplanted into the colors 
of the extended instrumental techniques of the Avangarde. In 
Doina Rotaru’s case, it might be about the most significant 
radicalization of Enescu’s hypnagogic lyrism which is only one 
of the components of her so personal style. This is also most 
valued by the composer herself, sometimes even under the 
form of some symbolical references to quote’s from Enescu’s 
music, as it is in the final section of her latter work – Himere 
(Chimeras), a concert for violin and orchestra pushed to the 
protective boundary of the well-known major-minor harmonics 
that open the slow part of Enescu’s Sonata “dans le caractère 
populaire roumain“.  
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Constanța Erbiceanu, întemeietoarea 
 

școlii moderne de pian în România 
 

Lavinia Coman 
 
În peisajul muzical din România, numele Constanței 

Erbiceanu se leagă indisolubil de etapa întemeierii 
învățământului pianistic autohton. O șansă extraordinară a făcut 
ca la momentul istoric potrivit, în țara noastră să apară o 
personalitate proeminentă, înzestrată cu capacitățile și abilitățile 
pedagogice necesare pentru a fonda o școală de nivelul celor 
mai înaintate conservatoare europene. 

Constanța Erbiceanu s-a născut la 11 noiembrie 1874 la 
București, ca prim copil din cei patru ai familiei renumitului 
istoric Constantin Erbiceanu, academician și profesor la 
facultatea de teologie și al mamei Aglae, născută Negrescu, 
provenită de la Iași. Deoarece dădea semne de înzestrare 
muzicală precoce, părinții au prezentat-o membrilor cenaclului 
Junimea, ca pe un copil minune, pe când era în vârstă de 
aproape cinci ani. Marea artistă notează în memoriile intitulate 
„De ma vie”: „Maman spunea că m-a pus la piano la patru ani și 
jumătate. Nu îmi amintesc aceste prime începuturi. Dar pentru 
terminarea metodei Charpentier mi s-a întipărit rigurosul 
examen făcut mie de către tatăl meu și trecut în prezența 
câtorva din bunii noștri prieteni: Xenopol, Lambrior, Eminescu, 
Panu și alții de la Junimea. Mi s-a dat o păpușă frumoasă. Am 
fost copil precoce în muzică și am cântat adesea la reuniunile 
Societății „Amicii Artelor” unde eram „membră extraordinară”. 
Timp de trei ani am studiat cu Dra Miclescu în Conservatorul 
din Iași. La 11 ani cântam prea bine Concertul în re minor de 
Mozart, după ce studiasem tot Gradus ad Parnassum de 
Clementi, tot Mozart (sonate), toate invențiunile și suitele de 

PORTRETE 
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Bach și multe din sonatele de Beethoven”. 1 Din epoca ieșeană 
datează frumoasa prietenie dintre Constanța și cele două fiice 
mai mari ale maestrul Gavril Musicescu, Sofia și Valentina, 
prietenie ilustrată de schimbul asiduu de scrisori derulat după 
mutarea la București a Erbicenilor. 

Viața în capitală debutează cu înscrierea la școală a 
Constanței, la pensioanele Negoescu și Nôtre Dame de Sion, 
cele mai bune din acea vreme. În anul 1893, susține 
bacalaureatul, fiind una din primele fete absolvente cu 
bacalaureat din România. Pe parcursul acestor ani continuă 
pregătirea muzicală, luând și lecții de vioară, pe lângă studiul 
pianului cu profesorul și compozitorul Zdislav Lubicz Skibowski, 
important factor de progres al creației și al vieții muzicale 
românești din secolul al XIX-lea. Cu o atare instruire, Constanța 
impresionează puternic publicul prin aparițiile sale concertistice, 
dar își dorește tot mai mult să-și continue formarea în Germania 
la conservatorul din Leipzig, după modelul maestrului.  La 
începutul anului 1893, Constanța merge la Leipzig însoțită de 
mama sa, care o ajută să se instaleze la o pensiune 
corespunzătoare și să se înscrie la conservator. Se prezintă 
eminentului profesor Carl Reinecke, acesta o acceptă cu 
entuziasm după ce o audiază și începe programul de lecții la 
clasa proprie și pentru instruirea amănunțită cu profesorul I. 
Weidenbach. Viața în conservatorul leipzigez îi oferă șansa de 
a fi prezentă la concerte, spectacole și producții de înaltă ținută. 
„Audițiile de marți și vineri – acestea din urmă cu orchestra – 
neîntrerupte întregul an, în frumoasa sală de concerte, erau o 
mărturie a muncii noastre, erau sufletul însuși al 
conservatorului. Cu prilejul acestor audiții, învățam să ne 
cunoaștem unii pe alții, se puteau afirma talentele, acolo 
începea tânăra noastră viață muzicală și tot acolo primele 
noastre încercări de creație interpretativă – naivități sublime – 
deveneau realitate”.  Se înțelege că sistemul funcționa după 
regula „Entre qui veut, reste qui peut!” 

Leipzigul artistic o farmecă pe tânăra româncă. Astfel, 
pe lângă concertele lui Reinecke, Anton Rubinstein sau Eugen 
dˊAlbert, are posibilitatea să participe cu emoție la cele de la 
Thomaskirche, unde ascultă versiuni impecabile stilistic ale 
capodoperelor de Bach și Haendel. Varietatea interpretărilor de 
                                                
1 Theodor Bălan, Prietenii mei muzicieni, Ed. Muzicală, București, 
1976, p. 208. 
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primă calitate îi formează o mare bogăție de sonorități în auzul 
interior, ceea ce reprezintă cea mai importantă zestre a unui 
bun pianist. De aceea marea profesoară de mai târziu, evocând 
experiența anilor de conservator, le spunea discipolilor săi: 
„Faceți, dar mai ales ascultați muzică bună!  Două ore de 
audiție a unei muzici bune de ansamblu ne face să progresăm 
cu mult mai mult decât două zile de studiu. Între deosebitele 
feluri de a asculta muzica, fiecare elev ar trebui, la începutul 
studiilor sale, să-și însușească metoda activă.”1Să menționăm 
că tânăra studioasă înțelegea prin metoda activă, anticipând cu 
mult conceptul modern de auz activ, anticipativ, ascultarea cu 
sufletul și cu mintea deschise, pregătite să primească și să 
prelucreze informația muzicală, cu o atitudine energică, 
pasionată, cu dăruire, ca și atunci când elevul ar cânta el 
însuși. La aceasta contribuie acea contopire a emițătorului cu 
receptorul, Einfühlung, (empatie), noțiune mult vehiculată în 
psihologia germană. 

Anii ce au urmat au fost plini de muncă la instrument, de 
studii teoretice, de participări la evenimente culturale, de 
învățarea tot mai aprofundată a limbii și a culturii germane. 
Efortul permanent de a cunoaște și de a se autodepăși pe sine 
în performanță este descris în schimbul continuu de scrisori 
dintre fiică și mama rămasă acasă, la București. Din relatările 
studentei reiese năzuința fierbinte de a realiza progrese prin 
lucrul intens, căci, deși e lăudată mereu de cei doi profesori 
renumiți pentru severitatea lor, ea e mereu nemulțumită de 
ceea ce a realizat și se străduiește să-și îmbunătățească 
interpretările. „Ca să-mi zică Reinecke bravo, trebuie să fi 
cântat binișor concertul meu, dar eu nu sunt de fel mulțumită”, 
scrie ca o truditoare modestă, uimită că îndrumătorii o prețuiesc 
atât de mult iar mama se va mândri, poate, prea tare cu 
succesele ei.2 

La 21 ianuarie 1897 este desemnată să cânte în 
concertul de inaugurare a noii săli de la Gewandhaus, în 
prezența regelui Albert. În acest concert, ea interpretează 
Wanderer Fantasie de Schubert, cu un succes răsunător. 
Numeroase critici o elogiază în termeni excepționali. Unul dintre 
cronicari scrie că „artista a dat dovadă de un temperament 
                                                
1 Lavinia Coman, Constanța Erbiceanu. O viață dăruită pianului, Ed. 
Meronia, București, 2005, pp. 29, 30. 
2 Op. cit., p. 38. 
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energic. Rar se poate întâlni o ritmicitate atât de pregnantă. Nu 
există pentru artistă nici un fel de dificultate de ordin tehnic, de 
pe acum, pianista este o artistă de prim rang.”1 După cinci ani 
de studii urmate cu pasiune, în 1898 Constanța absolvă 
cursurile prestigioasei instituții germane de învățământ muzical 
cu distincția Ehrenvoll (glorios, cu onoare). Diploma ce i se 
eliberează la 31 martie 1898 atestă parcurgerea merituoasă a 
tuturor disciplinelor din programul de învățământ, cu aprecierea 
în termeni superlativi a fiecărui profesor titular de curs. Acest 
Abschrift este un adevărat certificat, un document de o 
relevanță ieșită din comun, demn de a fi studiat de orice cadru 
didactic dintr-o școală de muzică din țara noastră.  

În următorii doi ani își desăvârșește perfecționarea la 
Paris, cu pianistul și compozitorul în mare vogă la acea epocă 
Moritz Moszkovski. În anul 1900 își susține cu strălucire 
concertul de debut la sala Erard, cu câteva luni înaintea 
debutului parizian al tânărului geniu român George Enescu. Au 
urmat câțiva ani de turnee în Europa, după care s-a bucurat de 
aprecierea specialiștilor din cele mai importante centre 
muzicale. În paralel, a urmat și cursurile facultății de filosofie, 
Musikwissenschaft, a Universității din Berlin. Aici strălucea 
profesorul Friedlaender, care preda cursuri despre viața și 
opera lui Beethoven, a lui Schubert, Weber, precum și un curs 
intitulat Geschichte der neueren Lieder. „Nimic mai fermecător, 
povestește cursanta, decât să ai un profesor cântăreț, care, 
fiind și un admirabil om de știință, preocupat de tot ce era nou 
în muzică, să-ți exemplifice sumar dar spontan tot ce explica. 
N-am să uit niciodată acele cursuri înaripate...Singurul regret pe 
care îl încercau studenții era acela când prelegerea se 
termina.”2 Printre somitățile care predau aici se mai aflau 
Kretzschmar, Wölflin, Riehl, Drescher, Frey, Fleischer. 

Peregrinările pline de succes prin Europa, proiectele de 
turnee și pregătirea unor repertorii noi pentru acestea îi absorb 
în întregime energia vitală. Dar familia se gândește de departe, 
de acasă, la perspective matrimoniale. Schimbul de scrisori 
demonstrează două poziții total diferite. Dacă părinții, îndeosebi 
tatăl, nutresc planuri matrimoniale și o așezare a fiicei adorate 
„la casa ei”, într-un cadru familial tradițional, Constanța se 
deprinde tot mai mult cu viața de studentă și se mobilizează 
                                                
1 Idem, p. 42. 
2 Id., . p. 79. 
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pentru a-și atinge visul suprem, desăvârșirea ca om și ca 
muzician. După o scrisoare pe un ton ceva mai dojenitor din 
partea mamei pe această temă, ea îi răspunde: „eu sunt și 
rămân eu... Mai întâi în viața mea nu mă mărit niciodată... Cine 
e dat muzicii, asta ajunge pentru a remplaça orice alt sentiment. 
Și am ajuns la convicția, în fine, că eu cu pianul meu pot face 
ceva”.1 În această epistolă apare pentru prima dată cu claritate 
motivul celibatului, sau al vestalei slujind la templul artei, 
devenit cu timpul un adevărat leitmotiv al vieții sale. 

Setea de cunoaștere, curiozitatea intelectuală neobosită 
au făcut-o pe tânăra studioasă o vizitatoare frecventă a 
librăriilor, a magazinelor muzicale, a bibliotecilor specializate 
din toate centrele în care se afla. Astfel, ea descoperă într-un 
anumit moment partiturile unui compozitor tânăr dar care se 
bucura deja de un mare prestigiu: Max Reger (1873 – 1916). A 
găsit de la bun început în această muzică o lume familiară pe 
care a îndrăgit-o. Apoi a inițiat o corespondență cu maestrul și o 
primă vizită la Meiningen, unde trăia și lucra acesta.  S-au simțit 
compatibili spiritual și muzical, iar Constanța a pornit să 
studieze și să prezinte public lucrările camerale și pe cele 
dedicate pianului semnate de Max Reger. „Ah, cât de mult am  
suferit la Paris cu noile mele idei în artă, numai eu știu. Îmi 
trebuia cineva care să mă înțeleagă și să creadă în mine. În 
Reger este o bunătate, care parcă iese din el, ce nu am simțit 
până acum și atât de mult am simțit nevoia să găsesc la cineva 
o asemenea bunătate. Să găsești într-un mic oraș de 16000 
locuitori ceea ce Parisul nu mi-a putut oferi: adânca înțelegere a 
artei!”2 Ca urmare, se antrenează cu toată ființa în activitatea 
de promovare a muzicii regeriene în Europa. Presa culturală 
consemnează astfel de evenimente cu atenția cuvenită. „E 
rușinos ca o străină, pianista română Constanța Erbiceanu, a 
trebuit să fie cea care face propaganda muzicii acestui mare 
maestru german aproape necunoscut în Franța” exclamă 
cronicarul Heinrich Müller în publicația Pariserzeitung. Somități 
franceze, cum este Vincent dˊIndy asistă la concertele ei 
regeriene și-i mulțumesc pentru inițiativă și realizare. Le Journal 
Musical din 1 iunie 1914 aduce critici compozițiilor lui Reger, 
care „sunt complicate uneori, dar totdeauna cuceritoare, în 
vreme ce laudă fără rezerve arta interpretativă a Constanței 
                                                
1 Ibidem, p. 44. 
2 Ibid., p. 94. 
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Erbiceau care „stăpânește pianul cu o măiestrie fără egal.” Iar 
criticul Michel Calvocoressi apreciază că Reger, care este 
„exaltat” în Germania sa natală e încă necunoscut la Paris, 
elogiind curajul tinerei artiste de a aduce această muzică în 
Franța. O întreagă colecție de cronici și comentarii prezente în 
revistele vremii atestă succesul demersurilor ei de promotoare 
a noii muzici. Împreună cu grupul restrâns de instrumentiști cu 
care cântă lucrările camerale ale tânărului maestru, Constanța 
făurește programe ample și planuri entuziaste de concerte în 
toată Europa. Însă la începutul verii lui 1914, pe continentul 
nostru muzele erau pe cale de a amuți. Războiul plutea în aer. 
Abia întoarsă la Berlin, Constanța e oprită din orice demers, 
fiindcă se declanșează conflagrația mondială.  

Primii ani de război sunt parcurși cu suferințe grele de 
către ambii protagoniști. Constanța traversează o depresie 
puternică, fiind internată la sanatoriul Oberhof. E lovită de 
vestea morții fratelui Cotino. În ianuarie 1916 primește o ultimă 
scrisoare de la maestrul Reger, care se încheia cu gândul 
încurajator: „să sperăm că în anul 1916 vom avea pace”. Iar 
ceva mai târziu, la 11 mai 1916, el avea să moară în urma unui 
atac de inimă. Cele două pierderi îi marchează destinul cu o 
pecete adâncă. În amurgul vieții, Constanța avea să scrie ca o 
concluzie la cele trăite de ea. „Din întreaga muzică modernă, 
numai cea a lui Reger este cu adevărat demnă să poarte 
atributul de „noblețe”... În artă, pentru a înțelege cu adevărat un 
autor, nu ajunge a-l cunoaște à fond, trebuie să-l iubim pentru a 
ne putea însuși Stimmungul în care s-a manifestat. De aceea 
specialiștii ajung la asemeni interpretări superioare, pentru că 
iubesc autorul căruia și-au închinat munca.” Întreruperea 
proiectelor de promovare în lume a muzicii lui Reger din cauza 
războiului a resimțit-o până la capătul vieții ca pe o mare 
frustrare. „Ce n-aș fi făcut eu pentru acest gigant, ca geniu și 
înfățișare, dar a venit războiul din 1914.”1 

Iar războiul a obligat-o să revină în țară, în condiții 
periculoase, chiar marcate de aventură. Aici a suportat rigorile 
stării de beligeranță cu Germania, asistând îndurerată la 
comportarea sălbatică a unor soldați nemți în țara devenită 
dușmănoasă prin aderarea la alianța inamică. A fost, poate, cea 
mai cumplită perioadă din viața ei. După moartea tatălui, în 
1913, venise dispariția lui Cotino, iar apoi decesul lui Reger. În 
                                                
1 Ibid., p.103. 
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1917 moare mama Aglae, iar fratele Eduard se stinge în anul 
următor, 1918, la Bălți, în timpul serviciului militar. Devastată, 
depeizată și fără perspective, se adâncește în sine, trăindu-și 
durerile cu stoicismul unui Marc Aureliu, îl citește pe Spinosa și 
încearcă să reziste în fața disperării. La vremea senectuții, avea 
să scrie unei discipole aflată în suferință: „Noi, cei bătrâni, care 
am trecut prin aceste etape de grozave încercări, le înțelegem 
din plin. Ele trebuie trăite și numai vremea le coboară pe 
nesimțite în fundul sufletului nostru, unde ele nu încetează un 
moment de a trăi, pentru a conlucra la o „devenire” a noastră 
mai nobilă și mai profundă. Din durerea se naște arta mare... Ai 
citit Mata „De profundis” de Oscar Wilde? E opera pe care eu 
am îndrăgit-o în acei 4 -5 ani când soarta mi-a răpit pe rând 
părinții și pe cei doi frați. A bout de forces, la un moment dat a 
trebuit să părăsesc Berlinul pentru a mă refugia timp de șase 
luni în Thuringia la niște țărani unde-mi era singurătatea – cea 
mai sfântă prietenă a mea – asigurată. Doctorii germani, în 
asemenea stări sufletești, prescriu citirea din monografiile 
oamenilor mari. Și acest leac m-a ajutat mult.” (Scrisoare din 
Predeal, 8 august 1934). 

În anul 1918 este delegată de către Ministerul 
Instrucțiunii ca, împreună cu maestrul George Enescu să 
analizeze activitatea din Conservatorul bucureștean și să 
alcătuiască un raport asupra celor constatate. Asistă la 
examene, iar ceea ce aude nu e de natură s-o mulțumească. 
Raportul pe care-l înaintează arată cu franchețe carențele 
observate. „Metodele pedagogice din trecut, dacă nu au căzut, 
în orice caz au evoluat mult...la clasele de pian îndrăznesc a 
spune următoarele: restrâns este numărul pedagogilor 
conștienți de necesitatea progresului intelectual în 
muzică...Nimic nu îndreptățește pe doamna X (profesoară de 
pian) a figura printre profesorii celei mai înalte instituțiuni 
muzicale ale țării noastre. Doamna X, muzicalmente vorbind, 
este o inconștientă. Orice altă critică ar fi de prisos. Regret a 
vorbi în acest fel, dar mă gândesc la atâta muncă depusă nu 
numai în zadar, dar și în detrimentul copiilor a căror îndrumare 
i-a fost încredințată”. Și rechizitoriul continuă: „Este mult 
pedantism, multă sforțare artificială în pedagogia 
Conservatorului nostru. Elevii nu dau nimic de la dânșii, totul le 
vine din afară. Căci nici tehnic și nici muzical nu pot fi la 
înălțimea operelor muzicale studiate. Să ne întoarcem la 
simplitate, la natural. Muzica este expresiunea, e obiectivarea 
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sufletului nostru. Să fim simpli și mai sinceri, ca să avem și noi 
o muzică sinceră și divină, aceea a divinului Mozart.”1 

Anii ce au urmat războiului au fost o perioadă de 
tatonări și regândiri, de căutări pentru a-și configura misiunea 
ce urma să și-o asume. Rămasă singură pe lume, în preajma 
vârstei de 50 de ani, își caută un rost. Adresează cereri 
succesive pentru a obține o catedră de pian la Conservator. 
Ministerul Instrucțiunii Publice nu se grăbește să-i răspundă, cu 
toate documentele copleșitoare care-i atestă excelența. Asistă 
cu nedumerire la numirea altor colege, până când, în sfârșit, în 
anul 1924 este primită în rândul profesorilor. Trecuseră 11 ani 
de la prima sa solicitare!  

Cu venirea la catedra de pian a Constanței Erbiceanu, 
în anul 1924, putem spune că începe o eră nouă în istoria 
acestei discipline. Domnișoara preia, în primă fază, clasa 
Emiliei Saegiu, în urma pensionării acesteia. Elevii săi sunt: 
Silvia Chelaru (ulterior Șerbescu), Lidia Degen (Cristian prin 
căsătorie), Cecilia Georgescu (Mantta), Irina Lăzărescu, Emilia 
Vlangali. În anul următor li se alătură Elisa Ghiul (căsătorită 
Hansen), Theodor Bălan, Mircea Brucăr, Magda Nicolau, Ana 
Maria Altenliu (Pitiș), Maria Șova, Gheorghiu Valentin. Pentru a-
și putea îndeplini misiunea pedagogică, maestra a trebuit să se 
implice în difuzarea celor mai noi concepții privind tehnica și 
măiestria pianistică. Cea mai urgentă îndatorire era aceea de a 
aduce în școala din România, prin intermediul elevilor săi, arta 
cântatului cu brațele libere, aparținând marelui profesor și 
teoretician german Rudolf Maria Breithaupt (1873 – 1945). 
„Cântatul cu greutate”, das Gewichtspiel, era principiul central 
al sistemului. Aparatul pianistic era conceput ca un sistem 
flexibil, armonios articulat din încheieturi, dar ferm susținut, care 
era condus, printr-o mare concentrare a voinței auditive. 
Rezultatul utilizării tehnicii respective era un sunet mare, 
puternic, clar și în același timp frumos, care îi deosebea net pe 
elevii înarmați cu el de ceilalți interpreți. Trebuie notat că 
metoda „brațului care conduce” a fost introdusă concomitent de 
cele două profesoare, Constanța Erbiceanu și Florica 
Musicescu, în contextul școlii românești de pian, generalizându-
se ulterior la nivelul pedagogiei de performanță. S-au situ în 
afara acestui principiu aplicat profesorii mediocri și slab 
                                                
11 În Theodor Bălan, Prietenii mei muzicieni, ms., Biblioteca U.C.M.R., 
1974.  
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pregătiți, categorie care, din păcate, n-a rămas fără 
reprezentanți nici până în zilele noastre. Către jumătatea 
secolului XX a apărut și s-a impus o nouă concepție, așa 
numită școală psihologică, promovată de A. Martienssen (1888 
– 1955).  Deși era în al optulea deceniu de viață, domnișoara a 
fost prima care a sesizat noutatea, datorită contactelor 
epistolare cu colegi europeni și prin intermediul abonamentelor 
la presa străină de specialitate. Credincioasă principiului că „un 
artist adevărat progresează în tot timpul vieții”, s-a documentat, 
a asimilat-o, iar apoi le-a adunat pe „fetele” sale, acum 
profesoare cu vechime la liceul de muzică, predându-le noul 
concept și implicațiile acestuia în munca profesorului de pian. 
Le-a dictat, iar ele au scris conștiincios în caietele de studiu. 
”Noua metodă care ne ghidează în prezent este școala 
psihologică”. Premisele școlii psihologice, ale sistemului 
promovat de Carl Adolf Martienssen, sunt următoarele: 

Complexul copilului minune, după modelul copilului Mozart, 
al cărui auz intern s-a dezvoltat înaintea deprinderilor motrice și a 
determinat funcționarea acestora. Martienssen susține primatul 
auzului intern în procesul interpretării. Din această perspectivă, pe 
primul plan se află idealul sonorității conturat în sfera auditivă, legat 
de controlul sever al realizării lui sonore. 

Auzul creator, un complex de însușiri care înglobează șase 
elemente distincte: 

Voința de sunet (Tonwille), care se referă la capacitatea de a 
indica sau recunoaște orice sunet din scara muzicală, fără reper. Este 
așa numitul auz absolut;  

Voința de sonoritate (Klangwille), are în vedere capacitatea 
interpretului de a concepe mai întâi cerebral sunetul pe care-l are de 
cântat, în toată complexitatea lui dinamico-timbrală. 

Voința de linie (Linienwille), constă în capacitatea și 
determinarea interpretului de a concepe cerebral cu anticipație 
frazele, perioadele, liniile melodice din care este compus discursul 
muzical. 

Voința de ritm constituie o componentă esențială a formării 
muzicianului interpret. Se urmărește cultivarea unui simț ritmic riguros 
și totodată mlădios. 

Voința de formă (Gestaltwille) constă în conceperea 
arhitecturii operei interpretate și transpunerea acesteia în realitatea 
sonoră. 
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Voința de recreare (refăurire) a operei muzicale 
(Gestaltungswille) se materializează prin actul interpretării acesteia în 
performanța publică. 

Funcția artistică a tehnicii instrumentale. 
Greșita fundamentare a tezelor lui Tetzel. Posibilitatea unui 

cânt timbral la pian. Teoreticianul Eugen Tetzel afirma și demonstra 
științific faptul că la pian culoarea sunetelor nu poate fi modificată 
decât cu intensitatea lui. Adică, la aceeași intensitate de sunet nu 
putem avea decât o anumită calitate de sunet. Martienssen susține că 
la același sunet putem, totuși obține mai multe culori sonore, prin 
moduri diferite de atac al clapelor, prin jocul pedalelor și prin alte 
modalități subtile dea folosi complexele angrenaje mecanice ale 
pianului. 

Cultivarea activității motrice are în vedere folosirea 
judicioasă a tuturor formelor de tehnică în interpretare. 

Unitatea psiho-fizică a aparatului pianistic. 
 
Cunoașterea, conștientizarea și utilizarea potrivită a 

tuturor acestor elemente ale aparatului pianistic în actul 
interpretării devenea astfel un țel major al educației 
instrumentale antrenate în clasa de pian de către profesorii 
înarmați cu aceste principii moderne, aparținând unei viziuni 
updatate noilor standarde ale excelenței interpretative. 

Elevul care intra în clasa Domnișoarei Erbiceanu 
petrecea primul semestru în această clasă prin parcurgerea 
tuturor problemelor de tehnică, de la exerciții și game până la 
studiile tehnice progresive de Czerny și alți autori de metode.  

Următorul capitol din programul de lucru la clasă era 
aprofundarea unei lucrări polifonice de Bach. Erau predate 
modele de lucru pentru fugi, culminând cu parcurgerea aplicată 
a cât mai multor preludii și fugi din Clavecinul bine temperat, 
sub aspect ritmic, tonal, tematic, structural etc., al expresiei 
muzicale. Veneau la rând marii clasici. Trinitatea de aur Haydn, 
Mozart, Beethoven se lucra cu sârg, respectând recomandările 
de limpezime, logică, echilibru, măsură și în același timp fondul 
de adâncime psihologică existent în celebrele partituri. Apoi 
stilul romantic era cultivat prin operele reprezentative ale lui 
Chopin, Schubert, Liszt, Schumann, Mendelssohn, Brahms, 
Grieg, Ceaicovski. Și muzica secolului XX era prezentă în 
programe. În timpul lucrului la o piesă de Casella, Hindemith, 
Honegger, Prokofiev sau Andricu, se auzea din când în când 
avertismentul: ”Attention, le compositeur est encore vivant!” 
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Mintea și sufletul elevului trebuia să fie atunci și mai inventive, 
mai proaspete. Vom remarca totodată faptul că implicarea 
activă în cunoașterea și interpretarea muzicii românești a fost o 
constantă a pedagogiei sale, o adevărată profesiune de 
credință. Felul cum lucra la clasă, descris de fosta sa elevă Ana 
Pitiș, depune mărturie despre faptul că primul lucru pe care 
maestra îl urmărea era acuratețea în cântat. De fapt, ea 
urmărea să fie respectate în primul rând sensurile muzicale. 
Textul este sfânt, obișnuia să spună, este testamentul 
compozitorului. Iar elevul său de excepție, Valentin Gheorghiu, 
mărturisea după decenii: „De fapt, Domnișoara m-a învățat să 
văd textul!”, înțelegând prin această propoziție laconică amplul 
proces de decodare a semnelor din partitură, cu semnificațiile 
infinite pe care le conțin. Domnișoara făcea foarte multe audiții 
cu elevii, pentru a-i obișnui cu situația de a cânta în public. În 
atmosfera minunată pe care o crea, toți participanții erau 
motivați să dea ce aveau mai bun în cântat și chiar să se 
întreacă pe ei înșiși.  

Dar să revenim la tema discipolilor pe care marea 
profesoară i-a format. Între aceștia strălucește ca o adevărată 
perlă a coroanei Valentin Gheorghiu.  Povestită de doamna 
Maria Șova, prezentarea micului geniu muzical se prezintă 
astfel. „Era în 15 noiembrie 1934. După ce și-a scos pălăria și 
și-a pus pe pian etola de blană, Domnișoara s-a așezat pe 
scaun și mi-a spus: „Nu știi ce am în clasă, un mic geniu!” Am 
rămas siderată, nu mi-a venit să cred ce auzeam. Apoi a 
continuat: „Băiețelul de șase ani și jumătate are auz absolut, 
improvizează adevărate corale și, dacă există reîncarnare, mă 
întreb ce spirit e în el, al lui Bach, Mozart, Beethoven?...” Pe 
urmă s-a adresat copilului: „Vrei, puiule, să cânți acorduri?” 
Băiețelul s-a așezat la pian, a întors capul și a întrebat: „În ce 
tonalitate?” „În la bemol major, i-a răspuns Domnișoara, iar 
apoi, către mine: „Asta-i place lui cel mai mult!” Era mic, nu 
ajungea cu piciorușele la podea. Când cânta la pian, dreptul îl 
sprijinea pe pedală, iar stângul stătea suspendat în aer. A 
început să improvizeze cu treceri, cu modulații foarte frumoase. 
După ce l-a lăsat timp îndelungat să rătăcească printre 
tonalități, i-a spus. „Ei, acuma termină căutarea!” Valentin s-a 
mai plimbat pe pian, după care a făcut cadența finală pe la 
bemol major. Atunci Domnișoara s-a întrebat cu glas tare: „De 
unde știe copilașul acesta să încheie improvizația pe tonică?” 
Apoi mi-a spus: „hai să vezi ce auz are!” M-am dus la pian și 
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am pus niște acorduri de zece sunete, Copilul a ciulit urechea și 
a început să înșire notele de sus în jos, pe un ton bolborosit, 
dar înțelegându-se bine ce spunea. Auzul lui era atât de fin, 
încât nimic nu-i scăpa. În continuare, Domnișoara a povestit: 
„Când au venit copilașii aceștia1 la Conservator, am invitat în 
cancelarie profesori. Toți au rămas înmărmuriți. Maestrul 
Andricu și-a pus mâinile în cap și a plecat, zguduit!” „Când am 
început să mă ocup de el, povestește mai departe doamna 
Maria Șova, îmi plăcea să-i încerc auzul. La un moment dat s-a 
auzit țârâitul unui greier. Valentin a pus imediat sunetele la 
pian, sus de tot, apoi mi-a spus: „Sol diez, dar cu o octavă mai 
sus!” În aceeași întâlnire, Domnișoara mi l-a prezentat pe 
Ștefan, ca pe un mare talent violonistic, și el cu auz absolut, 
foarte dotat muzical, un gânditor.”2 Foarte tânăra profesoară 
Maria Șova a primit misiunea de a lucra la pian cu Valentin 
acasă, între cele două lecții săptămânale pe care le avea cu 
Domnișoara. A sfârșit prin a merge la studiu cu copilul de patru 
ori pe săptămână. După trei ani de studiu intens în această 
formulă, progresele lui Valentin au fost făcute publice prin 
apariția sa în premieră la 17 aprilie 1937, la Ateneul Român, cu 
multă publicitate și cu mare succes. Apoi, copiii au fost 
prezentați maestrului George Enescu. Întâlnirea este descrisă 
astfel de protagonist: „Maestrul Enescu ne-a primit în cabinetul 
impresarului Cohn, pe strada Brezoianu. Am coborât trei trepte 
de la nivelul străzii și ne-am găsit într-o încăpere mare, unde 
maestrul, adus de spate, răbdător și atent, ne-a ascultat pe 
amândoi și ne-a verificat auzul. După care s-a așezat la birou 
și, ajutat de un cadru de lemn pe care-l aplica pe coala de 
hârtie, a redactat pe loc cinci scrisori de recomandare către 
foruri din țară și către profesori de la Paris, bune cunoștințe ale 
sale.”3 Sponsorizat cu bursă de către celebrul industriaș 
Nicolae Malaxa, Valentin a mers la Paris cu mama și fratele 
său, unde copiii au studiat la conservator. În anul 1939, după 
vacanța de vară petrecută acasă, nu s-au mai putut întoarce la 
Paris, căci izbucnise războiul. 

                                                
1 E vorba despre Valentin și Ștefan, fratele său mai mare, devenit un 
violonist de frunte și renumit profesor de vioară. 
2 Idem., p. 205. 
3 Valentin Gheorghiu, Convorbiri cu Lavina Coman, ms., București, 13 
ianuarie 2005. 
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Revenit în țară, Valentin a fost ascultat de Domnișoara, 
care l-a găsit antrenat în stilul francez. Degetele îi mergeau 
nemaipomenit de repede, căci parcursese multe game și multe 
studii. Dar muzical se găsea la un stadiu de mare 
superficialitate. Dumneaei a reluat lecțiile săptămânale, iar 
Maricel Șova a reînceput să se ocupe de studiul lui Valentin. 
Perioada 1939 – 1943 e marcată de pregătire intensă pe planul 
tehnicii și pentru formarea unui repertoriu de concert. În paralel, 
frații urmau școala de cultură generală. Profesorii veneau și le 
predau acasă disciplinele principale, iar examenele oficiale și le 
susținea la școală, anume la liceul Șincai. Valentin era și aici de 
o conștiinciozitate exemplară. Tot în acești ani el a studiat orga, 
instrument pentru care a avut și continuă să nutrească o vie 
pasiune. Maestrul însuși ține să comunice faptul că între anii 
1947 și 1957 a fost organistul catedralei Sfântul Iosif din 
București. Totodată se cuvine menționată activitatea bogată de 
compozitor a lui Valentin Gheorghiu. A fost îndrumat și sprijinit 
în acest domeniu de maestrul Mihail Jora, iar creația sa, 
validată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, al cărui membru este, cuprinde lieduri, lucrări 
camerale, simfonii, precum și un admirabil concert pentru pian 
și orchestră.  

 Deceniile au trecut, maestrul Valentin Gheorghiu a 
devenit și a rămas un solist de top pe plan internațional datorită 
concertelor strălucite susținute pe tot mapamondul. Iar astăzi 
gândul nostru se adresează cu aceeași admirație cu prilejul 
împlinirii de către domnia sa, la 29 martie 2021, a bogatei 
vârste de 92 de ani.  

După această incursiune revelatoare prin elocvența sa, 
vom relua firul biografiei, arătând că marile înfăptuiri 
pedagogice au fost realizate de Constanța Erbiceanu la 
conservator în decurs de numai 14 ani, perioadă în care i-a fost 
îngăduit să lucreze în cadru oficial. Căci la 2 septembrie 1938, 
Domnișoara este pensionată, ca urmare a unei legi emise de 
guvernul Armand Călinescu. Perioada scurtă în care a lucrat ca 
angajată la stat a făcut ca pensia să fie extrem de mică. Elevele 
sale au reacționat, sărindu-i în ajutor, cu grija de a-i menaja 
orgoliul personal. I-au găsit eleve particulare pe are să le 
îndrume și cărora dânsa le percepea un onorariu extrem de 
modest, dar mai ales preda fără să fie retribuită. Însă realizarea 
cea mai importantă din această perioadă este formarea 
pedagogică a elevelor sale, cărora le oferă cursuri și îndrumări 
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esențiale pentru dezvoltarea unui concept modern al școlii 
românești de pian. Se cuvine să reținem aportul de 
profesionalism al grupului de profesoare formate de dânsa. La 
baza învățământului preuniversitar muzical-instrumental din 
România se află această contribuție a sa și a lor. Le-a îndrumat 
pe fiecare, le-a ascultat elevii și le-a dat sfaturi, le-a susținut și 
le-a îmbărbătat în situații defavorabile, care nu erau prea rare. 
Un atare sprijin moral a fost determinant într-o perioadă în care, 
în aprecierea și promovarea talentelor tinere, criteriile de 
performanță erau biruite de imixtiunea politicului. De fiecare 
dată când se făcea o nedreptate unui element de perspectivă 
format de aceste profesoare, Domnișoara se adresa în scris 
conducătorilor politici, sărind în apărarea celui nedreptățit. Spre 
onoarea unuia dintre adresanți, Leonte Răutu, cuvântul ei era 
ascultat și de cele mai multe ori situația era reanalizată, iar 
lucrurile se clarificau. Doar la concursuri nu se mai putea face 
nimic, odată ce rezultatele erau comunicate public. Însă 
nedreptățile nu treceau fără a fi aduse la cunoștința decidenților 
din cultură. Dânsa nu comenta tendențios, nu cerea un 
tratament preferențial pentru elevii elevilor săi, ceea ce solicita 
era, după o expresie proprie, „să ne ridicăm la rang de 
obiectivitate”. 

Între elevele maestrei se găsea doamna Cecilia Mantta, 
o personalitate puternică, având o mare vocație pedagogică, 
precum și un dar de lider, de organizator și planificator cu 
viziune. În urma reformei învățământului din anul 1949, Cecilia 
Manttta a fost numită inspector în Ministerul Artelor, cu 
misiunea precisă de a organiza înființarea primelor școli de 
muzică la București, Iași, Cluj, Timișoara și Bacău. După o 
documentare serioasă, îndeosebi asupra școlilor de muzică din 
URSS, care aveau un trecut glorios datorită rezultatelor 
internaționale obținute, Cecilia Mantta elaborează planuri și 
programe, o construcție școlară pe număr de clase și pe cicluri. 
Apoi merge pe teren, unde obține clădiri, mobilier, instrumente 
muzicale și – lucru esențial – găsește cadre didactice care să 
susțină în mod profesionist procesul de învățământ. După ce a 
reușit această performanță într-un timp record, a fost 
îndepărtată din minister. A plecat senină, cu satisfacția unei 
grele îndatoriri îndeplinite și cu bucuria de a reveni la elevii 
iubiți, de data aceasta în cadrul organizat al Școlii medii de 
muzică din București, pe care ea însăși o întemeiase, împreună 
cu un mănunchi de colegi entuziaști... A lucrat cu o abnegație 
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exemplară, dând elevi foarte bine pregătiți pentru învățământul 
universitar. În anul 1965 a fost primită în Conservatorul 
bucureștean, unde a lucrat cu același entuziasm și cu eficiență 
recunoscută până la pensionare. „Eu m-am organizat 
singură...am îmbrățișat cariera de profesoară cu bucurie; mi-a 
plăcut ceea ce făceam șimi-am dăruit tot ce am avut mai bun 
clasei și elevilor. De aceea am avut și satisfacții mari. Consider 
profesoratul ca pe o reușită a vieții mele. Am o sumedenie de 
foști elevi care fac cinste vieții muzicale. 20 dintre ei lucrează în 
străinătate, fiind directori de școli, ori având școlile lor 
particulare. Am format mai puțini concertiști, pentru că eu 
însămi nu am fost concertistă, dar am o recoltă frumoasă de 
profesori, cu care mă mândresc.”1 

Satisfacții deosebite i-au adus maestrei Elise Ghiul, 
căsătorită Hansen și Carola Grindea, care au fost profesoare 
vestite, cea dintâi la Hamburg, iar ultima la Londra, promovând 
principiile și conduita didactică a Domnișoarei, modelul lor 
suprem, cu care au menținut o bogată comunicare epistolară, 
traversând cu bine întunecata epocă a regimului comunist din 
țară, care presupunea, printre altele, cenzurarea opresivă a 
scrisorilor venite din țări apusene sau trimise în acea direcție. 
Cele două discipole au continuat, alături de alți colegi de la 
clasa Domnișoarei, stilul și principiile didactice ale școlii sale de 
pian, impunându-l pe plan internațional. 

Un alt capitol la care elevii clasei Erbiceanu au strălucit 
este acela al lucrărilor didactice și teoretice. Astfel, Theodor 
Bălan (1912 – 1974), pianist concertist dar și un muzicolog 
foarte prolific, este autorul primelor cărți românești de probleme 
fundamentale ale artei pianistice, precum și primul titular al 
cursului de Metodica predării pianului de la conservatorul 
bucureștean. Iar Ana Pitiș, împreună cu discipola și prietena sa, 
Ioana Minei, au dezvoltat o serie de studii privind teoria 
comportamentului pianistic, didactica studiului și predării 
pianului, disciplină pe care Ioana Minei a preluat-o de la 
profesorul Bălan, după pensionarea acestuia. E momentul să 
adaug că după decesul Ioanei Minei, în anul 1987, după un an 
în care acest curs a fost susținut de colegul nostru Dragoș 
Tănăsescu, după pensionarea sa am fost eu cea care am 
preluat susținerea cursului, în anul 1988. L-am condus până în 
                                                
1 Cecilia Mantta, Ultimul interviu, luat de Lavinia Coman, în rev. 
Actualitatea muzicală nr. 227/1999 și 239/2000. 
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momentul de față, când predau Didactica specialității și practica 
pedagogică instrumentală pentru disciplina pian. De vreme ce, 
prin întreaga formație muzical-instrumentală, mă revendic de la 
posteritatea Constanței Erbiceanu, fiind îndrumată de elevele 
sale strălucite Silvia Șerbescu și Maria Șova, pot spune că 
această continuitate de școală se perpetuează până astăzi.  

Și astfel, povestea noastră se îndreaptă spre final, care 
nu poate fi decât o apoteoză. În jurul octogenarei celebre se 
conturase un cerc de admiratori, discipoli și prieteni care îi 
primeau cu sfințenie învățăturile, atât pe cele înalt filosofice, cât 
și pe cele practic aplicative în arta pianistică. La împlinirea 
vârstei de 80 de ani, „fetele” sale i-au făcut o sărbătorire 
surpriză, cu participarea plină de emoție și afecțiune a familiei. 
Semnele de recunoaștere și de prețuire se înmulțeau. Era 
vizitată de pianiști și compozitori străini care concertau la 
București, precum Alfredo Casella, Iakov Zak, sau pianistul Li 
Min Ceang, laureat al concursului internațional George Enescu. 
Cea mai emoționantă a fost vizita în strada Alexandru 
Philippide a marelui pianist Sviatoslav Richter. În anul 1958, 
aflând la repetiția concertului său de la Ateneu, că în București 
există o bătrână profesoară de pian care a studiat la Leipzig și 
l-a ascultat de mai multe ori pe Brahms cântând, Richter a fost 
extrem de impresionat și a dorit să o cunoască imediat. A fost 
adus la locuința familiei, stabilindu-se că va zăbovi acolo o 
jumătate de oră. Au purtat o conversație de peste trei ore, într-o 
limbă germană admirabilă și într-o atmosferă elevată. La 
sfârșitul întrevederii, Domnișoara i-a dăruit marelui artist 
partitura concertului pentru pian și orchestră cu adnotațiile 
autorului din timpul repetițiilor pentru interpretarea publică. 
Richter i-a sărutat mâna și a îngenunchiat în fața ei. În culmea 
entuziasmului, i-a spus: „Acum mă apuc să-l învăț! În două luni 
îl dau gata!” 

În perioada care a urmat, Constanța s-a ocupat cu 
asiduitate de ordonarea imensei arhive pe care o avea în cele 
două încăperi ale apartamentului. A triat, a sortat, a dăruit 
foarte multe schițe, partituri cu dedicații valoroase, cărți de 
muzicologie, mici obiecte de artă, enciclopedii și dicționare. 
Cele mai autocenzurate au fost caietele cu însemnări și amintiri 
personale. Întregul fond epistolar cu Maurice Moszkowski, 
format din peste o sută de scrisori, a fost donat ambasadei 
Poloniei la București. Alte documente relevante au fost donate 
conservatorului bucureștean.  
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În anul 1957, Constanța Erbiceanu și-a alcătuit o listă cu 
numele elevilor pe care i-a format, precedată de un text cu sens 
testamentar, trimițând epistola către toate instituțiile importante 
ale statului. Documentul sună astfel: „Am dat vieții noastre 
muzicale următorii pianiști și pedagogi: Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu” – 1. Silvia Șerbescu, 2. Lidia Cristian, 3. Irina 
Lăzărescu, 4. Theodor Bălan, 5. Cornelia Antonescu, 6. Thea 
Rosenwald (elevă particulară); Școlii speciale de muzică 
București – 7. Ana Pitiș, 8. Cici Mantta, 9. Maria Șova, 10. 
Stella Nemoianu, 11. Emilia Vlangali, 12. Simona Faru; Școlii 
populare din Ploiești: 13. Cleo Maiorescu, 14. Ecaterina Vlasie, 
15. Getta Grigoriu; apoi: 16. Magda Nicolau, 17. Valentin 
Gheorghiu (elev particular), 18. Mircea Brucăr, 19. Iosif 
Prunner. De asemenea, am ca elevi următorii pianiști aflați în 
străinătate: 20. Alma Rosenthal, directoarea Conservatorului 
din Tel Aviv; 21. Elsa Grossman, profesoară la conservatorul 
din Tel Aviv; 22. Vladislav Kaufman, directorul Conservatorului 
din Ierusalim, 23. Grete Novak, Conservator Geneva, 24. Jean 
Samuel, Paris (elev particular), 25. Carola Grindea, Londra, 26. 
Elisa Ghiul, Hamburg. În 1938, în urma legii Armand Călinescu, 
am fost nevoită să mă retrag din Conservator, lucrând până azi, 
acasă, cu foștii mei elevi din Conservator. Am pierdut pe Radu 
Mihail, un mare talent.”1 

În anii senectuții, traiul său de fiecare zi era marcat de 
sobrietate. Familia nepotului său Dinu Erbiceanu, care ocupa 
spațiul de la parter al casei construite în strada Alexandru 
Philippide, la nr. 3, special pentru configurația respectivă, 
asigura întreținerea, hrana, medicamentele, toate necesitățile 
domestice ale octogenarei. Era foarte credincioasă, în felul său 
discret. Uneori primea vizita preotului de la Biserica Icoanei, cu 
care purta lungi discuții pe teme religioase. Obiceiurile sale 
culinare erau frugale, era vegetariană și mânca foarte puțin. S-a 
stins în liniște, înconjurată de elevele ei dragi și de familie. 
Strănepotul iubit, Costache Erbiceanu, pe care dânsa îl numea 
cu tandrețe Angericul, a descris sfârșitul său astfel: 

„Ne aflam cu toții în jurul ei. Respira din ce în ce mai 
greu. A întrebat unde e Dinu. Tata era la Galați, pe șantier. Am 
telefonat imediat acolo. L-au căutat mult până au dat de el pe 
șantier. S-a urcat în tren și a ajuns acasă la 11 noaptea. A urcat 
                                                
1 Theodor Bălan, Constanța Erbiceanu, în Studii de muzicologie, vol. 
II, Ed. Muzicală, București, 1976, p. 156. 



Revista MUZICA Nr. 6 / 2021   

71 

scările. Tanti l-a mângâiat, a zâmbit și și-a dat sfârșitul. Era 
înconjurată de toți cei dragi.1     

 A doua zi a fost pelerinaj la căpătâiul defunctei. Către 
seară, au rămas s-o privegheze elevele ei devotate, Emi și 
Maricel. La un moment dat și-a făcut apariția Domnișoara 
Musicescu. A urcat cu bastonul, solemnă, în reculegere. A stat 
lângă colega ei, a tăcut îndelung, apoi i-a făcut elogiul. A aprins 
o lumânare. A privit-o, îngândurată și a spus: „Are chip de 
filosoafă.” 

A fost înmormântată la Cimitirul Bellu, în cavoul familiei 
Constantin Erbiceau, la figura 84. Și-a găsit odihna veșnică 
lângă părinții și frații pe care mult i-a iubit. Pe casa din Strada 
Philippide, strănepotul Costache a așezat o placă de marmură 
care marchează prezența terestră a Constanței Erbiceanu în 
acest imobil. 

Cât despre moștenirea spirituală, maestra noastră ar fi 
mândră să vadă că învățătura sa dă roade și merge mai 
departe, școala românească de pian situându-se și astăzi 
printre domeniile de prestigiu din lumea muzicienilor interpreți. 
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SUMMARY 
 
Lavinia Coman 
 

Constanța Erbiceanu,  
founder of the modern piano school in Romania  

 
In the Romanian musical environment, the name of Constanța 
Erbiceanu is absolutely connected to the founding phase of the 
local piano teaching school. There was an extraordinary chance 
for us that she arised at a very good time from the historical 
point of view, a person that had all qualities and abilities to 
teach and to found a school at the level that only the oldest 
European conservatories had.  
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Vasile Tomescu 

 
Octavian Lazăr Cosma 
 

 
Cu profund regret, Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România anunţă dispariţia celui care a fost 
eminentul muzicolog Vasile Tomescu. 

Peste muzica 
românească s-a aşternut o 
nouă mantie cernită, odată 
cu încetarea din viaţă a 
ilustrului muzicolog, doctor 
Vasile Tomescu, autor 
fecund, foarte prezent în 
mediul creatorilor 
domeniului artei sunetelor. 

A trăit o viaţă 
îndelungată, atingând 
pragul de 92 de ani, fiind 
omniprezent în frontul 
autorilor muzicologi, cu 
excepţia ultimilor ani, când 
retras, cu forţele şi cu 
sănătatea slăbite, a 
continuat însă să redacteze 
pagini de esenţă puternică, 

axate pe o intensă documentare, toate absolut privitoare la 
fenomenul artei muzicale autohtone.  

Vasile Tomescu şi-a înscris numele în rândul celor mai 
profunzi cercetători ai trecutului nostru muzical. Absolvent al 
Conservatorului din Bucureşti, imediat după absolvenţă a fost 
proiectat în vâltoarea susţinerii creaţiei muzicale, devenind 

IN MEMORIAM 
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redactor la noua revistă Muzica (la care va ajunge curând 
redactor principal, funcţie pe care a deţinut-o vreme de decenii). 
Sub patronajul său, această publicaţie a devenit cea mai 
reprezentativă pentru reflectarea muzicii din ţara noastră, în 
toate domeniile posibile, dar în prim plan în componistica 
muzicală şi muzicologică. 

Concomitent, Vasile Tomescu s-a intersectat cu 
frământata şi tumultoasa activitate din cadrul Uniunii 
Muzicienilor şi Muzicologilor, fiind ales în mai multe rânduri în 
conducerea acestui reprezentativ for al culturii naţionale.  

Vasile Tomescu rămâne ca un autor prestigios de 
monografii ale unor personalităţi de prim plan ale creaţiei, prin 
monografii consacrate unor compozitori foarte puţin cunoscuţi şi 
cântaţi astăzi, din păcate, precum Dimitrie Cuclin, Filip Lazăr, 
Alfonso Castaldi, Paul Constantinescu. Volumele sale au 
devenit pagini referenţiale, binecunoscute în literatura de 
specialitate. De pe acest versant al creaţiei sale personale, a 
escaladat trecutul nostru muzical în spaţii exogene, în special 
relaţiile muzicale româno-franceze, unde s-a dovedit un 
iscoditor împătimit, scriind despre această temă şi teza sa de 
doctorat pe care a susţinut-o la Universitatea Sorbona din Paris 
în anul 1970. Întotdeauna a fost profund impresionant prin 
masivitatea şi bogăţia informaţiilor aduse printr-o serie de titluri, 
de obicei în limba franceză, căutând să proiecteze aspecte ale 
muzicii româneşti în universalitate. 

Dar în egală măsură s-a preocupat de trasarea unor 
repere în contactele artei noastre muzicale cu Italia, Germania 
şi nu numai. 

Totodată trebuie să remarc prezenţa sa într-o serie de 
manifestări ştiinţifice internaţionale cu caracter muzicologic, 
devenind o personalitate binecunoscută în cercurile 
specialiştilor europeni. 

Vasile Tomescu a scris pagini de gândire adâncă 
consacrate creaţiei enesciene, dar şi multor altor compozitori pe 
care ţara noastră i-a avut. 

Nu pot să nu remarc meritele sale în descoperirea unor 
partituri de opere cu titluri ce trimit la realităţile istoriei noastre 
din perioada dacică, romană, ale unor nume de mare 
popularitate în epocile respective. 
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Vasile Tomescu îmi apare ca o personalitate înzestrată 
cu simţ diplomatic, un camarad tăcut, dar eficient în rezolvarea 
multor probleme specifice breslei creatorilor. 

Îmi amintesc cu mult respect de nenumăratele sale 
intervenţii orale în cenacluri, în diferite adunări unde se 
dovedea un orator iscusit, indiferent de temele pe care le 
survola, aducându-şi contribuţii relevante. 

A ţinut în cadrul Uniunii să fie pe cât de util în orice 
împrejurare, pe atât de discret şi de prietenos. Evident nu a 
trecut indiferent prin furcile caudine ale ideologiei anilor 
totalitari, dar a rămas cu conştiinţa curată, aportul său fiind 
întotdeauna relevant. 

Regret nespus trecerea sa în nefiinţă, convins fiind că 
meritele profesionale incontestabile pe care le-a afirmat îi 
conferă numelui său un loc ce nu poate fi uitat. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 

SUMMARY 
 
Octavian Lazăr Cosma 
 

IN MEMORIAM Vasile Tomescu 
 
With profound regret, The Union of Composers and 
Musicologists in Romania announces the passing away of one 
of the most prolific musicologists, Vasile Tomescu. Once again, 
a dark cloak lays over the Romanian music, with the sad 
dissapearance of Doctor Vasile Tomescu, a great author, so 
present around composers all the time.  
Vasile Tomescu marked his name along with some of the most 
profound researchers of our musical past. As an alumn of the 
Bucharest Conservatory, soon after his graduation he was 
projected into the whirl for sustaining musical creation, as an 
editor for the newly founded Muzica Magazine (soon to be 
editor in chief, position held for many decades to come). Under 
his supervising, this magazine soon became one of the most 
representative for the promotion of music in our country, in all 
areas but, mainly, for the promotion of new music and 
musicology.  
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O comoară a muzicologiei românești  
ce-și așteaptă valorificarea 

 

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

 
Vasile Vasile 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
George Breazul s-a dovedit interesat și de repertoriul 

muzical închinat Independenței României, repertoriu ce 

trebuie să includă și cântecul istoric din Basarabia: 

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

Breazul 
 

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

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

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

   
 
 

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

 

        
 
 

Fișa 780a    Fișa 771 

 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entuziasmat de actul de dreptate proiectat a se face 
savantului muzicolog dar şi generaţiilor tinere care puteau astfel 
beneficia de vastele investigaţii şi constatări realizate într-o 
viaţă desfăşurată în lumea cărţilor dar şi în cea a vieţii muzica le 



Revista MUZICA Nr. 6 / 2021 

84 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Festivalul Primăvara la Praga – mai 1957 
 

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

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

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

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

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

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

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

    
Ostașul și criticul în viziune caricaturizată 

 

Documentele fondului mi-au furnizat o parte din datele 
privind destinul bibliotecii, care merită a fi cunoscut măcar 
prin datele cunoscute până la această vreme.  
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Iosif Sava amintea că biblioteca de pe strada Lămâiţei, 
situată pe dealul Filaretului, a fost admirată inclusiv de Henri 
Pernot, eminentul profesor de fonetică de la Sorbona şi de 
Karl Vöterle, celebrul editor muzical german, care au declarat 
că nici în Franţa nici în Germania nu există o bibliotecă de 
asemenea proporţii116. 

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

  
Aspecte din biblioteca muzicianului 

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

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

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

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

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

 
Fotografia casei natale din Amărăşti – judeţul Dolj 

 

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

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

 

       
 

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

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

 
Documentele păstrate ne permit reconstituirea etapelor 

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

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

 
Nu cred să existe o sursă documentară mai bogată 

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

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

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

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

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

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

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

 
Afirmarea sa în etapa preberlineză este atestată de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Traducerea rezumatelor: Andra Apostu 
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