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Stagiune corală permanentă în Bucureşti

Avem sufi ciente date care ne îndreptăţesc să apreciem că 
publicul din București este îndrăgostit de muzică, dar că în 
mare parte, îndeosebi tinerii, neavând conturate propriile cri-
terii de selecţie, consumă ceea ce li se oferă cu predilecţie și își 
formează gustul în conformitate cu ofertele cele mai agresive. 
Astfel, în ultimele decenii, gusturile muzicale ale publicului larg 
au fost orientate excesiv către genuri și stiluri care tind să afec-
teze atât sufl etele cât și trupurile acestora.

Constatând această stare, precum și faptul că genul coral 
este prea “cuminte” sub acest aspect, în ciuda unui trecut multi-
secular, cu realizări care i-ar da dreptul să ocupe poziţia de lider 
în domeniu, la adunarea generală a A.N.C.R. din 28.03.2009, 
maestrul Dan Buciu, prim-vicepreședinte al acestei asociaţii, a 
propus organizarea, în București, a unei stagiuni corale perma-
nente. Propunerea a stârnit reacţii diverse, s-au exprimat anu-
mite rezerve privind numărul și valoarea formaţiilor capabile să 
susţină o astfel de stagiune, dar cei mai entuziaști au văzut în 
această idee, șansa ieșirii din inerţie a muzicii corale românești 
și de reafi rmare a valorii sale tradiţionale. Adunarea generală, 
personal maestrul Voicu Enăchescu, președintele A.N.C.R., au 
încredinţat misiunea de organizare a acestei stagiuni, vicepreșe-
dintelui A.N.C.R., prof. Jean Lupu, personalitate artistică cu o 
bogată activitate în muzica corală mai cu seamă în rândul tine-
rilor. Din acel moment, s-a luat legătura cu dirijorii formaţiilor 
susceptibile de a face faţă unei astfel de cerinţe; a fost deosebit 
de reconfortant să constatăm că toţi așteptau această iniţiativă; 
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au fost atât de multe oferte încât s-a putut organiza în fi ecare 
zi de luni seară, la ora 18.00, câte un concert coral, începând cu 
12.10.2009. S-a luat apoi legătura cu instituţii care să găzdu-
iască aceste concerte și, deasemeni, solicitudinea a fost maximă, 
stabilindu-se ca, până la 01.03.2010, să se susţină: 

-  cinci concerte la Universitatea Naţională de Muzică - 
București, 

-  cinci concerte la Uniunea Compozitorilor și Muzicolo-
gilor din România, 

- patru concerte la Biserica “Sf. Elefterie”, 
- patru concerte la Biserica “Sf. Ilie-Gorgani”, 
- un concert la Catedrala “Sf. Iosif ”.
Pentru repartizarea pe zile și săli a formaţilor, pe 10.06.2009 

s-a organizat o întâlnire cu toţi dirijorii implicaţi și, apoi, s-a 
făcut cunoscut în scris fi ecărei formaţii, precizându-le ce con-
certe vor avea de susţinut în cadrul acestei stagiuni corale per-
manente; cu această ocazie li s-au exprimat și următoarele 
cerinţe: 

- exigenţă maximă pentru nivelul artistic al concertelor, 
-  depunerea la A.N.C.R., cu două luni înainte, a reperto-

riului pentru realizarea și difuzarea din timp a afi șelor, 
- tipărirea de programe de sală este obligatorie și ea cade 

în sarcina fi ecărei formaţii.
Pentru popularizarea concertelor s-au încheiat parteneri-

ate cu T.V.R. Cultural și cu Radio România Actualităţi și aici, 
ca și în obţinerea spaţiilor de concert, personalitatea maestrului 
Voicu Enăchescu a fost hotărâtoare.

Și pentru că “toate acestea trebuie să poarte un nume” i 
s-a spus stagiunea corală bucureșteană “Paul Constantinescu”, 
compozitorul de la a cărui naștere am aniversat în anul 2009, 
100 de ani.

Că această idee a fost binevenită ne-o demonstrează și 
programele primelor patru formaţii corale: “Nicolae Oancea“, 
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“Symbol”, “Divina Armonie” și “Nicolae Lungu”, în care s-au 
cântat 60 de piese din repertoriul coral tradiţional, românesc și 
universal, dar și creaţii ale contemporanilor noștri: Dan Buciu, 
C-tin Arvinte, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Teodor Zgureanu, 
Dan Dediu, Alexandru Racu, Petre Ștefănescu etc. Participarea 
spectatorilor a fost în funcţie de interesul depus în acest sens de 
formaţia care a evoluat în acea seară. 

La începutul lunii decembrie s-au stabilit și concertele între 
01.03 -14.06.2010. Aducem la cunoștinţă celor interesaţi că, 
pentru stagiunea viitoare, 2010-2011, vom putea programa și 
formaţii corale din ţară, corespunzătoare calitativ și care se pot 
deplasa ușor spre București sau care, la nevoie, își pot asigura 
masa și cazarea peste noapte, asociaţia noastră neavând fonduri 
disponibile în acest sens.

 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Jean Lupu
 Vicepreședinte al A.N.C.R., 
 Dirijorul Corului de copii și tineret “Symbol”
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PROGRAMUL STAGIUNII PERMANENTE 
„PAUL CONSTANTINESCU” ORGANIZATĂ DE 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

Nr. 
crt.

Data 
desfăşurării 
concertului

Formaţia corală Locul de desfăşurare a con-
certului

1. 12 oct. 2009 „Nicolae Oancea” U.C.M.R.
2. 19 oct. 2009 „Symbol” Universitatea Naţională de 

Muzică Bucureşti
3. 26 oct. 2009 „Divina Armonie” Biserica „Sfântul Elefterie”, 

Bucureşti
4. 02 nov. 2009 „Nicolae Lungu” Biserica „Sfântul Ilie - Gor-

gani”, Bucureşti
5. 09 nov. 2009 „Euterpe” şi  „Pa-

tos”
U.C.M.R.

6. 16 nov. 2009 Corul de copii al 
S.R.R

Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti

7. 23 nov. 2009 „Sfântul Andrei” Biserica „Sfântul Elefterie”, 
Bucureşti

8. 07 dec. 2009 „Symbol” U.C.M.R.
9. 30 nov. 2009 „Preludiu” Biserica „Sfântul Elefterie”, 

Bucureşti
10. 14 dec. 2009 „Cantate Domino” şi  

„Euterpe”
Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti

11. 21 dec. 2009 „Nicolae Oancea” Biserica „Sfântul Ilie - Gor-
gani”, Bucureşti

12. 11 ian. 2010 Corul de copii al 
Palatului Copiilor

U.C.M.R.

13. 18 ian. 2010 „Preludiu” U.C.M.R.
14. 25 ian. 2010 „Divina Armonie” Biserica „Sfântul Ilie - Gor-

gani”, Bucureşti
15. 01 feb.2010 „Canticorum” Biserica „Sfântul Elefterie”, 

Bucureşti
16. 08 feb.2010 „Appassionato” U.C.M.R.
17. 15 feb.2010 „Cantate Domino” şi  

„Consonanţe”
Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti
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Nr. 
crt.

Data 
desfăşurării 
concertului

Formaţia corală Locul de desfăşurare a con-
certului

18. 22 feb.2010 Corul Catedralei 
„Sfântul Iosif”

Catedrala „Sfântul Iosif” 
Bucureşti

19. 01 mar. 2010 „Cuvânt Bun” U.C.M.R.
20. 08 mar. 2010 „Nicolae Oancea” Biserica „Sfântul Elefterie”, 

Bucureşti
21. 15 mar. 2010 „Symbol” Biserica „Sfântul Ilie - Gor-

gani”, Bucureşti
22. 22 mar. 2010 „Nicolae Lungu” U.C.M.R.
23. 29 mar. 2010 „Divina Armonie” Universitatea Naţională de 

Muzică Bucureşti
24. 12 apr. 2010 „Euterpe” Biserica „Sfântul Ilie - Gor-

gani”, Bucureşti
25. 19 apr. 2010 Corul de copii al 

S.R.R
U.C.M.R.

26. 26 apr. 2010 „Symbol” Biserica „Sfântul Elefterie”, 
Bucureşti

27. 03 mai 2010 Corala „Teodoxa” Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti

28. 10 mai 2010 „Preludiu” Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti

29. 17 mai 2010 „Cantate Domino” U.C.M.R.
30. 24 mai 2010 Arhiepiscopia 

Târgovişte
Biserica „Sfântul Ilie - Gor-
gani”, Bucureşti

31. 31 mai 2010 „Te Deum Lauda-
mus”

U.C.M.R.

32. 07 iun. 2010 „Divina Armonie” Biserica „Sfântul Elefterie”, 
Bucureşti

33. 14 iun. 2010 „Patos” U.C.M.R.
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Eminesciana cu PRELUDIU şi 

Voicu Enăchescu

Este remarcabilă iniţiativa Asociaţiei Naţionale Corale din 
România și a președintelui ei, dirijorul Voicu Enăchescu, de a 
organiza mai multe concerte de muzică românească înglobate 
în programul stagiunii corale A.N.C.R. (2009-2010) și dedicate 
marelui compozitor Paul Constantinescu, ca semn de omagiu și 
preţuire. Am asistat la o mare desfășurare de forţe artistice în 
cele 13 concerte desfășurate până în prezent, în sens cantitativ 
dar și calitativ. Corul de cameră ”Preludiu” și dirijorul Voicu 
Enăchescu s-au implicat cu dăruire și profesionalism în reali-
zarea unui repertoriu variat, în general foarte expresiv, axat pe 
cele două direcţii – muzica clasică și cea contemporană româ-
nească.

 Fără a face o clasifi care sau departajare valorică a formaţi-
ilor și dirijorilor, am apreciat foarte mult talentul, profesionalis-
mul și discernământul dirijorului Voicu Enăchescu în alegerea 
repertoriului cel mai adecvat corului, pentru a-l pune în valoare 
și pentru a da maximum de efi cienţă în sensul real al posibili-
tăţilor tehnice și expresive existente. Alegerea repertoriului în 
general este o mare artă, pe care Voicu Enăchescu o deţine per-
fect. Formatul concertului a avut o structură tripartită: a înce-
put cu muzica clasica românească – “Rugăciune” de Ioan D. 
Chirescu, “Sara pe deal” de Vasile Popovici, pentru a se încheia 
cu ”Somnoroase păsărele” de Tudor Flondor și “Dorinţa” de 
Vasile Popovici, solist Ionuţ Pop. 

 Partea centrală a concertului – și cea mai amplă – a fost 
reprezentată de muzica corală contemporană și a conţinut 
lucrări de înaltă ţinută artistică, le-aș numi “capodopere muzi-
cale”, și mă refer la “Floare albastră” (soliști Robert Costin și 
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Monica Scurtu) a regretatului compozitor Vasile Spătărelu, 
lucrare de un profund romantism specifi c poeziei de dragoste 
eminesciene. “Visare” de compozitorul Dan Buciu, o lucrare 
de o rară sensibilitate și frumuseţe, în care textul coexistă cu 
muzica într-o îmbinare subtilă a vocilor și o măiestrie a scri-
iturii demnă de un adevărat maestru al artei corale românești. 
Lucrarea compozitoarei Felicia Donceanu – “Între păsări” te 
transpune în lumea mirifi că a poeziei în sine, dar și în aceea 
pe care autoarea o are în sufl etul său aparte. Poemul coral “Flă-
cări și Roţi” (fragment) de Corneliu Cezar (pe versuri din lirica 
universal) este o lucrare devenită celebră datorită forţei drama-
tice pe care o emană și o dă conţinutului de idei racordat parcă 
la vibraţia universală.
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Un important punct de atracţie al serii a fost implica-
rea plină de farmec a actorului Eusebiu Ștefănescu, care prin 
intervenţiile sale între lucrările muzicale, adesea pline de umor, 
câteodată de sarcasm și în contrast, de melancolie, au dat 
savoare întregului spectacol. A recitat cu har un colaj de poe-
zie Eminescu-Nichita Stănescu și George Stanca, improvizând 
creator în perfectă armonie cu atmosfera textelor muzicale. De 
remarcat simbioza sau, mai degrabă, ideea de necesitate a con-
fl uenţei artelor în scopul îmbogăţirii (și variaţiei continue a) 
sensului complex al artelor secolului XXI.

Seara de muzică și poezie din Aula UCMR a Palatului 
Cantacuzino aș putea-o numi - cu un sentiment de pietate - 
“Eminesciana”, iar corul “Preludiu” dirijat de Voicu Enăchescu 
a însemnat o reușită deplină în sensul promovării valoroasei 
creaţii corale românești.

Prof. univ. dr. Irina Odăgescu-Ţuţuianu
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Festivalul internaţional de muzică corală I.D. 

CHIRESCU – la cea de-a XXVIII-a ediţie

În zilele de 28 – 29 noiembrie 2009, s-a desfăşurat la 
Cernavodă, sub patronajul Primăriei, cea de-a XXVIII-a ediţie 
a Festivalului Internaţional de Muzică Corală “I.D. Chirescu”. 

Timp de două zile, în preajma celor două mari sărbători 
Sfântul Andrei” şi 1 Decembrie, au răsunat vocile a sute de 
corişti care au încântat auditoriul cernovodean (atât de receptiv 
la muzica corală), prin cântul lor, aducând totodată un omagiu 
la împlinirea a 120 de ani de la naşterea lui I.D. Chirescu. 

Juriul Festivalului a fost constituit din personalităţi ale 
muzicii româneşti: Irina Odăgescu Ţuţuianu – Preşedintele 
Festivalului, compozitor, Prof. univ. dr., Secretar al Uniu-
nii Compozitorilor şi Muzicologilor, Voicu Enăchescu – 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale de Cânt Coral din România, 
dirijor al corului de cameră „Preludiu“, Director al Centrului 
National de Artă “Tinerimea Română”, Constantin Arvinte, 
compozitor, dirijor, Membru al Biroului Coral al UCMR, Preot 
Constantin Drăguşin, compozitor, Membru al Biroului Coral 
al UCMR, Prof. Univ. Dr. Teodor Ţuţuianu – Prorector al 
Universităţii de Muzică Bucureşti, muzicolog, Liliana Pispiris 
– redactor Radiodifuziunea Română, Boris Cobasnian – com-
pozitor, dirijor, profesor, Alina Pârvulescu – secretar general al 
Asociaţiei Naţionale de Cânt Coral din România, Prof. Univ. 
Dr. Mariana Popescu - compozitor, dirijor, Membru al Con-
siliului Director al Uniunii Compozitorilor, Petre Ştefănescu 
– compozitor, dirijor, Remus Alexandrescu – dirijor, Paul 
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Nicolescu - referent Centrului Judeţean pentru Conservarea 
Culturii Tradiţionale Constanţa. 

În cuvântul său, I.P.S. dr. Teodosie, un mare iubitor al mu zicii 
corale, a prezentat muzica corală ca un mijloc al comuniunii, al 
dialogului, purtătoare a unor mesaje pentru sufl etul omului. 

Compozitorea Irina Odăgescu a subliniat faptul că Festi-
valul de la Cernavodă, ajuns la cea de-a XXVIII-a ediţie, 
aduce din nou în prim plan muzica corală, evidenţiind totodată 
legătura specială dintre compozitori şi atmosfera acestui loc. 

Primarul Cernavodei – Mariana Mircea, un alt susţinător 
al muzicii corale (domnia sa fi ind solistă în noul cor – “Chan-
son”, înfi inţat anul acesta la Cernavodă), şi-a exprimat bucuria 
de a organiza acest Festival, având credinţa că va oferi publicu-
lui “două seri de neuitat”. 

În cadrul Festivalului, au evoluat coruri din Serbia, Slove-
nia, Bucuresti, Focşani, Constanţa şi Cernavoda. 

Prima secţiune dedicată muzicii laice s-a desfăşurat în 
prima zi a Festivalului, în sala de spectacole a Casei de Cultură. 

Festivalul a debutat cu corul “I.D.Chirescu” din Cernavodă, 
dirijat de preot Anghel Dincu.

Corala “D.D. Botez” din Bucureşti, dirijată de Eugen 
Kreiss”, este una dintre participantele fi dele ale Festivalului 
“I.D.Chirescu” (din 1991 şi până în 2009), constituie un exem-
plu de pasiune pentru muzica corală, vârsta medie a coriştilor 
fi ind de 70 de ani. 

Corul de femei “Prepelice”, din Dolenja Vas, Slovenia (oraş 
înfrăţit cu Cernavodă), dirijat de Mira Hajtnic Dernac, înfi inţat 
în anul 1998, a impresionat auditoriul cu piesele: “Cej so tiste 
stazice” – cântec autentic sloven, aranjament D. Bucar, “Man-
dolina” de V. Stiasny şi L. Svetek, aranjament M. Rijavec, “Pod 
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cvetocimi Kostanji” de M. Demac Hajtnik, “Plovi, plovi” de S. 
& V. Avsenik. 

Corul academic “Divina Armonie”, Club UNESCO, din 
Bucureşti – cor privat, dirijat de Cristian Marius Firca, a inter-
pretat cu profesionalism lucrări de muzică românească. 

Au urmat Corala bărbătească “Laudatio” a Arhiepiscopiei 
Tomisului dirijat de George Tistu şi Corala bărbătească “Teo-
doxa” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijor Valeriu Croitoru. 

Prestigiosul cor bărbătesc “Armonia” al Arhiepiscopiei 
Tomisului, dirijat de arhidiacon asist. univ. Iulian Dumitru 
a adus în faţa publicului piesele corale: “Bănăţeana” de Sabin 
Drăgoi, “Cântec de pe Volga” (primă audiţie), “Resteul” de 
Gheorghe Danga, “In the still of the night” – primă audiţie, 
solist Claudiu Banu, “Lele roşe la obraz” de I.D.Chirescu, “Tula 
song” – primă audiţie, din repertoriul rusesc.

Corul “Madrigal” din Belgrad, dirijat de Alexander Bru-
jic care s-a remarcat în viaţa corală internaţională, fi ind laureat 
al unor concursuri prestigioase de la Arezzo, Roma (Ita-
lia), Bulgaria, a prezentat în Festival, lucrările: “Two villanel-
les” de Orlando di Lasso, “Canzone napolitana”, “Buonzorno 
Madonna”de A. Scandello, “Ce Mois de Mai” de Cl. Jannequin, 
“Four voices Chansons” de Pierre Certon, “2nd Songwereath” 
de St. Mokranjac, „Doruleţ, doruleţule” de I.D.Chirescu. 

Cea mai tânără formaţie (înfi inţată în 2009) din oraşul 
gazdă, a fost grupul coral “Chanson”, condus de Inga Postola-
che 

Secţiunea - muzică religioasă s-a desfăşurat în cea de-a 
doua zi a Festivalului, la Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena din Cernavodă. 
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Corala “I.D. Chirescu” din Cernavodă, dirijată de preot 
Anghel Dincu – Corul “Ion Pelearcă” din Constanţa, condus de 
cu Anastasia Dincu. 

Corala “Pastorala” din Focşani, dirijată de prof. Dumitru 
Săndulachi, cor cu o bogată tradiţie, a adus în faţa publicului 
lucrările: “Cuvine-se cu adevărat” de I.D.Chirescu, “Pre Tine 
Te lăudăm” de Gavriil Musicescu, “Tatăl nostru” de C. Porum-
bescu, “Cu noi este Dumnezeu” de Nicolae Lungu.

Corul bărbătesc “Laudatio” dirijat de George Tistu. 
Corala bărbătească “Cuvânt bun” dirijată de Gianin Cri-

stian Oprea. 
Corala „Teodoxa” dirijată de studentul Valeriu – George 

Croitoru a interpretat lucrările: „Tatăl nostru” de Dragoș Ale-
xandrescu, „O Sacrum Convivium” de Lodovico da Vidana, „Ce 
vă vom numi? de I.D.Chirescu (transpunere pentru cor băr-
bătesc - Horaţiu Alexandrescu), „Scedric”- colind ucrainean, 
„Noapte de Crăciun” de Pr. I.Runcu. 

Sub conducerea Arhidiaconului asist. univ. Iulian Dumi-
tru, corala „Armonia” a prezentat pisele: „Libera me Domine” 
din „Recviemul” de Gabriel Fauré, „Dank Sei dir, Herr” de 
G.F. Händel – soliști alexandru Constantin și diacon ion Jean, 
„Noche Anunciada” de Ramirez – solist Pr. Petrică Ciobanu, 
„Cântec de Crăciun”, „Noël” de Adolphe Adam – solist Ale-
xandru Constantin, „Bună dimineaţa la Moș Ajun” de Gheor-
ghe Danga. 

Într-un adevărat crescendo al valorilor, în încheierea Fes-
tivalului, Corul “Madrigal” din Belgrad, dirijat de Alexander 
Brujic a interpretat: „Ave Maria” de J. Arcadelt, „Tebe pojem” 
de St. Mokranjac, „Molitvu proliju” de A.V.Katorskij, „Vo car-
stviji tvojem” de D. Hristov, „Svajti bože” de Trbojeviċ, „Dos-
tojno jest”, soliști Maja Janusic, Boris Babik. 
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Festivalul Internaţional de muzică Corală „I.D.Chirescu” a 
demonstrat încă o dată, că muzica corală românească dăinuie și 
va dăinui atâta timp, cât se va adresa sufl etului omenesc pe care 
îl înnobilează.

 
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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FESTIVALUL CORAL NAŢIONAL 

“GHEORGHE CUCU”
EDITIA A V-A

SLATINA, 9-11 APRILIE 2010

Cea de a V-a Ediţie a Festivalului Coral Naţional “Gheo-
rghe Cucu” s-a desfăşurat în perioada 9-11 aprilie a.c. în Sala 
de concerte a Colegiului Naţional Vocaţional “Nicolae Titu-
lescu” din municipiul Slatina.Această ediţie a fost una jubiliară 
- a V-a şi s-a desfăşurat sub genericul: “Slatina-capitala corală 
naţională”. În cadrul acestei noi ediţii au participat formaţii 
corale de elevi, studenţi ai unor Facultăţi de Muzică sau de la 
Teologie, de adulţi-mixte sau de voci egale, precum şi formaţii 
corale de prestigiu, afi rmate de mult timp la nivel naţional sau 
internaţional.

Prima zi a festivalului a debutat vineri, 9 aprilie orele 
17, 00 cu o Conferinţă de presă la care au luat parte repre-
zentanţi ai mass-media locale la care au fost solicitate opinii 
ale maestrilor Voicu Enăchescu, dirijorul Corului de Cameră 
“Preludiu” în calitate de preşedinte al A.N.C.R şi preşedinte 
al juriului şi Jean Lupu, dirijorul Corului de copii şi tineret 
“Symbol”, respectiv vicepreşedinte al A.N.C.R. şi al festivalu-
lui. La orele 18, 00 s-a deschis festivalul cu un Concert Coral 
al Corului “Millennium” din municipiul Slatina sub bagheta 
dirijorului Alexandru-Chirilă Stanciu, care a fost directorul 
festivalului şi principalul organizator al tuturor celor cinci ediţii 
ale acestuia. În cadrul concertului de deschidere a celei de a 
V-a Ediţii s-a interpretat Opereta “CRAI NOU” de Ciprian 
Porumbescu în regia artistică a dirijorului corului “Millen-
nium”, prof. Alexandru-Chirilă Stanciu.
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OPERETA „CRAI NOU” 

DE CIPRIAN PORUMBESCU

Corul de Cameră “Preludiu”, dirijor: Voicu Enăchescu
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Corul de cameră “Pastorala” din Focşani, 

dirijor: Dumitru Săndulache

Grupul coral “Novis” din Piteşti, coordonator: Alexandru Ionescu
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Concertul corului „Millennium” cu opereta „Crai Nou” 
este cel de al patrulea susţinut la Slatina. De această dată el 
a fost unul de excepţie, soliștii și actorii depășindu-se unii pe 
alţii în interpretarea vocală și teatrală. Menţionăm aici evoluţia 
de excepţie a sopranei Olga Emanuela Șain (în rolul Dochi-
ţei) de la Filarmonica „Oltenia” din municipiul Craiova, a altis-
tei Elena Daniela Constantin (Anica) de la aceeași instituţie 
craioveană, precum și a interpreţilor locali, membri ai corului: 
Ionel Căpăţână (Bujor), Gabriel Murugă (Leonaș), Marius 
Pălărie (Ispravnicul), Nicolae Guraliuc (Moș Corbu). Acom-
paniamentele la pian au fost susţinute de către profesorul Ion 
Constantin. Regia artistică, sufl eur și conducerea muzicală: 
Alexandru-Chirilă Stanciu. Rând pe rând intervenţiile soliști-
lor și ale corului au fost răsplătite de spectatori și specialiști cu 
aplauze furtunoase și aprecieri la superlativ.

A doua zi, respectiv sâmbătă, 10 aprilie 2010 au intrat în 
festival următoarele formaţii corale: Corul „Dolce” al C.N.V. 
”N. Titulescu”-Slatina, dirijor, Alexandra Geantă; Grupul 
psaltic „C.Brâncoveanu” al Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 
dirijor, Marius Nicolae Păun; Grupul coral “Novis” din Piteşti, 
coordonator, Alexandru Ionescu; Corul „Pastorala” din Foc-
sani, dirijor, Dumitru Săndulachi; Corul „Academica” din 
Piteşti, dirijor, Paul Baidan; Corul „Voces Domini” al Epis-
copiei Slatinei şi Romanaţilor, dirijor, Alexandru-Chirilă 
Stanciu; Corul „Pr.Ion Ionescu” din Topoloveni, dirijor, Ion 
Isăroiu; Corul “Credo” din Piteşti, dirijor, Gheorghe Neacşu; 
Corul „Appassionato” din Târgovişte, dirijor, Florin Badea; 
Corul „Symbol” din Bucureşti, dirijor, Jean Lupu; Corul „Pre-
ludiu” din Bucureşti, dirijor, Voicu Enăchescu.

Toate formaţiile prezente la această ediţie au prezen-
tat repertorii diverse de la muzica religioasă romanească şi 
străină la prelucrări folclorice româneşti, cântece din repertoriul 
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universal, aranjamente corale ale unor cântece celebre din re -
per toriul marilor cântăreţi europeni şi americani sau cântece în 
primă audiţie. Aplauzele îndelungate şi biss-urile numeroase au 
făcut ca unele formaţii corale prezente în festival să mai prez-
inte, în plus, alte bijuterii corale: Corul de Cameră “Preludiu” 
dirijat de maestrul Voicu Enăchescu, Corul “Symbol”, dirijat 
de Jean Lupu sau corul “Appassionato” din Târgovişte dirijat 
de către Florin Emil Nicolae Badea. Trebuie consemnat faptul 
că o tânără formaţie muzicală din municipiul Piteşti “Novis” 
coordonată de către Alexandru Ionescu a constituit sur-
priza festivalului prin interpretarea unor aranjamente corale de 
excepţie a unor lucrări ce aparţin cântăreţior: George Harrison, 
John Lennon, Paul McCartey (aranj. Sabin Pautza), George 
David Weiss şi Bob Th iele (aranj. Mark Brymer) sau Stephen 
Sondheim (aranj. Darmon Meader).

Spre fi nalul concertelor din seara zilei de 10 aprilie 2010 
şi-au făcut apariţia pe scena Festivalului Coral Naţional 
“Gheorghe Cucu” două coruri de excepţie: Corul de copii şi 
tineret “Symbol”, dirijat de Jean Lupu şi Corul de Cameră 
“Preludiu”, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu.

Evoluţia corului „Symbol“ a încântat publicul, a fost aplau-
dat la scenă deschisă de întreaga asistenţă venită în număr mare 
pentru a asculta această formaţie al cărei dirijor se trage de pe 
aceste meleaguri: el a activat la Slatina până în 1975 când a 
plecat la Bucureşti, păstrând vie fl acăra culturală şi legătura cu 
locurile care l-au propulsat în lumea muzicii.

 Cea de a doua formaţie corală, aşteptată cu mult interes de 
către publicul meloman slătinean şi nu numai, a intrat pe scenă 
în jurul orei 19,20 şi a cântat fără întrerupere până la orele 
21,00. Ovaţiile nu mai conteneau. Publicul a fost fascinat de 
arta inegelabilă a corului şi a maestrului Voicu Enăchescu încât 
a trebuit să prezinte la biss alte bijuterii ale muzicii corale uni-
versale.
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Cea de a treia zi a festivalului Duminică, 11 aprilie 2010 
a fost marcată de susţinerea Liturghiei Duminicale la două 
lăcaşuri de cult din judeţul Olt: la Mânăstirea Brâncoveni, jud.
Olt, între orele 10,00-12,00: Corul „Symbol” din Bucureşti, 
dirijor, Jean Lupu; Biserica Sf. Nicolae-Coastă-Slatina, între 
orele 10,00-12,00: Corul „Academica” din Piteşti, dirijor, 
Paul Baidan.

Organizatorii festivalului: Consiliul Judeţean Olt; 
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor; Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt; Ansamblul Profesionist ”Doina Oltului” al 
C.J.Olt; Asociaţia Cultural - Corală „Millennium”-Sla-
tina; Asociaţia Naţională Corală din România; Colegiul 
Naţional Vocaţional „N. Titulescu”- Slatina.

prof. Alexandru-Chirilă Stanciu
Directorul Festivalului “Gheorghe Cucu” 





Din activitatea unor formaţii
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File din agenda corului „Codex Apulum” 

din Alba Iulia, în anul 2009: 

 

-  Concert de Paști în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia; 
în program lucrări de G. Musicescu, D.G. Kiriac, I.P. 
Runcu, N. Lungu, I. Brie, I. Fiţ; 

-  24 – 31 august – cantonament la mânăstirea „Sf. Dimi-
trie” (lângă Sighișoara) unde s-a lucrat pe 4 ateliere câte 
8 ore/zi, pregătindu-se Missa „Nelson” de J. Haydn și alte 
lucrări, în vederea turneului din Germania (nov. 2009); 

-  01 – 10 nov. 2009 – turneu în Germania (Bonn, Koln, 
Trier). 

Ca urmare a unui parteneriat cultural de colaborare între 
corul „Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropo-
lit Simion Ștefan” dirijat de arhid. Nicolae Topîrcean și corul 
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„Codex Apulum” din Alba Iulia dirijat de Iosif Fiţ (România) 
pe de o parte și Orchestra Simfonică a Colegiului „Aloisiuskol-
leg” din Bad Godesberg – Bonn (Germania) dirijată de Paul 
Schendzielorz și Robert Wittbrodt pe de altă parte, în urma 
unui Proiect întocmit de ambele părţi s-a obţinut fi nanţarea 
pentru acest schimb cultural, compus din două segmente: 

-  01 – 10 nov. 2009 – turneu în Germania (Bonn, Koln, 
Trier); 

-  01 - 10 iunie 2010 – turneu în România (Alba Iulia, 
Sebeș, Sibiu, Sighișoara, Tg. Mureș) 

Componenţa ansamblului: 52 coriști, 4 soliști și 2 dirijori 
români + 60 instrumentiști și 2 dirijori germani; 

În Germania concertele au fost dirijate în exclusivitate 
de Iosif Fiţ: Missa „Nelson” de J. Haydn pentru soliști cor și 
orchestră (soliști: Nicole David, Andrada Măniac, Nicolae 
Topîrcean și Răzvan Șulea) și lucrări cu caracter laic „a capella” 
și Nicolae Topîrcean: Gavriil Musicescu - „Concertul nr. 1” 
pentru cor mixt și orchestră (orchestraţia de I. Criveanu), Ghe-
orghe Șoima - „Jieneasca” pentru cor mixt și orchestră (orches-
traţia de Paul Schendzielorz) și lucrări cu caracter sacru „a 
capella”; 

-  10 decembrie 2009, h. 19, 00, în Catedrala Reîntregi-
rii din Alba Iulia corul Codex Apulum, dirijat de Iosif 
Fiţ – Concert de Crăciun - Paul Constantinescu: Ora-
toriul Bizantin de Crăciun „Nașterea Domnului” (soliști: 
Roxana Leahu, Anamaria Fiţ, Nicolae Topîrcean, Nicole 
David, Andrada Măniac, Cosmin Graur, Adrian Tutelea). 

 



36

File în agenda corului “Codex Apulum” 

pentru anul 2010

 
-  11 aprilie, ora 19,00 - Concert de Paști în Catedrala 

Reîntregirii din Alba Iulia 
-  31 mai – primirea orchestrei simfonice de la „Aloisi-

uskolleg” din Bad Godesberg – Bonn (Germania) 
-  01–10 iunie – concerte vocal-simfonice împreună cu 

orchestra simfonică de la „Aloisiuskolleg”- Bonn în ora-
șele Alba Iulia, Sebeș, Sibiu, Sighișoara, Tg. Mureș 

-  19–25 iulie – cantonament la Mânăstirea «Râmeţ» 
- pregătire în vederea participării la Ediţia a XX-a a 
Festivalului Coral Internaţional «Choralies 2010», Vai-
son-la – Romaine (Vaucluse) – France; 

-  02 august - concert de 45 de minute în marele amfi -
teatru, în cadrul manifestărilor de deschidere ofi cială a 
«XXémes Choralies de Vaison-la-Romaine» - France; 

-  03–11 august – în calitate de cor pilot, corul Codex Apu-
lum va fi  prezent în fi ecare seară (orele 20,00) pe scena 
marelui amfi teatru roman pentru a interpreta piesele 
stabilite pentru cântul comun cu cei cca 3.500 – 4.000 
de coriști din toată lumea; 

-  03–11 august, orele 16,00–17,00 – concerte corale cu 
muzică românească, în diverse localităţi ale departa-
mentelor Vaucluse și Ardeche; 

-  14 noiembrie, orele 18,00 – Casa de Cultură a Sindica-
telor din Alba Iulia – 
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CONCERT ANIVERSAR – 30 DE ANI DE ACTIVI-
TATE NEÎNTRERUPTĂ 

-  01 Decembrie, orele 18,00 – Concert festiv – Catedrala 
Romano-Catolică din Alba Iulia;

-  12 decembrie, orele 19,00 – Concert de colinde – Cate-
drala Reîntregirii din Alba Iulia 

 
Iosif Fiţ 

Dirijorul corului „Codex Apulum”, 
 Alba Iulia, 05 februarie 2010
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Primul cor particular din România şi 

14 ani de mari succese
 

Puţine sunt formaţiile artistice, de structură clasică, fi e 
ele muzicale sau dansante, care pot menţine trează și nealte-
rată, atenţia și admiraţia publicului, după ce trece efectul pri-
melor impresii – de regulă bune – ale apariţiilor de debut. Și 
mai puţine, sunt cele, care nu numai că nu se afanisesc cu tre-
cerea anilor, dar chiar câștigă în calitate, prestanţă și profesio-
nalism. Și foarte puţine sunt cele, care în timp, polarizează în 
egală măsură aprecierea melomanilor și a specialiștilor, pentru 
evoluţiile constant ascendente. Și aproape unicat, este forma-
ţia, care după 14 ani de la naștere – timp în care a colecţio-
nat ovaţii, premii naţionale și internaţionale, cronici laudative 
și foarte mulţi fani – să trezească cu fi ecare nou spectacol sau 
concert, respectul și aprecierea ascultătorilor. Și surpriză! O ast-
fel de formaţie există. Face parte din peisajul muzical bucureș-
tean, este un cor academic, se numește „Divina Armonie” și pe 
lângă calităţile menţionate mai sus, deţine și o foarte largă și 
diversa paletă repertorială, o eleganţă și decenţă în apariţie, căl-
dură în interpretare și totală dăruire în tălmăcirea muzicii. Mai 
este și primul, dacă nu chiar singurul cor particular din Româ-
nia, este patronat și fi nanţat de un cuplu remarcabil, respectiv 
Ilie Ionel și Paula Ciuclea, posesori ai unor diplome și docto-
rate în domenii cu totul diferite de muzică, dar dăruiţi cu o 
rară capacitate de a iubi, respecta și promova necondiţionat o 
artă atât de magică. Corul, poate fi  văzut și ascultat în locuri de 
mare încărcătură spirituală și în momente relevante pentru cul-
tura noastră. În nenumăratele sale concerte, fi e în România sau 
peste graniţă, s-a remarcat atât printr-o ţinută academică, cât 
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și prin grija, corectitudinea și emoţia cu care au fost conduse 
vocile – toate foarte bune, solistice și de ansamblu în același 
timp, toate lucrate cu minuţiozitate -, evidenţiind caracteris-
ticile particulare ale repertoriului abordat: de la muzica litur-
gică românească și universală, la prelucrări folclorice clasice și 
moderne, de la lucrări în primă audiţie la piese clasice, de la 
muzica vocal – simfonică la opere de sine stătătoare. Este atent 
supravegheat de profesioniști cu har și bine păstorit de dirijo-
rul Marius Firca. Ascultându-l din nou de curând, la biserica 
Sf. Gheorghe Nou din București, unde chiar este în elementul 
lui, pentru că iniţial a fost conceput ca un cor religios (și unde 
poate fi  urmărit în fi ecare duminică) mi-am reînnoit admiraţia 
pentru el și pentru diriguitorii lui care-i îmbină atât de fericit 
calităţile, cu păstrarea tradiţiei muzicale corale românești, pro-
movând totodată și școala noastră de canto. În acest an, împli-
nește 14 ani și pentru mângâierea sonoră aproape îngerească, îi 
felicit și le urez „La mulţi ani”!

Doina Moga
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Corul de fete al Colegiului Naţional de Artă 

„Ion Vidu” Timişoara

”O generație trece, alta vine” - aceste cuvinte ale Eclezias-
tului potfi  grătoare pentru a descrie lupta neostoită cu yădăr-
nicia, cu vremelnicia, cu efemerul, pe cae o aduce, sisifi c, dar 
cu speranță încăpățânată d-na prof. Maria Gyuris, mentorul 
corului de fete al Colegiului Național de Artă ”Ion Vidu” din 
Timișoara.

Fiecare nou an școlar aduce cu sine pierdeea celei mai 
avansate clase și selecționarea unor noi voci. Este un perpe-
tuu reînceput care, cu ușurință ar putea periclita performanța 
ansamblului. Aceasta palingezie ce pare să se înscrie în ciclul 
fi resc al fi rii, această regenerare neîncetată a unui miracol ce 
reușește să își mențină intacte frumusețea, misterul și vraja, în 
ciuda unor vremuri aparent neprielnice, este dovada prerempto-
rie a unui adevăr de prea multe ori uitat, că omul sfi nțește locul, 
că acolo unde, pe lângă talent există și competență și rigoare, 
perseverență și dragoste, asemenea minuni sunt încă posibile.

Corul de fete al Colegiului Național de Artă ”Ion Vidu” 
din Timișoara este un asemenea miracol plăsmuit și modelat 
de competența, rigoarea, perseverența și dragostea d-nei prof. 
Maria Gyuris.

Să dăruiești oamenilor accesul la muzica marilor com-
pozitori din trecut și de astăyi este, cred, una dintre cele mai 
înalte forme de iubire. O asemenea misiune asumată este un 
sacerdoțiu.

Repertoriul extrem de difi cil și pretențios abordat cu dey-
involtură de acest ansamblu, este imens și o bună parte din cel 
românesc contemporan îi este dedicat. Tot astfel cum apariția 
corului Madrigal, a ansamblurilor Hyperion, Archaeus, Ars 
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Nova ori a trio-ului 
Contraste a determinat 
nașterea unor reperto-
rii noi, specifi ce, apariția 
Colegiului din Timișoara 
a încurajat pe compoyito-
rii români să scrie și să-i 
dedice numeroase creații 
pentru cor la voci egale, 
unele dintre ele, incontes-
tabile capodopere.

Valoarea acestui cor a 
fos confi rmată de marile 
succese repurtate în țară 

și în afara ei, la importante fesivaluri, de numeroasele premii 
naionale și internaționale obținute la concursuri prestigioase.

Frecventarea zonelor înalte ale performanței, aprecierea 
unanimă, atmosfera de lucru favorabilă competiției, face ca 
apartenența la aces co de elită să fi e un motiv de mândrie pen-
tru tinerele interprete. 

Este neîndoielnic că acest diamant șlefuit cu migală și 
cu dragoste de dna prof. Maria Gyuris face cinste Colegiu-
lui Național de Ară ”Ion Vidu” din Timișoara și se constituie 
într-un prestigios, superb însemn heraldic cultural al orașului și 
al țării.

Remus Georgescu
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Omagiu adus muzicii corale româneşti

Motto: “Nu numai codrul, 
ci şi corul e frate cu Românul“

 (Cântec popular din Banatul meu natal)

 
«Sine ira et studio» am constatat, ca un fi del analist al con-

certelor cu coruri a cappella care au conţinut piese ale compo-
zitorilor români – subliniez –, am constatat faptul, dupa care, 
asemenea manifestări, ce au cunoscut reale succese între anii 
1950-1989 (când în conducerea secţiei de muzică din breasla 
noastră, legată de arta sonoră vocală s-au impus I.D. Chirescu 
şi D.D. Botez, creatori care intrat, încă din timpul vieţii lor în 
istoria lumii Euterpei, pe fond spiritual daco-roman) – aseme-
nea acte de cultură au înregistrat, după sângeroasele evenimente 
din istoricul decembrie, o indiscutabilă involuţie ! E regretabil...

Cu atât mai mult aplaud concertele cu coruri a cappella 
din cadrul Stagiunii Corale bucureştene «Paul Constantine-
scu» şi, în egală măsură, generarea de noi discuri cu opusuri ale 
compozitorilor respectivi, toate aceste manifestări contribuind 
substanţial la revigorarea popularului gen muzical.

***
Corul «Pathos», sub conducerea profesorului şi compo-

zitorului Petre Ştefănescu, ne-a înfăţişat, expresiv, lucrări de 
P. Constantinescu, P. Ştefănescu, D. Alexandrescu, N. Geor-
gescu, D. Stânceanu, M. Cuteanu şi I. Odăgescu. Cele mai 
bune tălmăciri au fost cele ale pieselor generate de P. Constan-
tinescu, P. Ştefănescu şi I. Odăgescu.

  În cadrul concertului oferit de Corala «Euterpe», 
îndrumată, cu o mişcătoare măiestrie, de profesoara Geor-
geta Aldea, ne-au fost prezentate piese de M. Bădulescu, 
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P. Constantinescu, C. Drăguşin, T. Jarda, L. Borlan, V. Grue-
scu, C. Arvinte, G. Cucu, Al. Pleşca, Gh. Danga, V. Timiş, M. 
Neagu, V. Grefi ens, I. Odăgescu şi P. Vlaiculescu.

D-au reliefat, în acest climat orphic, sonoritatea coru-
lui, de o aleasă calitate, reliefarea melosului respectiv, armonia 
modala, construcţia de «geometru sonor» şi corelaţia dintre text 
şi discursul sonor.

Din substanţialul program de sală reiese că minunata 
Corala «Euterpe» a fost înfi inţată în anul 1990 de către profe-
soara Georgeta Aldea. Alcătuită initţial din eleve ale Liceului 
Pdagogic din Bucureşti, i s-au adăugat pe parcurs absolvente 
ale acestuia şi tinere de diverse profesii. Repertoriul coru-
lui este variat, cuprinzând muzică universală şi românească ce 
aparţine unor diverse arii stilistice. Muzica românească ocupă 
un loc preponderent în repertoriul coralei, căreia i-au fost 
dedicate lucrări originale de către compozitorii M. Bădulescu, 
M. Neagu, V. Timiş, C. Arvinte, D. Vodă, E. Sandu. «Euterpe» 
a participat la numeroase festivaluri şi concursuri naţionale şi 
internaţionale, obţinând: premiul I. la toate ediţiile Concur-
sului Coral Şcolar organizat de ISMB (1996-2006); premiul 
al II-lea la Concursul Naţional Coral de la Deva (1997); 
premiul I. la Concursul Naţional al corurilor liceale (Ploieşti – 
1993, Bucureşti – 2001, Piatra-Neamţ – 2003); premiul»Anton 
Dogaru» atribuit de ANCR (Bucureşti, 2000); medalia de 
bronz la Concursul Internaţional de Muzică Religioasă – Pre-
veza, Grecia – Praga (2004); medalia de argint la Festiva-
lul şi Concursul de Muzică de Advent şi de Crăciun – Praga 
(2007), diploma UCMR pentru «merite deosebite în promo-
varea creaţiei corale româneşti» (2006); diploma ANCR pentru 
«înalta valoare a activităţii artistice puse în slujba muzicii corale 
româneşti» (1993-1996); Diploma de Excelenţă acordată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2001); Diploma de Onoare 
acordată de ANCR (2005, 2006, 2008); Diploma de Onoare 
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acordată în cadrul Festivalului Coral din Larissa, Grecia (2009). 
În concluzie: concertele de la Uniunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Stagiunea 2009-2010 au semnifi cat o zi «de 
lumină torenţială», o zi «de slavă bizantină», încât pot spune 
că maestra Georgeta Aldea s-a identifi cat cu artistul autentic, 
«cel ce arde ca o fl acară şi călăuzeşte şi pe ceilalţi în întuneric». 
O menţiune specială pentru dotata pianistă Camelia Pavlenco.

Doru POPOVICI

P.S. Ne-am bucura, dacă, în viitor, s-ar programa şi 
compoziţiile unor maeştri ca Sigismund Toduţă, Sabin Drăgoi, 
Gh. Dumitrescu, Liviu Glodeanu, Mihai Moldovan, I. D. Chi-
rescu, Tiberiu Olah, Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Miriam 
Marbe, Corneliu Cezar, Cornel Ţăranu, Valentin Timaru, Chri-
stian Al. Petrescu, Ulpiu Vlad, George Balint, autori pe nedrept 
trecuţi într-un con de umbră în ultimii 20 de ani!!! Ce părere 
are Irina Odăgescu-Ţuţuianu, întâi-stătătoarea din cadrul secţiei 
de muzică vocală a cappella din cadrul breslei noastre?

În ceea ce mă priveşte, ardent doresc o stagiune de artă 
corală, în sensul european al naţiunii!!! Să ne conducem după 
semnifi caţia aforismului latin «Non multa, sed multum»...



Vă prezentăm
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Corala “Dominus”

Corala „Dominus” a luat fi inta la data de 15 iulie 1999 si 
este formata din studenti, absolventi a Universitatii de Muzica 
din Bucuresti, cadre didactice si alte categorii socio-profesio-
nale.

Dirijorul coralei este Gabriel Mihai Nita.
Corul a inceput activitatea in 1999 la Biserica “Hagiu” - 

Preot Paroh Valer Irimia. 
Din data de 1 septembrie 2001 corala isi desfasoara acti-

vitatea in cadrul Parohiei Serban Voda. Formatia, in 10 ani de 
existenta, a participat la diferite festivaluri nationale si inter-
nationale de muzica corala, a sustinut o serie de concerte de 
muzica religioasa si laica, lacasuri de cult, institutii si scene in 
aer liber: 

-  Patriarhia Romana, Biserica Serban Voda, Biserica 
Hagiu, Biserica Nicolae Selari, Biserica Buzesti, Biserica 
Sfanta Ecaterina, Biserica Sfantul Antonie cel Mare, 
Biserica Mogosoaia, Biserica Sf. Trifon, Protoeria III 
Capitala, Colegiul Farmacistilor, Facultatea de Medi-
cina “Carol Davila”, Cercul Militar National, Ministerul 
Apararii Nationale, Casa de Cultura a Studentilor, Pro 
Fm, Hotel Merriot, Ambasada S.U.A., Posta Romana, 
Arcub – Centrul de Proiecte Culturale a Primariei 
Municipiului Bucuresti, Carrefour; concerte in aer liber 
in fata Teatrului National Bucuresti, Parcul Cismigiu, 
Parcul Herastrau, etc.

-  Anul 2002, 2003, Diploma de Onoare - Festivalul Naţi-
onal de Interpretare Corala ” I.D.Chirescu” editia XXI, 
XXII; 

- Anul 2006, Diploma de Participare - Festivalul Interna-
tional de Interpretare Corala ” I.D.Chirescu” editia XXV; 
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-  Anul 2006, Diploma de Participare - Festivalul de 
Muzica Religioasa editia III – Palatul Patriarhiei 
Romane

 In anul 2002 a fost inregistrat un CD cu colinde traditio-
nale romanesti, selectiuni din concerte live.

 In anul 2005 Corala Dominus are personalitate juridica 
prin persoana dirijorului Nita Mihai Gabriel presedintele Aso-
ciatiei Culturale Katharsis. 

 Repertoriul formatiei cuprinde o gama larga de lucrari din 
genuri diferite: laice, colinde, religioase... etc.
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Concert Aniversar 10 ani, Corala Dominus, 

Dirijor Gabriel Mihai Nita

1. Doamne buzele mele - Gavril Musicescu
2. Doamne miluieste – Paul Constantinescu
3 Tatal Nostru – Valentin Gruescu
4. Fie Doamne mila Ta spre noi – Gheorghe Danga – 

aranjament Zaharia Costache
5. Axion - N. Lungu – solista Carmen Angheloiu
6. Rugaciune – Mihai Lupescu
7. Pre Tine - Eugen Popescu – solista Alexandra Costescu
8. Catre Tine Doamne am strigat – Marian Darva
9. Rugaciune - Constantin. Dragusin
10. Ridica-voi ochii mei la ceruri - aranjament - Gabriel 

Mihai Nita
11. Stihira a II-a – Nicolae Lungu
12. Doamne auzi glasul meu – Nicolae Lungu – solist 

George Costescu
13. Aliluia – Eugen Kreiss
Alaturi de enoriasii prezenti si de preotii parohiei, parintele 

Dinu Pompiliu si Eugen Moraru, la concert s-au afl at si cativa 
invitati speciali ai Coralei Dominus si ai Bisericii: 

- Scriitorul Mihail Diaconescu, 
-  Maestrul Voicu Enachescu – presedintele Asociatiei 

Nationale Corale din Romania si dirijorul Corului de 
Camera Preludiu, 

-  Dirijorul Prof. Eugen Kreiss - presedintele Asociatiei 
Culturale ” D.D. Botez” si dirijorul Coralei D.D. Botez 
a Bisericii “Maica Domnului” – Bucuresti 

-  Parintele Valer Irimia – Parohul Bisericii Hagiu din 
Bucuresti





Prezenţe româneşti peste hotare
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Succes deplin al Corului „Ion Vidu” 

în turneul din Alpii Dolomiţi - Italia

În perioada 9 – 12 iulie 2009, la invitaţia Corului „Oltrepi-
ave”, din localitatea Vigo di Cadore, Corul „Ion Vidu” al Casei 
de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de maestrul Remus 
Tașcău, a efectuat un turneu de concerte în regiunea Cadore, 
situată în Alpii Dolomiţi – Italia, zonă de o frumuseţe unică, 
intrată în patrimoniul UNESCO. În acest ţinut magnifi c Vati-
canul deţine o casă de vacanţă, situată pe un domeniu din loca-
litatea Lorenzago di Cadore, unde Papa Ioan Paul al II-lea își 
petrecea iar Papa Benedict al XVI-lea își petrece vacanţele de 
vară. 

Turneul artiștilor lugojeni a debutat vineri, 10 iulie, cu 
un prim concert, conţinând repertoriu laic, prezentat în Sala 
„Auditorium” din Lozzo di Cadore, unde, începând cu ora 
21.00, corala lugojeană a încântat publicul care a umplut până 
la refuz impunătorul edifi ciu și care, la fi nal, a aplaudat minute 
în șir, în picioare, evoluţia corului venit din România.

Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 21.00, Corul „Ion Vidu” a sus-
ţinut cel de-al doilea concert, având același succes la public, de 
data aceasta cu un program de muzică religioasă, în Biserica 
„San Martino” din Vigo di Cadore, unde, în iulie 2008, a ofi ciat 
o slujbă religioasă Papa Benedict al XVI-lea. 

Ultimul concert, tot de muzică religioasă, românească și 
universală, a avut loc în Biserica „Santi Ermagora e Fortu-
nato”, din localitatea Lorenzago di Cadore, concert prezentat 
în cadrul festivităţilor prilejuite de sărbătorirea patronilor spi-
rituali ai regiunii, Sfi nţii Ermagora și Fortunato, eveniment 
precedat de conferinţa cardinalului Giovanni Battista Re, de la 
Vatican. Important de subliniat faptul că între anii 1987 și 1998 
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Papa Ioan Paul al II-lea a ofi ciat șase slujbe religioase în bise-
rica din Lorenzago di cadore, care a găzduit concertul Corului 
„Ion Vidu” din Lugoj.

În urma remarcabilului succes avut la publicul din regiune, 
gazdele din Italia au decis să reinvite corul lugojean, peste un 
an sau doi, pentru a întreprinde un turneu mult mai amplu de 
concerte, religioase și laice și care să cuprindă mai multe locali-
tăţi din regiunea Alpilor Dolomiţi din Italia. 

Tudor Trăilă
Referent
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Copii de argint cu glasuri de diamant

Vlăstarele Orăştiei promovează 
imaginea României prin artă şi cultură autentică

Multe s-au scris și se vor mai scrie despre corul de copii 
Vlăstarele Orăștiei care, de peste 13 ani, promovează imaginea 
României în Europa, prin cântec, prin artă și cultură. Cu cele 
11 diplome de argint, o Diplomă de Excelenţă și o Diplomă de 
Bronz, obţinute în cadrul unor mari festivaluri internaţionale 
de marcă (Franz Schubert, R. Schumann, Petr Eben, Johannes 
Brajms etc.), dar și în urma participării la două ediţii ale Olim-
piadei Corale Mondiale (Bremen 2004, Graz 2008), Vlăstarele 
Orăștiei a devenit cel mai titrat cor de copii amatori din Româ-
nia, mulţi dintre „notiștii” marilor licee și colegii de muzică din 
România având temeinice motive să încerce măcar un mic sen-
timent de invidie!

Copiii de la Orăștie au pornit din nou la drum, de data 
aceasta pentru a cuceri Roma, „cetatea” eternă găzduind, în 
perioada 30 iunie – 5 iulie Festivalul-Concurs internaţional 
Musica Sacra a Roma.

Experienţa romană a „vlăstarelor” a debutat la Vatican, 
unde Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a salutat pre-
zenţa corurilor participante și a ofi ciat o Messă.

Vlăstarele Orăștiei a fost singurul cor reprezentant al Româ-
niei la această competiţie, copiii noștri concurând în compania 
unor formaţii corale profesioniste din Cehia, Portugalia, Ita-
lia, Austria, Croaţia, Suedia, Bulgaria. Cele două categorii de 
muzică sacră la care au participat, în impunătoarea bazilică San 
Crisogono, au dat, din nou, măsura valorii corului condus de 
maestrul Petru Androne Eli, juriul, compus din specialiști de 
marcă, acordând vlăstarelor două Diplome de Argint.
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Vlăstarele au mai susţinut un recital, în afara concursului, 
tot la Roma, în Biserica Santa Maria in Trastevere, iar în seara 
zilei de 3 iulie, copiii au fost primiţi la Episcopia Ortodoxă 
Română din Roma, unde au concertat în prezenţa românilor 
stabiliţi în peninsulă și au fost felicitaţi în mod deosebit de 
către Prea Fericitul Episcop Siluan.

Turneul roman al vlăstarelor a fost posibil atât datorită 
implicării autorităţilor publice locale, cât și datorită unui pro-
iect de fi nanţare realizat de Primăria Municipiului Orăștie, prin 
programul Cantemir, fondurile – care au acoperit partea de 
transport – fi ind acordate de către Institutul Cultural Român.

Mulţumim pe această cale Institutului Cultural Român 
care, prin acordarea sumelor necesare transportului, a făcut 
posibil drumul către această nouă performanţă.

Daniel Burza
Coord proiect, 

Consilier Cabinet Primar
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Acorduri corale româneşti 

pe tărâm macedonean

Puține locuri în lume mai adăpostesc în sânul lor vechiul și 
noul, inovația și tradiția. Din acest punct de vedere, Ohrid este 
o plăcere în sine, un loc binecuvântat de Dumnezeu prin natură 
și arhitectură. Numit cândva ”Marea Aromânilor”, lacul Ohrid 
este o adevărată ”perlă” a Macedoniei!

Aici, între 27-31 august 2009 s-au întâlnit 43 de ansam-
bluri corale cu 1500 de membri, care au avut de ales între cele 
cinci secțiuni ale festivalului: 1. concerte în aer liber (secțiune 
obligatorie pentru toate corurile participante), 2. concursul în 
sine, 3. secțiune de muzică folclorică, 4. secțiune de muzică 
sacră, 5. secțiune de muzică pop.

Corala Collegium Cantorum NICOLAE OANCEA a 
Casei Corpului Didactic din București, dirijată de profesorul 
Valentin Moraru și condusă de președinta, profesoara Valeria 
Ionescu a participat cu mult entuziasm la două dintre cele cinci 
secțiuni precum și concerte în aer liber, ocazie cu care s-a putut 
impune o înaltă ținută artistică. Repertoriul formației a cuprins 
piese cunoscute: Doamne miluiește de Paul Constantinescu, 
Miluiește-mă de Gheorghe Cucu, Tebe poem de Dimitri Bort-
neanski și lucrări laice: Iac-așa de Simeon Nicolescu, Dorulețul 
de Ioan D. Chirescu, Sârba de Gheorghe Danga. 

 Secțiunea ”muzică sacră” a avut loc la Biserica Sfi nții 
Chiril și Metodiu, iar secțiunea ”muzică laică” a avut loc 
în sala Diamond din cadrul hotelului Gorica, unde s-au 
desfășurat toate concursurile fi ecărui cor participant. S-a into-
nat împreună cu toate corurile participante tradiționalul cântec 
intitulat ”Biliana platno beleshe”. Juriul a fost alcătuit din 
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dirijori și profesori de la academiile de muzică din Bulgaria, 
Serbia și Macedonia. 

Corul Nicolae Oancea este o prezență recunoscută în viața 
muzicală românească și nu numai, participând la numeroase 
concerte și concursuri atât în țară cât și în străinătate, fi ind 
dirijată de talentatul dirijor Valentin Moraru. Noutatea la acest 
festival constă în faptul că două din piesele de greutate din 
repertoriul coralei (Cine e moraru? - Dan Dediu și Ploaia de 
Miroslav Hronek) au fost lucrate și dirijate de Marius Cru-
ceanu care tinde să continue cu profesionalism și fi delitate acti-
vitatea meritorie a dirijorului Valentin Moraru. A demonstrat 
atât în momentele de pregătire a corului, cât și în concert că 
are multe de spus în arta dirijorală. În felul acesta, corul insti-
tutorilor al CCD din București-înfi ințat de strălucitul pedagog, 
compozitor și dirijor NICOLAE OANCEA la 6 decembrie 
1932 și condus timp de zece ani, continuă tradiția în cadrul 
prestigioasei instituții, sub diferite denumiri, având la pupitru 
nume sonore în arta dirijorală: D.D. Stancu, D.D. Botez, 
M. Constantin, V. Nicolescu, C. Popescu, N. Niculescu. 

Compozitorul Petre Ștefănescu, membru al corului, s-a 
remarcat la acest festival cu piesa-compoziție proprie ”În calea 
mântuirii” pe care a și dirijat-o. 

Formația corală NICOLAE OANCEA a avut o prestație 
profesională deosebită în cadrul acestui festival, juriul ofer-
indu-i Premiul al II-lea. 

De la apariția sa pe scenă și până la ecourile nestinse ale 
acordurilor fi nale ale unui vast și superb repertoriu, corala 
NICOLAE OANCEA a fost apreciată și răsplătită de public 
cu cele mai vii și puternice aplauze. Pentru că muzica este un 
dar în viața oamenilor, corala NICOLAE OANCEA dăruiește 
prin cântec bucurie sufl etească. Pentru că muzica face să vibreze 
sufl etul omului, ea îl defi nește, este semnul inconfundabil al 
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spiritualității lui. Ar fi  greu, imposibil, chiar să ne imaginăm 
viața noastră fără muzică. 

Printre cei aleși, să aibă harul dumnezeiesc de a se exprima 
prin cânt se numără și membrii coralei NICOLAE OANCEA, 
oameni cu profesii diferite care s-au reunit din dragoste pentru 
muzică și care reușesc să împărtășească semenilor prin interme-
diul minunatelor acorduri sonore, intensitatea celor mai înalte 
trăiri spirituale ale omului dintotdeauna și de pretutindeni. 

 Prof. Valeria Ionescu 





Aniversări
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Arhidiacon prof. univ. dr. Sebastian Barbu 

Bucur la 80 de ani  

      

A r h i d i a c o n u l 
prof. univ. dr. Seba-
stian Barbu – Bucur 
este un nume de 
referinţă pentru 
muzica religioasă 
corală românească şi 
pentru învăţământul 
muzical religios, 
pe care l-a ctitorit, 
punând bazele sec-
ţiei de Muzică Reli-
gioasă din cadrul 
Universităţii de 
Muzică Bucureşti (în 
1990) şi de la Uni-
versitatea “Ovidius” – Constanţa (în 2001).

Bizantinolog, muzicolog, paleograf, compozitor, dirijor, 
psalt, profesor şi arhidiacon sunt laturile de referinţă ale unei 
vieţi închinate credinţei şi muzicii religioase. 

Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu – Bucur s-a 
născut la data de 6 februarie 1930, în comuna Talea, judeţul 
Prahova. Studiile muzicale le-a început  la Şcoala de Cântăreţi 
Bisericeşti de la Mânăstirea Căldăruşani (1941 – 1945), având 
ca profesori Psalţi  şi Protopsalţi, renumiţi interpreţi ai muzicii 
de tradiţie bizantină: Silvan Nistor (muzică psaltică), Calistrat 
Stoleru (muzică lineară), Chiril Arvinte (tipic). În perioada 
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1948–1952, a urmat Seminarul Teologic Monahal din 
Mănăstirea Neamţ, avându-improfesori npe Atanasie Dincă 
şi Victor Ojog (muzică bisericească). În anul 1950 s-a dedicat 
vieţii monahale 

Din anul 1952, va activa ca dirijor, cântăreţ şi profe-
sor la Mănăstirile Plumbuita (1952-1953), Antim-Bucureşti 
(1953-1957), la Mânăstirea Neamţ ( 1957-1959). 

În perioada 1953-1957, a urmat studii universitare la Insti-
tul Teologic din Bucureşti, pe care l-a absolvit cu rezultate 
remarcabile. În perioada 1957-1963, a astudiat la Conservato-
rul din Bucureşti, sub îndrumarea unor maeştri de renume ai 
muzicii româneşti: Ioan D. Chirescu, Gheorghe Dumitrescu, 
Zeno Vancea, Tudor Ciortea, Dumitru D. Botez, Ioan Vicol. 

Încă din perioada studiilor muzicale, se va dedica activităţii 
didactice, ca profesor de muzică la mai multe instituţii de 
învăţământ din Bucureşti: Complexul Şcolar de construcţii 
montaj, la Liceul nr. 32, la Şcoala Generală nr. 79 - cu profi l 
de muzică. În perioada 1972 – 1974, va preda în învăţământul 
universitar, la catedra de Paleografi e bizantină a Conservatoru-
lui din Bucureşti. 

Fiind pasionat de bizantinologie, a urmat cursuri de spe-
cialitate la Tessalonic – Grecia (1983-1985), cu profesorul 
Dimitrie Surlatzis, obţinând califi cativul Arista (Excepţional). 
În aceeaşi perioadă se va dedica cercetării, studiind la muntele 
Athos, aducând în actualitate un fond de peste 250 de manu-
scrise româneşti şi greceşti. 

În anul 1982, a obţinut doctoratul în bizantinologie, la 
Conservatorul “Gheorghe Dima” din Cluj, cu teza Cultura 
muzicală d etradiţie bizantină pe teritoriul României, în seco-
lul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al cuturii 
autohtone. 

În anul 1988, a fondat corala de muzică bizantină “Psalmo-
dia” din Bucureşti. Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu 
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Bucur a pus bazele Secţiei de Muzică Religioasă din cadrul 
Universităţii de Muzică Bucureşti, în anul 1990 şi de la Univer-
sitatea “Ovidius” – Constanţa (Facultatea de Teologie), în 2001. 

Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România, (din anul 1969) Arhidiaconul prof. univ. dr. Seba-
stian Barbu Bucur este considerat unul dintre marii specialişti 
în domeniul muzicii psaltice, fi ind cercetător al manuscriselor 
importante existente atât în cadrul mănăstirilor româneşti, cât 
şi al manuscriselor păstrate la mânăstirile din muntele Athos, 
transcriind cântările româneşti şi greceşti, păstrate veacuri de-a 
rândul de către călugării români. Rodul cercetărilor sale aveau 
să fi e publicate în anul 2000, la Editura Muzicală, în volumul 
“Manuscrise muzicale româneşti de la Muntele Athos”, care a 
devenit un instrument deosebit de important pentru cercetarea 
muzicii religioase româneşti, din secolele XVIII-XX. 

Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu Bucur a publi-
cat un număr impresionant de lucrări de bizantilnologie: Filo-
thei sin Agai Jipăi: Psaltichie românească, vol. 1; Catavasier, 
Bucuresti, 1981, vol. II; Anastasimatar, 1983, vol III; Stihirariul, 
1986, vol.  IV; Triod Penticostar, 1992 (fi ecare volum fi ind pre-
miat de Uniunea Compozitorilor); Cantari psaltice.  Vol. I. Pen-
tru cursul de Muzica religioasa, anul II, Bucuresti, 1991. 

A reeditat Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu, vol.   I-III, 
cu transliterare, diortosire si corectare în anul 199. 

A publicat  Cântarile Sfi ntei Liturghii şi alte cântari bise-
ricesti, în anul 1993 (fi ind incluse şi compoziţii proprii); Cân-
tari psaltice pentru cursurile de Muzică religioasă, vol. I-II ( în 
care sunt incluse numeroase creaţii proprii); Lexicon pentru 
cursurile de Paleografi e muzicală bizantină, muzică psaltică, 
tipic liturgică imnografi e; Monumente Muzicale: Filothei, sin 
Agai Jipai - prima Psaltichie româneasca cunoscută până acum, 
în BOR. 
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Având convingerea că: “Muzica bizantină are darul să 
pătrundă în sufl et”, Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu 
Bucur a realizat din corul “Psalmodia”, unica formaţie corală 
din România care a pus în valoare zestrea muzicală bizantină 
de factură monodică, atât din România cât şi din Grecia - 
Muntele Athos.

Corala “Psalmodia“ s-a făcut cunoscută şi în strănătate 
susţinând concerte în Grecia: la Atena – Megaro Mousikis, 
Th essaloniki – Teatrul Imperial şi Dimitria Festival; în Italia – 
Ptolemaida (Roma); în Israel: Ierusalim, Netania, Bethleem etc.

La împlinirea a 10 ani de la înfi inţarea Corului “Psalmo-
dia”, în anul 1998, avea să primească din partea Patriarhului 
Bisericii Ortodoxe Române – Prea Fericitul Teoctist, în semn 
de recunoaştere a întregii sale activităţi, Crucea Patriarhală 
clasa I.

O dată cu înfi inţarea la Constanţa secţiei de Muzică 
Religioasă din cadrul Universităţii “Ovidius”, în anul 2002, 
Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu Bucur a pus bazele 
Corului psaltic “Gherontie Nicolau” care s-a afi rmat în viaţa 
muzicală, prin participarea la concerte şi Festivaluri. 

În calitate de muzicolog, a fost distins cu Premiul Uniu-
nii Compozitorilor şi Muzicologilor în anii: 1981, 1986, 1989, 
1992, 2001, 2006. 

A primit recunoaşterea unor instituţii universitare pre-
stigioase, acordându-i-se titlul de Doctor Honoris Causa 
al Universităţii din Craiova în anul 2001 şi al Academiei de 
Muzică “Gh. Dima” dinj Cluj, în 2005. 

În calitate de compozitor, Arhidiaconul prof. univ. dr. Seba-
stian Barbu Bucur a îmbogăţit cântările religioase cu creaţii în 
spiritul muzicii bizantine, care au intrat în circuitul interpreta-
tiv: Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ, Slujba Sfântului 
Apostol Andrei, Cântări la înmormântare și parastas, Stihira Litiei 
- Sf. Epictet, Pre Stăpânul, etc.
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Exemplu de dăruire și pasiune pentru muzica religioasă, 
Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu Bucur îndrumă şi 
în prezent un număr mare de studenţi ai Facultăţii de Teologie 
(secţia Muzică religioasă), din cadrul Universităţii «Ovidius» 
din Constanţa şi în calitate de conducător de Doctorat, la Uni-
versitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. 

Forţa sa creatoare îşi face prezenţa în mod frecvent, prin 
creaţiile sale interpretate în primă audiţie de către coruri remar-
cabile, în concerte şi Festivaluri.

 
 prof. univ. dr. Mariana Popescu
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La 100 de ani, o sărbătoare de sufl et

In miezul acestui Ciresar, viata cultural-artistica a cochetei 
urbe argesene – Topoloveni, a fost dominata de o aleasamani-
festare de sufl et: sarbatorirea a 100 de ani de la infi ntareacorului 
Pr.Ion Ionescu, din localitate. Una dintre tot mai putine astfel 
de celebrari, ce se mai petrec in acesti ani la noi, aceste eveni-
mente necesitand, pe de o parte, o dorinta ardentade reducere 
si dainuire in memoria colectiva a unor realizari memorabile si 
traditii mprin perpetuare ce catre urmasi. Pe de alta parte dove-
dindu-se o anumita atitudine pozitiva, de sprijinire de catre 
iubitori de arta si frumosdin randul conducatorilor anumi-
tor localitati, a unor asemenea actiuni, destul de costisitoare in 
actualele conditii economice. Pentru ca aniversarea de la Topo-
loveni, a solicitat totusi unele eforturi organizatorice si fi nani-
ciare, din partea autoritatilor locale si judetene, avand in vedere 
amploarea manifestari datorita participari a nu mai putin de 
șase prestigioase coruri, insumand aproape 250 de coristi.

Pe proaspăt inaugurata scenă a Cesei de Cultură Pr. Ion 
Ionescu din localitate, alături de formația sărbătorită, au mai 
evoluat un cor alcătuit din preoți aparținând Protopopiatului 
Topoloveni / ambele ansambluri fi ind dirijate de pr. Ion Isăroiu, 
corul mixt Orfeu, din Curtea de Argeș, dirijat de pr. Gh. Neacșu, 
corala mixtă din Leordeni, Argeș, condusă de P. Baidan. Aces-
tora li s-au adăugat alte două ansambluri, invitate de onoare ale 
sărbătoririi: Corul mixt Glasul Chioarului din Șomcuța Mare, 
Maramureș, dirijat de Iustin podăreanu, încheierea aparținând 
reputatului Preludiu, dirijat de Voicu Enăchescu.

Atât repertoriul prezentat (care a constat din lucrări laice 
și religioase, preponderent românești, din repertoriul universal 
și național), cât și interpretare de înaltă ținută artistică reali-
yată (cunoscut fi ind că în vederea unor asemenea manifestări 
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dirijorii acordă o atenție sporită actului interpretativ), au asigu-
rat acestei sărbătoriri o ținută de înaltă elevație și vibrație sufl e-
tească.

De o mare încărcătură emoțională s-a dovedit și momentul 
inaugural al activității în care Primăria orașului, Gh. Boțârcă, a 
înmânat diplome de onoare și medalii aniversaretuturor mem-
brilor corului, precum și unor personalități care, în decursului 
timpului, au făcut parte din cor sau au sprijinit, sub diferite 
modalități, activitatea cultural-artistică a urbei. Întreaga mani-
festare s-a desfășurat sub semnul unei entuziaste manifestări de 
bucurie colectivă, constituindu-se într-un vibrant omagiu adus 
înaintașilor și actualilor membri ai corului Pr. Ion Ionescu, din 
Topoloveni.

Câteva referiri la isoricului corului sărbătorit. Formația, 
înfi ințată cu un veac în urmă, s-a numărat printre multele gru-
pări și asociații culturale și artistice, ivite și pe aceste melea-
guri, ca urmare a amplelor acțiuni de redeșteptare națională de 
după Războiul de Independență (1877) și evenimentele istorice 
și sociale ulterioare, mica formație corală din Topoloveni fi gu-
rând în rândul asocierilor de acest fel din zonă, alături de cele 
din Călinești, Leordeni, Priboieni, Dobrești ș.a. Ca mai toate 
formațiile de acest gen, în decursul timpului, în viața lor artis-
tică și organizatorică au avut loc numeroase schimbări privind 
structura și efectivul, dirijorii, repertoriul traversând perioade 
grele, de cumpănă privind existența și activitatea lor.

De la înfi ințare și până în 1947, corul a avut vreo 8-9 diri-
jori, marea majoritate a acestora fi ind învățători (la început) și 
preoți, amatori fără o pregătire specifi că, dar mari și entuziaști 
patrioți îndrăgostiți de artă, care au făcut din arta corală o ade-
vărată tribună de dezvoltaresocială și culturală a maselor, între 
aceștia numărându-se: Dumitru Mihalache, Constantin Gh. 
Popescu, Marin Chivu, Vrigil Vlăsceanu, ion Dumitru, Ion Stă-
noiu ș.a.
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După 1947, timp de aproape 60 de ani, corul din Topo-
loveni a benefi ciat de aportul unui singur dirijor: preotul Ion 
Ionescu, care i-a oferit, prin personalitatea sa artistică și slujitor 
al Bisericii o pregătire superioarî, stabilitate a efectivului, pro-
movarea unor criterii de manifestare încadrate în contempora-
neitate, realizarea unui stil propriu interesant, oferindu-i șansa 
afi rmării pe plan național (mai târziu și internațional) partici-
pând la un impresionant de acțiuni culturale, istorice, și artis-
tice din țarî și din străinătate, realizând înregistrăi la radio, tv și 
pe discuri.

Pentru meritele remarcabile și succesele dobândite în 
ambițioasa și laborioasa sa activitate în decursul anilor, acesta 
a fost onorat cu multe și valoroase premii, diplome, titluri de 
laduă ca Cetățean de Onoare al orașului topoloveni, iar după 
trecerea sa în nefi ință, atât Casa de Cultură orășenească, cât și 
corul cu care spunea că ”toată viața am cântat la fel lui Dum-
nezeu și oamenilor” îi poartî cu mândrie numele. Urmașii 
coriștilor de acum 100-80-6- de ani, ai actualului cor se stră-
duiesc, cu rezultate alese, să păstreze și să continue, pe un plan 
ascendent realizările de până acum/ actualul dirijor (din anul 
2005) urmând linia tradiției bisericești, preotul Ion Isăroiu, 
absolvent al Academiei Naționale de Muzică din București, 
conf. Univ. dr. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, 
benefi ciind de o pregătire profesională superioară a reușit în 
acești ani să desfășoare o activitate de pregătire și concertistică 
foarte activă, menținând formația pe plutonul fruntaș al coru-
rilor de amatori din țară. Urmând exemplul și liniile direcoare 
ale înaintașului său, atât ca dirijor, ca preot, bun organizatorși 
manager continuă asaltul artistic de calitate, participând la mul-
tiple activități naționale (recent la Festivalul coral D.G. Kiriac) 
și internațional (Grecia), având o agendă viitoare foarte bogată 
și diversă.
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În situația actuală în care numărul corurilor din țară, cu 
deosebire cele de amatori scade îngrijorăror, aniversarea coru-
lui Pr. Ion Ionescu din Topoloveni, constituie un exemplu de 
cinstire a eorturilor și realizărilor unor bravi îjnaintași, dar și 
o pildă demnă de toată lauda și dăruirea celor ce continuă cu 
aceeași abnegație munca și idealurile lor.

Ion Pelearcă
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Momente importante din activitatea coralei 

„Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopiei 

Ortodoxe de Alba Iulia în intervalul 

1990 – 2010, consemnate de dirijorul ei, 

prof. Iosif Fiţ, cu ocazia sărbătoririi, 

în 22 mai 2010, a 80 de ani de la înfi inţare: 

- februarie 1990 – PS Andrei îmi propune să preiau corul 
Catedralei; 

- popularitate, selecţie, recrutări de coriști; condiţii: calităţi 
muzicale (auz, ritm, voce), obligaţia de a accepta și a dori 
alfabetizarea muzicală, punctualitate și prezenţă regulată 
la cele 2-3 repetiţii/ săptămână; 

- din vechiul cor au rămas, pentru o perioadă mai îndelun-
gată, 14 persoane, din care două activează și în prezent; 

- de-a lungul ultimilor 20 de ani s-au perindat prin corala 
Catedralei 238 de coriști, unii dintre ei activând 3-4 luni, 
alţii 3-4 ani, iar alţii chiar 20 de ani; 

- februarie 1990 – Prea Sfi nţitul Andrei, pe atunci Episcop 
al Alba Iuliei a aprobat multiplicarea „Liturghiei psaltice” 
a lui Nicolae Lungu, spre a fi  pusă în lucru; 

- 06 martie 1990 - prima repetiţie; 
- 18 nov. 1990 – prima participare a noului cor la Sfânta 

Liturghie, în Catedrala Reîntregirii; 
- 1 Decembrie 1990 (prima Sărbătoare Naţională „liberă” 

de comunism) - răspunsuri la Te Deum-ul ofi cial, iar în 
02 decembrie la Sf. Liturghie, ofi ciată de PFP Patriarh 
Teoctist însoţit de un mare sobor de mitropoliţi și epis-
copi, slujbă la care au participat membrii guvernului noii 
Românii, ambele slujbe fi ind transmise în direct integral 
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la radio și, parţial, la TV România; 
- cu ocazia mesei festive care a urmat acelui memorabil 

1 Decembrie 1990, PFP Patriarh Teoctist ne-a felicitat și 
ne-a spus: „Bravo! La ora asta sunteţi cel mai bun cor de 
catedrală din România”! 

- în decembrie 1990 – Orăștie - Locul II la concursul „Cu 
noi este Dumnezeu”; cu această ocazie corala Catedralei 
Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia a primit numele de 
corala „Sfânta Treime”, care este și hramul Catedralei;

- corala „Sf. Treime” a participat la toate Sfi ntele Litur-
ghii săvârșite cu ocazia Zilelor Naţionale ale României 
(excepţie anul 2009), la festivităţile din 1990, 1992, 1996, 
1997, 1998 fi ind prezent și PF Părinte Patriarh Teoctist, 
toate slujbele fi ind transmise în direct de Radio România 
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și o mare parte dintre ele si de către televiziunea naţio-
nală și alte posturi tv.; 

- 18.10.1992 - din iniţiativa PSS Andrei - în Catedrala 
Reîntregirii, ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul 
Ardealului, insoţit de un sobor de episcopi și preoţi a ofi -
ciat Sf. Liturghie cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la 
Sfi nţirea Catedralei și Încoronarea Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria – ctitorii acestui sfânt lăcaș -, slujba fi ind 
transmisă în direct la Radio-România pe Programul II; 

- 1994 – prima participare a coralei „Sfânta Treime” la 
Concursul European de Muzică Sacră „Maeștrii Cate-
dralelor”, Amiens-Franţa, fi ind însoţiţi de eclesiarhul 
Catedralei, părintele Samuel; 

- 1996 – Locul IV și un premiu de 5.000 FF la Concur-
sul European de Muzică Sacră „Maeștrii Catedralelor”, 
Amiens - Franţa; 

- 12 oct. 1997 – Liturghie Arhierească, cu participarea PF 
Părinte Patriarh Teoctist și a unui sobor de mitropoiţi și 
episcopi, în prezenţa Majestăţii Sale Regele Mihai și a 
Reginei Ana cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la ctito-
rirea Mitropoliei de Alba Iulia de către Mihai Viteazul și 
a 75 de ani de la Sfi nţirea Catedralei Ortodoxe și Încoro-
narea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, slujba fi ind 
transmisă în direct de Radio România; 

- însoţindu-l pe Ierarhul nostru și la invitaţia ÎPS Sale, 
corala „Sf. Treime” a participat la prăznuirea hramuri-
lor unor mânăstiri din Eparhia de Alba: la mânăstirea 
„Râmeţ” în anii 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 
1998 și 1999; la mânăstirea „Topliţa” în anii 1991, 1992 și 
1994; în 1994 am participat la slujba de sfi nţire a muze-
ului mânăstirii Topliţa, iar la Miercurea Ciuc, la slujba de 
instalare a PSS Ioan, Episcop al Harghitei; la mânăstirea 
„Sânmartinul de Câmpie” în 1998; la mânăstirea „Poșaga” 
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în anul 2000; la mânăstirea de la „Pătrânjeni” în anii 2008 
și 2009; 

- din iniţiativa ÎPS Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, 
corala „Sfânta Treime” a făcut misiune ortodoxă, dând 
răspunsuri la sfi ntele liturghii în diverse biserici și mânăs-
tiri ale eparhiei noastre: Bucerdea Vinoasă, Drâmbar, 
Totoi, Teiuș, Aiud, Blaj, Mânăstirea Recea, Tg. Mureș, 
Bistra Mureșului, Hodac, Cetea, Zlatna, Gârda, Petrești, 
Mânăstirea Oașa, mânăstirea Râmeţ, Bărăbanţ și la bise-
rici din Alba Iulia: Centru I, Lipoveni, „Sf. Apostoli 
Petru și Pavel” și la biserica „Bunavestire”; 

- Concerte de Crăciun în biserici și mânăstiri din epar-
hia de Alba: Mânăstirile „Râmeţ”, „Recea” și la biserici 
ortodoxe din Aiud, Blaj, Sighișoara, Bistra Mureșului, 
Hodac, Bucerdea Vinoasă, Limba, Ciugud, Șeușa, Drâm-
bar, Hăpria, Petrești; 

- Concerte corale cu muzică religioasă, în Casa de Cul-
tură a Sindicatelor din Alba Iulia, cu ocazia conferinţelor 
duhovnicești din posturile mari, iniţiate de ÎPSS Andrei, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei; 

- activitate ecumenică în cadrul coralei „Sfânta Treime”: 
- datorită calităţii interpretării muzicii bisericești și dato-

rită varietăţii repertoriului, de-a lungul anilor, în corala 
„Sfânta Treime” au cântat și creștini aparţinând cultului 
greco-catolic, cultului romano-catolic precum și cultelor 
protestante: baptist și penticostal, aceștia participând nu 
numai la repetiţii ci și la sfi ntele liturghii duminicale; 

- concert de colinde în Catedrala Romano-Catolică din 
Alba Iulia și în biserica greco-catolică din Bărăbanţ; 

- concerte corale cu muzică bisericească ortodoxă în 
catedrale și biserici din Franţa (Amiens, Reims, Paris, 
Strasbourg), Germania (Frankfurt, Heidelberg), Aus-
tria (Wiena) în intervalul 26 septembrie – 05 octombrie 
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1994 și în catedrale și biserici din Paris, Amiens, Bru-
xelles, Amsterdam, Off enbach, Nürnberg, Praga și Buda-
pesta în intervalul 01 – 10 octombrie 1996; 

- activităţi de instruire și pregătire muzicală în cadrul cora-
lei „Sfânta Treime”:

- 13 – 19 iulie 2003 – tabără de instruire și cântare bise-
ricească la cabana turistică a mânăstirii Râmeţ cu pro-
gram zilnic de participare la Sf. Liturghie (7,15 – 9,15), 
de alfabetizare muzicală (10,00 – 11,30), după cursul de 
„Teorie muzicală pentru începători” de Iosif Fiţ, solfegiu 
și cântare bisericească (11,45 – 13,30), cântare liturgică 
(17,00 – 18,45) - „Liturghia” de Dragoș Alexandrescu-, 
participare la slujba Vecerniei (19,45 – 20,45); 

- activitate saptamânală de citire ritmică și solfegiu (Iosif 
Fiţ,– „Solfegii și Dictee”, vol. I, pentru începători), în 
cadrul repetiţiilor; 

- activităţi de cunoaștere și documentare intreprinse de 
corala „Sf. Treime”: 

- 05 - 14 septembrie 1997 - pelerinaj în Grecia; 
- 25 - 29 mai 2000 - pelerinaj la mânăstiri din Moldova; 
- 22 – 23 iulie 2000 - pelerinaj la biserici și mânăstiri din 

Munţii Apuseni; 
-  19 – 22 iulie 2001 - pelerinaj la biserici, mânăstiri și 

obiective turistice din zona Crișul Alb- Crișul Negru – 
Bihor; 

- 26 – 28 iunie 2002 – pelerinaj la mânăstirile din Oltenia; 
- 24 – 27 iulie 2003 – pelerinaj la mânăstirile din Mara-

mureș; 
- 07 – 11 iulie 2004 - pelerinaj la mânăstirile din Munte-

nia; 
- 19 – 24 iulie 2005 - pelerinaj la mânăstirile din Dobro-

gea; 
- 26 august – 04 septembrie 2006 - excursie în Bulgaria 
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(sejur la mare), cu destinaţia Ţarevo - 28 august – 06 
septembrie 2008 - excursie în Turcia, cu destinaţia Kușa-
dassi; 

- 31 august – 06 septembrie 2009 - pelerinaj la mânăstiri, 
schituri, biserici și obiective de interes turistic în Har-
ghita; 

- concerte ale coralei „Sfânta Treime” în Catedrala Reîn-
tregirii: 

- Concerte de Crăciun: începând din 1990, în fi ecare an, 
în ultima duminică a postului Crăciunului, după slujba 
vecerniei, în prezenţa Ierarhului nostru; 

- Concerte de Paști au fost mai puţine cu corala „Sfânta 
Treime”, în ultimii 10 –15 ani cele mai multe fi ind orga-
nizate cu corul „Codex Apulum”, dirijat tot de prof. Iosif 
Fiţ. 

Începând din 18 noiembrie 1990, corala „Sfânta Treime” a 
fost prezentă în Catedrala Reîntregirii în fi ecare duminică și la 
slujbele tuturor Praznicelor Împărătești de peste ani, cu urmă-
toarele excepţii: 

- datele mai sus menţionate, când corala a participat la sluj-
bele de hram ale unor mânăstiri; 

-  duminici în care ecleziarhul Catedralei, părintele Samuel, 
a stabilit ca răspunsurile la liturghie să fi e date de corul 
din Parohia „Maieri I” (dirijor Ioan Pancu), Corul „Apu-
lum” al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit 
Simion Ștefan” (dirijor arhid. Nicolae Topîrcean) ori de 
către Corul de copii „Voci de primăvară” al Arhiepisco-
piei de Alba Iulia (dirijor Ioana Croitoru); 

-  duminicile în care, cu aprobarea IPSS Andrei, Arhiepi-
scopul Alba Iuliei, răspunsurile la Sf. Liturghie au fost 
date de alte coruri, care ne-au vizitat: Corul Facultăţii de 
Teologie din Arad (dirijor Mircea Buta), Corul „Armo-
nia” din Orăștie (dirijat de regretatul profesor Ioan Popa), 
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Corul „Arhanghelii” din Orăștie (dirijor Dani Schwartz), 
Corul „Vlăstarele Orăștiei”, Corul bisericii din Bistra 
Mureșului, Corul de tineri de la biserica din Sărmaș- jud. 
Mureș (dirijor păr. Daniel Cămară); 

-  intervalele de 10 – 12 zile din anii mai sus menţionaţi, în 
care corala „Sfânta Treime” a intreprins pelerinaje, excur-
sii, tabără și cele în care a participat la concursurile corale 
din Franţa. 

La învitaţia ÎPSS Andrei, a părintelui eclesiarh Samuel 
ori a coralei „Sfânta Treime”, în ultimii 20 de ani au susţinut 
concerte corale religioase ori concerte de colinde formaţii de 
prestigiu din București: Corul Naţional de cameră „Madrigal” 
- dirijor Marin Constantin și Corul de cameră „Preludiu”, al 
Tinerimii Române - dirijor Voicu Enăchescu și trei formaţii ale 
Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj- Napoca: „Antifo-
nia”- dirijor Constantin Râpă, „Capela Transilvanica” – dirijori 
Cornel Groza și Ciprian Para și „Icoane”- grup condus de Ioan 
Bocșa; 

Din cele 4 volume ale registrului de prezenţă se poate 
constata că în ultimii 20 de ani repetiţiile s-au ţinut cu regu-
laritate, cu o frecvenţă de două (uneori 3) pe săptămână; apre-
ciem în mod deosebit efortul celor 30 – 35 de coriști (nucleul 
de bază al coralei în ultimii 15 ani), care se străduiesc să nu 
lipsească de la nici o activitate a acestei formaţii. Statistic, în 
250 de luni de activitate fi gurează 3.500 de prezenţe la slujbe 
și repetiţii, ceea ce reprezintă o frecvenţă medie de aproximativ 
14 prezenţe pe lună.

De menţionat: 
-  în repertoriul coralei „Sfânta Treime” fi gurează Liturghia 

psaltică a lui Nicolae Lungu, „Liturghia în mi minor” a 
lui Dragoș Alexandrescu și, cu mici excepţii, toate tropa-
rele, condacele, irmoasele, pricesnele, chinonicele și alte 
piese corale cuprinse în cele 461 de pagini ale „Florile-
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giului coral liturgic” de Iosif Fiţ; 
-  buna înţelegere dintre coriști, dintre coriști și dirijor și 

faptul că toţi consideră colectivul coralei ca fi ind o a doua 
familie (pentru unii fi ind chiar singura familie); coeziu-
nea dintre coriști se refl ectă în: 

- sărbătorirea zilei de naștere și a onomasticei fi ecăruia; 
-  participarea reciprocă la evenimentele împortane din 

familii; 
- sprijinirea materială a celor bolnavi și suferinzi; 
-  membrii coralei „Sfânta Treime” și dirijorul lor sunt 

înconjuraţi cu căldură și apreciere de către IPSS Andrei, 
Arhiepiscopul Alba Iuliei, de către ecleziarhul Catedra-
lei, părintele Samuel și de către toţi preoţii, arhidiaconii și 
diaconii slujitori ai acestui sfânt lăcaș; 

-  calităţile vocale ale slujitorilor Sfântului Altar al Cate-
dralei Reîntregirii, ale seminariștilor și studenţilor teo-
logi de la strană și felul în care toţi se armonizează cu 
corala, contribuie la desfășurarea cursivă și fi rească a fi e-
cărei liturghii și la menţinerea neîntreruptă a atmosferei 
de meditaţie și rugăciune; 

-  numărul mare de credincioși (chiar și din alte parohii) 
prezenţi la slujbe ne îndreptăţește să afi rmăm că la Cate-
drala Arhiepiscopală din Alba Iulia se face cu adevărat 
misiune creștin-ortodoxă. 

Dirijorul coralei, prof. Iosif Fiţ
Alba Iulia, 30 aprilie 2010



82

Corul de Camera Caedonia – 40 de ani
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Corul de Camera „Caedonia” a fost infi intat in anul 1969 
de prof. Doru Constantiniu, iar de atunci, este o prezenta con-
stanta pe scena corala romaneasca. Repertoriul sau include 
lucrari preclasice, clasice, romantice prelucrari folclorice si 
piese religioase. Intre paginile muzicale abordate si interpretate 
de Corul Caedonia, se numara: Requiemul de W. A. Mozart 
(1970) si Missa in Do major de L. Van Beethoven (1997).

 Corul a participat la numeroase festivaluri nationale, 
cum ar fi : D.G. Kiriac – Pitesti, Gheorge Dima – Brasov, 
Timotei Popovici – Sibiu, Iacob Muresanu – Blaj, I.D. Chi-
rescu – Constanta, Ciprian Porumbescu – Suceava, Festivalul 
de muzica sacra la Orastie, Ion Danielescu – Ploiesti.

De asemenea, Corul de Camera „Caedonia” din Sibiu a 
efectuat turnee in strainatate: in Germania si Austria, devenind 
membru de onoare al Karnter Sangerbund (Austria - 1990) si 
in Statele Unite ale Americii, in anul 2007, cand a reprezentat 
Sibiul - Capitala Culturala Europeana, dar si in anul 2008.

Din anul 1980 corul este dirijat de prof. Florin 
Soare, absolvent al Conservatorului „Gheorghe Dima” din 
Cluj-Napoca. Din 1997, prof. Florin Soare este vicepresedinte 
al Asociatiei Nationale Corale din Romania.

Iata ce inseamna Corul Caedonia pentru coristii actuali sau 
din trecut: 

„A fi  membru al Corului Caedonia este o adevarata binecu-
vantare. Caedonia inseamna pasiune, incantare, seriozitate, tan-
drete, trairi intense, prietenie, iubire...o iubire pentru muzica, 
dar si pentru oameni!”

„Corul acesta este o ardere. Dar prima comparaţie care îmi 
vine în minte este că totul nu a fost altceva decât bătaia din 
aripi a unui înger.”

„Fără teama de a greși spun că a fost o pasiune, o imensă 
bucurie, o dragoste mare; întâi de toate pentru și faţă de muzică 
și...cred că în aceeași măsură, dragoste și prietenie faţă de cei 
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care își deschideau sufl etele cântând sub bagheta magica a 
Dirijorului.”

„Ceea ce se intampla la repetitii este o reala experienta 
profunda, este daruirea, impletita cu placere, relaxare, dar si un 
mare sacrifi ciu...cred ca este vorba despre sacrifi ciul pe care-l 
cere arta, iar muzica pe care-o facem, exprima arta, in cea mai 
inalta dimensiune.”

„Se cânta cu exigenţă și știinţă dar mai ales cu sufl et și cu 
bucurie. Fiecare repetiţie era un eveniment de la care nu se lip-
sea. Fiecare stângăcie pe scenă era o rană în sufl etul celui care 
parcă într-un moment de neatenţie strica armonia, armonia 
pentru care toţi luptam.”

„Corul “Cedonia” este o societate ideală bazată pe multă 
iubire și prietenie – în care s-au perpetuat neschimbate și neal-
terate în timp – și plăcerea de a cânta, ambiţia de a dovedi că 
niște “ne-notiști” pot să câștige concursuri și să dea spectacole 
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de înaltă ţinută artistică doar mânaţi de dragoste pentru un 
Dirijor de excepţie și de respect pentru muzica de foarte bună 
calitate.”

Corul nostru este bucuria cântecului și zâmbetul unui înger 
care ne-a ascultat și ne-a iubit...iar noi ne-am luat zborul, așa 
cum ne-a învăţat și am cântat, am cântat să spargem cerul... 
sa-l aducem înapoi...



In memoriam
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Gheorghe Danga
Un valoros compozitor de muzica corala 

bisericeasca, pentru formatiile corale barbatesti

(1 octombrie1905 - 5 septembrie 1959)

 
Compozitorul si dirijorul 

Gheorghe Danga, cunoscut atat 
prin lucrarile sale corale laice, cat 
si pentru creatia sa corala biseri-
ceasca pentru cor barbatesc, s-a 
nascut in bucuresti la 1 octombrie 
1905. A facut studi la conserva-
torul din Bucuresti (1928-1929) 
cu Victor Gheorghiu (teorie 
si solfegi) si a activat ca diri-
jor de cor, in Bucuresti intre anii 
1928-1935 apoi la corul „Mun-
tenia” al petrolistilor din Cam-
pina intre anii 1935-1941 si, din 
nou, in bucuresti din anul1941 pana la sfarsitul vietii sale, ulti-
mii 10 ani ai sai 1949-1959 la corul Radio din bucuresti.Intre 
anii 1936-1945, Gheorghe Danga a functionat si ca profesor de 
muzica, in orasul Campina.

Trebuie sa precizamca, din informatiile pe care le avem de 
la fostii sai coristi sicolaboratori, mai ales din formatiile corale 
bisericesti pentru barbati, Gheorghe Danga a fost dirijor de cor 
bisericesc peste 30 de ani, incepand din anul 1928 si pana la 
fi nalul scurtei sale vizite pamantesti (5 septembrie 1959), acti-
vand, fara intrerupere, in aceasta perioada, direct sau prin cei 
mai apropiaticolaboratori ai sai, in cafasul Bisericilor: Boteanu, 
Amzei si cel mai mult timp la biserica Alba.
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Ca interpret al muzici corale bisericeti in cadrul serviciu-
lui liturghic Gheorghe Danga, putem spune, a fost un ofi ciant 
auziliat foarte valoros, care a contribuit lafi xarea unei atmosfere 
de rugaciune si meditatie la Sfanta Liturghie.Aceasta tmo-
sfera sonora hidratica ce se infi ripase, devenind absolut nece-
sara in aproape toate bisericile maii importante din Capitala si 
din marile orase ale tari, se datoreaza stradaniilor celor mai de 
seama compozitori si dirijori de cor: Gavril Musicescu; Ale-
xandru Podoleanu, D.G. Kiriac, Ion Vidu, Gheorghe Dima, 
Constantin Baciu, Ioan D. Chirescu, Nicolar Lungu, Paul Con-
stantinescu su multi alti compozitori care au reusit sa impo-
dobeasca slijba Sfi ntei Liturghi cu lucrari corale adevcate 
momentelor importante ale Sfi ntei Liturghi lucrari ce valorifi -
cau melodii cu specifi c intonational romanesc.

In aceasta ambianta sonora romaneasca, Gheorghe Danga 
a creat o serie intreaga de lucrari corale laice, foarte cunoscute 
si apreciate de formatiile corale bisericesti, incepand din anul 
1929, realizand lucrarile: ”In poienita”, ”Foaie verde maghiran” 
si „sarba in caruta” (1934); „Ca la Breaza” (1935); „Zamfi rea” 
(1936) „Sarba pe loc” (1939); precum si o buna parte a lucrari-
lor sale corale bisericesti – cantari corale liturgice, in deosebi – 
ce se executa in cafasul bisericilor din Bucuresti, unde el activa 
ca dirijor de cor. Din cauza „interdictiilor” impuse statutului 
dirijorilor si interpretilor corurilor bisericesti in perioada celor 
peste patru decenii de ateism in Romania, unii dntre autorii 
acestor creatii corale religioase nu erau cunoscuti, nici chiar de 
catrecei mai multi profesionisti. Asa se explica aparitia si exis-
tenta unor lucrari corale religioase, create – in acea perioada -, 
carecircula de la o biserica la alta, fara sa fi e cunoscut autorul 
lor.

Pana in perioada 1994-1995 personal am cunoscut doar 
creatia lirica a lui Gheorghe Danga. De atunci, la sugestia si 
la indemnul staruitor al preotilor din Corala „Te-Deum lauda-
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mus”, in special al P.C. Pr. prof. Nicolae Necula, P.C. Pr. Ioan 
Banateanu si P.C. Ioan Radulescu m-am preocupat, in ultimi 
15 ani de studierea si identifi carea acestor lucruri, cercetand cu 
foarte mare atentie intreaga sa cariera corala bsericeasca dar 
in deosebi acele lucrari in care se „operasera” unele modifi cari 
de catre interpreti. Am identifi cat astfel cea ami mare parte a 
lucrarilor sale corale liturgice, pentru cor barbatesc care se afl au 
in mai multe variante in bilioteca muzicala de la Biserica „Alba”. 
Dintre toate lucrarile acestea corale cercetate, am retinut pe 
acelea care apartineau cu certitudine lui Gheorghe Danga, alca-
tuind astfel o culegere de cantari liturgice pentru cor barbatesc. 
Multe dintre aceste lucrari faceau parte, deja, din repertoriul 
Coralei „Tedeum laudanus”, insusite de catre membri formatiei, 
sub conducerea dirijorilor: Petre Simionescu si mai ales Valentin 
Gruescu, cel care a intuit exact valoare deosebita, pen-
tru repertoriul formatiei corale barbatesti, a acestei cre-
ati muzicape, pe care a si promovat-o in concerte publice.
De asemenea mai adaug ca in acest timp am cercetati si colin-
dele compuse de Gheorghe Danga, care se gasesc pe la diverse 
formatii corale, in mai multe variante. De mare folos, in 
aceastaprivinta mi-au fostpartiturile acestor colinde, pe care le 
detinea compozitorul Radu Zamfi rescu un mare admirator al 
creatiei muzicale a lui Gheorghe Danga

In ceea ce priveste identifi carea partiturii originale a con-
certului liturgic intitulat: „Psalmul 3”, am folosit „stimele” gasite 
de Parintele Ioan Radulescu, printre partiturile compozitoru-
lui Gheorghe Danga pe care le detinea nunul dintre discipo-
lii si colaboratorii sai, la corul Biserici „Alba” si care refuza, 
cu incapatanare, sa le puna in valoare. In anul 1996, impreuna 
cu membrii Coralei Te-Deum laudamus, cu binecuvantarea si 
sprijinilor Prea Sfi ntiilor Episcopi Casian al Dunari de Jos si 
Nifon al Sloboziei si Calarasilor, am inregistrat, pe doua casete 
audio, ceam mai mare parte a cantarilor liturgice ale compozi-
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torului Gheorghe Danga, ca marturie evidenta a valorii artistice 
religioase a acestor creatii.

x
Daca am face un inventar al cantecelor liturgice, creati 

ale compozitoruluui si dirijorului Gheorghe Danga am putea 
spune ca ele acopera, in intregime, slujba Sfi ntei Liturghii pana 
la Chinonic, cu foarte mici si nesemnifi cative exceptii.Lipsesc 
cateva raspunsuri mici: inainte si dupa citirea Sfi ntei Evan-
ghielii, cele dinainte rostirii Simbolului Credintei si cantarea: 
„Unuu Sfant”ce se executa inainte de Chononic. (Toate cele-
lalte cantece se gasesc in aceasta culegere

Intre cele mai importante momente ale Sfi ntei Liturghii, 
gheorghe Danga a compus chiar cate doua piese corale dis-
tincte de valoare deosebita. Acestea sunt Heruvicul si Raspun-
surile mari.

Foarte importanta este constatare ca toate lucrarile corale 
bisericesti ale compozitorului Gheorghe Danga, realizate pen-
tru cele mai importante momente Liturgice, ofera o perfecta 
ambianta sonora unei liturghii ortodoxe romanesti. Folosind 
miscariele cele mai adecvate, precum si melodiile ci constructiile 
armonico-polifonice corespunzatoare fi ecarui moment impor-
tant din Sfanta Liturghie, Gheorghe Danga ofera adevarate 
bijuterii muzicale corale barbatesti, demonstrand cunoasterea 
si intelegera perfecta nu numai a atmosferei specifi ca slujbelor 
ortodoxe romanesti, dar mai ales – a misterului de nepatruns 
prin cuvinte al celei mai importante slujbe ortodoxe care este 
Sfanta Liturghie.Astfel, muzica sa bisericeasca exprima, dincolo 
d ecuvinte si sugereaza, atat starea de zmerenie a credinciosilor, 
cat si maretia slavei dumnezeiesti pe care le intalnim in Sfanta 
Liturghie.

Intreaga gama de miscari (tacturi) se intalneste in creatia 
Liturgica corala a lui Gheorghe Danga, „Antifoanele”si „axi-
onul duminical” precum si „Tatal nostru” folosesc miscarea 
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(tactul) parlando rubata (recitativ); Condacul „Aparatoare 
Doamna”, „Ecteniile”, „Sfi nte Dumnezeule”, folosesc miscarea 
(tactul) Moderato-Andantino, corespunzator tactului stihira-
ric; in tim ce „Heruvicul” (ambele variante) precum si „Pre Tine 
Te laudam”, lucrari pe care le socotesc celel mai adecvat elabo-
rate momentelor liturgice, incarcate de un profund mister, sunt 
compuse intr-o miscare rara – Adagio, Lento –, corespunza-
toare tactului papadic din muzica psaltica. Aici, in aceste doua 
lucrari corale, Gheorghe Danga, fara sa foloseasca direct citatul 
melodic psaltic, reuseste, prin armonie si polifonie, sa realizeze 
exact aceeasi atmisfera pe care o degaja melopeea bizanbtina 

Cele trei concerte liturgice: „Fie Doamne” „Laudati pre 
Domnul” (Chinonicul) si „Psalmul 3” sunt, indraznesc sa afi rm, 
adevarate modele de chinonice liturgice, atat prin constructia 
lor echilibrata, cat si prin bogatia coloristica pe care o ofera 
invesmantarea armonico-polifonica a temelor melodice com-
puse in mod inspirat de Gheorghe Danga.

In sfarsit, asi dori sa mai evidentiez frumosetea si valoa-
rea colindelor lui Gheorghe Danga (zece colinde) pe care 
le-am obtinut, in forma corecta oferita de compozitor prin 
grija si bunavointa Dlui. Radu Zamfi rescu. Atat textul (versu-
rile) colindelor, cat si melodiile prezentate intr-o invesmantare 
armonica inspirata, apartin compozitorului si dirijorului Ghe-
orghe Danga si ele poarta amprenta inconfundabila a stilului 
sau.

Intreaga sa creatie Liturgica, precum si colindele sale 
(cuprinse in aceasta culegere) sunt expresia unei creatii corale 
romanesti, a echilibrului si frumusetii intonationale de origine 
bizantina ce se intalneste atat in creatia corala bisericeasca, in 
special, precum si in creatia muzicala romaneasca in general.

Corala „Te-Doun laudamus”, cum am mai amintit, a pre-
zentat sub conducerea dirijorului si compozitorului Valentin 



94

Gruescu, in concerte publice, atat in tara, cat si in strainatate 
(Franta, Elvetiam, Ungaria) precum si sub conducerea semna-
tarului acestor randuri, in tara si in Germania (la Hanovra), cea 
mai mare parte a lucrarilor corale bisericesti, ale compozitoru-
lui Gheorghe Dabga. Fiecare dintre aceste concerte cuprindea 
intodeauna cel putin o jumatate de program lucrari ale acestui 
valoros consacrat compozitor de muzica corala bisericeasca.

Drept omagiu, la implinirea a 50 de ani de la moarte acom-
pozitorului Gheorghe Danga, ne-am propus sa editam o cule-
gere de lucrari corale liturgice si colinde religioase, lucrare pe 
care o apreciem drept cea mai valoroasa a acestui gen, un „uni-
cat” al patrimoniului nostru coral barbatesc. Totodata, cu acest 
prilej.organizarea unui concert omagial comemorativ „Gheor-
ghe Danga”, in toamna anului 2010

Decembrie 2009
   Pr. prof. Constantin Dragusin
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In memoriam Dan Voiculescu

Dan mi-a fost prieten. Prietenia noastră s-a bazat la înce-
put pe acel spirit de breaslă, care a unit discipolii lui Sigismund 
Toduţă, mai târziu a fost călită în atmosfera creată de proletcul-
tismul primitiv ale anilor ’60-’70, s-a consolidat apoi în ultimii 
20 de ani datorită convingerilor noastre comune etice, estetice, 
morale, chiar și politice. Dan a fost reprezentantul unei arte 
poetice care nu-și putea imagina să întoarcă spatele marii tra-
diţii clasice. A fost convins, că, condiţia realizării unor opere 
valoroase este asimilarea creaţiei majore anterioare, sursa indi-
vidualităţii creatoare - rareori reușită - este un dar dumneze-
iesc, adică talentul. Dan a fost un om cald și sensibil, animat 
de o empatie excepţională pentru problemele umane intime 
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sau sociale. El a păstrat sensibilitatea și după încercările sorţii 
care i-au fost dăruite în existenţa sa personală. Existenţa sa a 
fost dovada că adevăratul patriotism românesc constă în efortul 
de înălţare a culturii și civilizaţiei naţiunii sale, prin conectarea 
spiritului românesc la curentele esenţiale ale culturii europene, 
- fără negarea valorilor altor naţiuni, tocmai, fi indcă a știut să 
pătrundă în esenţa spiritualităţii altor naţiuni. Demonstraţia lui 
în atmosfera politică otrăvită a anilor 90 din Cluj a însemnat 
o întâlnire majoră pentru mine. Dan a știut ocoli automulţu-
mirea, în numele unei exigenţe extreme în raport cu propria sa 
operă. În luna august, m-a invitat să petrecem câteva zile de 
vacanţă la Răcătău, bazându-se pe păstrăvii pe care ar fi  urmat 
să-i pescuiesc, pentru cină. N-am putut onora invitaţia. După 
întoarcerea sa din vacanţă mi-a trimis lucrarea sa pentru fl aut 
solo. Era ultima. Op. posth. În ziua morţii sale am mai primit 
un e-mail. Nu mă pot împăca cu gândul plecării sale.

Csiky BOLDIZSAR
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In memoriam dirijorul Nicolae Ghiţă

Am avut prilejul de a cunoaște modul în care unele coruri 
de amatori au cunoscut o frumoasă evoluţie pe linia abordă-
rii unor creaţii valoroase clasice și contemporane românești sau 
universale, precum și a multiplelor probleme ale tehnicii vocale 
sau ale interpretării.

În perioada 1970-1989, s-a produs o evidentă creștere a 
nivelului interpretativ, datorită și organizării pe plan naţional a 
unor festivaluri corale zonale, ce au avut darul de a stimula cre-
ator o emulaţie evidentă a formaţiilor corale de toate genurile, 
a creșterii evidente a nivelului artistic. Astfel, s-au organizat 
festivaluri cu denumirea unor muzicieni clasici ai noștri, pre-
cum: Ciprian Porumbescu – Suceava, Ion Vidu – Lugoj, Iacob 
Mureșianu – Blaj, D.G. Kiriac – Pitești, G. Dima – Brașov. De 
asemenea, ceva mai târziu a luat fi inţă și festivalul I.D. Chi-
rescu – Cernavodă.

Prin regulamentul acestor festivaluri s-a stipulat ca fi ecare 
cor ar trebui să prezinte 5-6 lucrări universale și românești, pre-
cum și creaţii noi contemporane, cu precădere în primă audiţie, 
cu un grad ridicat a problemelor de creaţie în sens contempo-
ran. Aceste festivaluri ce erau organizate odată la doi ani, au 
constituit un stimulent extraordinar în rândul formaţiilor. În 
repertoriu a apărut o gamă largă de stiluri și genuri semnate de 
importanţi compozitori precum: P. Constantinescu, S. Toduţă, 
Al. Pașcanu, Gh. Dumitrescu, R. Paladi, A. Stoia, T. jarda, 
D. Popovici, I. Odăgescu, D. Buciu, Gh. Bazavan, D. Capo-
ianu, A. pop, L. Glodeanu, M. Neagu, V. Spătărelu, V. Timiș, 
C. Tăutu, C. Râpă, S. Sarchizov, creaţii concepute la un nivel 
ridicat grad ale tehnicii contemporane, ce erau redate în inter-
pretări elevate, punându-se accentul pe latura expresivităţii, a 
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realizării unor sonorităţi frumoase, cu interesante contraste de 
identitate, frazare redată cu sensibilitate.

În această lungă perioadă de emulaţie, de preocupări remar-
cabile, s-au evidenţiat o seamă de dirijori cu rezultate majore, 
cu entuziasm, dragoste și pasiune, ceea au contribuit la un înalt 
grad de interpretare. Printre marea masă de dirijori la nivel 
naţional, la loc de frunte s-a remarcat prin reale calităţi muzi-
cale și profesorul dirijor Nicolae Ghiţă, un sincer îndrăgostit 
al mișcării corale contemporane, evidenţiindu-se prin talentul 
său real, autentic, al dragostei pentru o activitate permanentă, 
punându-se accent pe un înalt grad de redare expresivă a unor 
lucrări de mare valoare muzicală. Era un muzician sensibil, rafi -
nat, manierat în relaţiile cu colegii de breaslă, preocupat de a 
contribui prin talentul și pregătirea sa artistică la progresul artei 
corale interpretative contemporane, a abordării unui repertoriu 
variat ca gen și stil de creaţie. Era un exemplu pozitiv prin tot 
ce a întreprins sub aspectul artei muzicale, iar corurile pe care 
le-a format și condus cu reală probitate profesionisist-artistică, 
a atras atenţia unor maeștri – profesori și compozitori – având 
cuvinte frumoase și aprecieri pentru bogata sa activitate în 
domeniul artei corale.

La un concert coral al celor mai bune formaţii din ţară și 
Capitală ce a avut loc la Ateneul Român, a participat și corul 
condus de Nicolae Ghiţă, precum și cel al dirijorului Voicu 
Enăchescu, la care a fost prezent și maestrul Dumitru D. Botez. 
În acea perioadă maestrul Botez era dirijorul Corului Filarmo-
nicii G. Enescu. Domnia sa a apreciat elogios evoluţia celor doi 
dirijori spunând: Mircea, mă bucur sincer de calităţile deose-
bite ale acestor tineri muzicieni, ce în viitor se vor remarca prin 
talentul lor artistic, spre binele artei corale românești.

Mircea Neagu,
compozitor
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In memoriam Dumitru D. Stancu

“…GANDURI izvorande din EUL clocotit intre zarile 
vietii, pe drumuri intretaiate de destine cu mers imprevizibil, 
acolo, unde CEL DE SUS iti scrie in fi lele ultimului bilant…”

«Intre mine si lume» – D. D. Stancu, 1989
...Intalnirea cu maestrul D.D. Stancu m-a fascinat... ma 

intrebam: il cunosc oare de 2 ore? sau de cand fredonam alaturi 
de colegii mei de gradinita: «Povestea unui ciobonas», « Greie-
rasul», «Iepurasul», «Azorica», «A venit o vulpe»...

In luna mai 2009 am propus in cadrul sedintei de lucru a 
membrilor A.N.C.R. infi intarea unui festival de muzica corala 
D.D. Stancu ca un omagiu adus aceluia care a dedicat lucrari 
memorabile «milioanelor de copii din tara noastra si truditorilor 
la catedra in munca de predare a minunatei arte – MUZICA !»

D.D. Stancu a inchinat timp de mai bine de 7 decenii stu-
dierii, cercetarii si punerii in valoare a bogatelor traditii ale 
creatiei muzicale populare din diferite zone etno-folclorice ale 
Romaniei, activitatilor didactice, bazate pe concepte pedago-
cice moderne, artei dirijorale si de compozitie, dar si muncii la 
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catedra, modeland caractere de toate varstele, structurand si 
creand prin MUZICA personalitati. 

Ca membra a coralei «Nicolae Oncea» a C.C.C.D. Bucu-
resti am vibrat sub bagheta dirijorului Valentin Moraru, inter-
pretand atat pe scenele romanesti cat si in bisericile ortodoxe 
din Bulgaria, Republica Moldova si Romania si in cele cata-
tolice si protestante din Austria, Italia, Franta,   «Slavoslovia» 
sau «Colind din vecini» din creatia maestrului D.D. Stancu. 
Dar legatura coralei Nicole Oancea cu D.D. Stancu a devenit 
profunda prin intalnirile din anii 1998, 1999, 2000, 2001 cand 
maestrul ne-a invitat la evenimente importante din viata lui: 
aniversari, lansari de carte, in care ne avertiza: «Sa nu uitam  ! 
Sa nu uitam ce a fost inaintea noastra. A fost CORUL INVA-
TATORILOR, o formatie artistica de elita construinta in anii 
1932-1933 de insufl etitul indemn al invatatorimii din Bucu-
resti la care a aderat intelectualitatea din intreaga tara».

In perioada 1948-1950 si 1952-1954 Dumitru D. Stancu 
preia conducerea CORULUI INVATATORILOR pastrand 
prestigiul artistic al acestuia, ducand calitatea interpretativa 
catre profesionalism, intregind si amplifi cand numeric si cali-
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tativ formatia corala, facand eforturi sa asigure baza materiala 
necesara desfasurarii tuturor activitatilor. 

Si prin MUZICĂ, care este graiul sufl etului, m-am apro-
piat de OMUL deosebit D.D. Stancu, care iubind, ca si mine, 
copiii, m-a invatat cum se realizeaza empatia, ca un balsam 
intre public si corul de copii. In casuta din Baneasa l-am gasit 
la masa de lucru elegant, preocupat de studiu, dar si de far-
mecul primaverii insinuat prin parfumul liliacului din fata casei, 
prin cantecul pitpalacului, sub atenta supravaghere a doamnei 
vietii sale prof. Margareta Stancu. 

Prospetimea si armonia spirituala a acestei familii raman 
insemne ale primaverii pentru mine!

Le-am simtit imensa bucurie de a avea ca oaspeti oameni 
de sufl et: profesori, dirijori, compozitori si alti oameni de 
cultura. Dar veseli, optimisti si fericiti ca atunci cand admirau 
tanara familie a profesorului Mariana Comanita care planta fl o-
ricele in mica gradinita din fata casei, nu mi-i sterg din memo-
rie, intinerisera. 

Aceeasi familie le-a luminat batranetile si le cultiva memo-
ria cu noblete, marcandu-le trecerea prin aceasta lume prin 
montarea unei placi memorabile pe frontispiciul caminului lor 
si prin mentinerea vie a amintirii familiei D.D. Stancu in reu-
niunile de sufl et ale personalitatilor culturale ce le onoreaza. Si 
cum sa uit ceea ce ne-a spus maestrul despre amintiri «...cei 
mai fericiti oameni sunt cei care au amintiri» 

«Ca o adevarata sarbatoare a spiritului» ramane aminti-
rea vesnica legata de priveghiul ultimului somn al maestrului 
in lumea muzicii alaturi de dirijorul Jean Lupu in decembrie 
2005. 

       Prof. Gabriela Mihaela Botan

      





Apariţii editoriale
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Dedicatie

Dedic lucrarea „Cantarile corale ale Sfi ntei Liturghii” fami-
liei mele dragi: satiei-Emilia si fi ului- Valentin, lucrare pe care 
am elaborat-o cu gandul si in amintirea lor, inspirat fi ind de 
valoarea deosebita a textelor liturgice si mai ales de profunzi-
mea acestora, ce se refera la tradita noastra crestin-ortodoxa, 
Multumesc compozitorului-preot Constantin Dragusin pentru 
ideea si indemnul de a scrie aceasta LITURGHIE pe care am 
conceput-o cu gandul de a fi i inteleasade catre toti credinciosii 
Sfi ntei noastre Biserici

   
In memoria Patriarhului Teoctist,
prinos de recunostinta pentru grija parinteasca ce o avea 

pentru credinciosii Biserici noastre, a calitatii sale profund 
umane. Impresiona in mod deosebit ofi cierea Sfi ntei Liturghii, 
in cadrul careia reda atat de sugestiv- la varsta de 92 de anicu 
o voce calda, expresiva-Cuvantul de mare profunzime a vietii 
noastre spirituale. Pretuia in mod deosebit muzica corala de 
cult a compozitorilor notri claici si contemporani, avand alese 
aprecieri pentru corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Romane, al 
carei valoros dirijor este astazi preotul Constantin Dragusin 

     
  Mircea NEAGU

Compozitor
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Despre muzica corala religioasa

Dupa cum se stie, muzica corala romaneasca, de veche si 
bogata traditie, a inceput sa apara in vremuri mai putin pri-
elnice pentru poporul nostru, mai ales in nordul tarii, in care 
manifestarile culturale erau interzise de catrte administratia ofi -
ciala pentru populatia majoritara din Transilvania. 

Din initiativa unor dascali si preoti, a inceput sa se puna 
bazele unei activitati corale, organizate in primul rand pe langa 
biserica, pentru ca numai in cadrul acestor lacasuri de cult 
se putea manifesta dorinta poporului nostru de a fi i liber pe 
pamantul nostru stramosesc. Se cantau creatii cu continut reli-
gios, concepute de talentatii duhovnici, cantari specifi ce genuli 
psaltic melodii simple, ce erau interpretate la unison, dar in 
repertoriul fi gurau si muzici cu caracter social-patriotic. 

Odata cu anul revolutionar 1848 apar primele cantece 
de acest gen, precum Desteapta-te, Romane, apoi – cu ocazia 
actului istoric de la 1859, Unirea Principatelor Romane - Hora 
Unirii. De asemenea, tanarul compozitor Ciprian Porumbescu 
a lasat mostenire cele mai sensibile, melodioase si acesibile can-
tece patriotice, precum Pe-al nostru steag e scris Unire si Trei 
culori, larg intrate in constiinta poporului nostru, precum si 
creatiile sale religioase, ca Tatal nostru.

Muzica psaltica a cunoscut o frumoasa evolutie de-a lun-
gul secolelor, timp in care o pleiada intreaga de teologi, creatori 
ai genului, au dat la iveala lucrari ce au fost concepute pe baza 
unor texte religioase, in atmosfera patriarhala a manastirilor, de 
pe intreg teritoriul tarii noastre, dar mai ales in nordul Bucovi-
nei.fi ind un gen aparte in muzica romaneasca de cult, cu un stil 
caracteristic al limbajului melodic, dar si ritmic, acestea si-au 
imbogatit paleta expresiva prin aportul de substanta al unor 
creatii de mare originalitate.
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In acest sens, il mentionăm la loc de frunte pe Macarie Ier-
monahul si Anton Pann, autori ce au contribuit intr-o foarte 
mare masura la o evidenta paleta componistica, cu un ambitus 
mai extins, cu o ritmica variata, precum si cu interesante infl ec-
tiuni moudlatorii, un exemplu concludent fi ind lucrarea Des-
chide-te gura, canta de Macarie Ieromonahul, un mic poem, pe 
care subsemnatul l-a armonizat pentru cor mixt. Aceste melodii 
psaltice au fost armonizate pentru coruri de voci egale si mixte, 
de compozitori clasici, incepand din partea a doua a secolului al 
XIX-lea.

Cel mai prolifi c din acest punct de vedere a fost muzicianul 
Gavriil Musicescu, ce a realizat minunate concerte religioase de 
o mare forta expresiva, alcatuind de asemenea mai multe colec-
tii ce contin vechi melodii psaltice, destinate celor care se pre-
gateau pentru cariera teologica, preoti si cantareti bisericesti.

A urmat apoi o intreagă pleiada de autori ai genului coral 
religios, ca: Gheorghe Dima, Ciprian Porumbescu, Ion Vidu, 
Gheorghe Cucu, Timotei Popovici, dar mai ales Dumitru 
Georgescu Kiriac, eel care a inceput capodopera muzici de cult 
Cantarile Sfi ntei Liturghii, lucrare bazata pe o structura melo-
dico-armonica de sorginte modială.

Au fost, de asemenea, concepute si alte lucrari deose-
bit de valoroase, incepand din secolul al XX-lea, semnate de 
catre o alta generatie de compozitori care au amplifi cat scrii-
tura muzici de acest gen, prin abordarea unui limbaj specifi c de 
factura melodica, armonica si polifonica, privind stilul melodic, 
o aprofundare a continutului textelor atat de impresionante ce 
treateaza fenomenul credintei ortodoxe, cu referiri la Domnul 
nostru Iisus Hristos.

Exemple in acest sens sunt liturghiile maestrilor Ioan D. 
Chirescu, Paul Constantinescu, Nicolae Lungu, Sabin Dragoi, 
precum si ale altor muzicieni, ca Gheorghe Danga, Constantin 
Baciu, Gheorghe Bazavan, Dragos Alexandrescu, Tudor Jarda, 
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Liviu Comes, Constantin Dragusin (dirijorul corului Patriar-
hiei Romane), Zaharia Popescu, Dumitru D. Stancu, Iulian 
Carstoiu, creatori ce au inbogatit substantial patrimoniul muzi-
cii religioase.

Este de apreciat faptul ca dupa anul 1990 tot mai multi 
compozitori au creat lucrari inspirate de texte liturgice. Iata 
cateva exemple de autori: Doru Popovici, Irina Odagescu-care 
a realizat poemul Tatal nostru, o lucrate foarte inspirata - Con-
stantin Arvinte, Felicia Donceanu, Valentin Timaru, Carmen 
Petra-Basacopol, Vasile Spatarelu, Mircea Neagu, Constantin 
Rapa, Livia Teodorescu- Ciocanea, Valentin Gruescu, Costica 
Andrei, Radu Zamfi rescu, preot Marin Velea, Ion Pelearca, 
s.a.…, creatiile acestora recomandandu-se asta in atentia dirijo-
rilor de coruri profesioniste si de amatori.

Pe baza unor melodii bizantine cu specifi c romanesc, 
marele compozitor Paul Constantinescu a realizat capodoperele 
vocal-simfonice ale celor două Oratorii de Pasti si de Craciun, 
creatii de o mare forta emotionala, interpretate de mari ansam-
bluri vocale si instrumentale de la noi, bucurandu-se si de un 
frumos succes international.Se degaja din aceste ample lucrari 
specifi cul cantecelor de cult, al colindelor stramosesti, continu-
tul acestora redând atat de sugestiv credinta in Bunul Dumne-
zeu, a celui care s-a jertfi t pentru binele omenirii, Iisus Hristos.

De asemenea, in spiritul muzici ortodoxe, numim lucra-
rea vocal-sinfonica Recviemul parastas de Martian Negrea, 
o lucrare singulara in creatia romaneasca de gen, de mare 
amploare, poate cea mai originala, din care transpare bogata 
treaditie ortodoxa liturgica, de nobila si expresiva calitate muzi-
cala. Aceasta minunata lucrare a fost interpretata de corul si 
orchestra Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, dirijata 
de Emil Simon.

Remarcam ceva mai recenta lucrare vocal-sinfonica Pre-
scriptum de Serban Nichifor, in care sunt redate frumoase 
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elemente evocatoare, avand in continutul textului momente 
inaltatoare ce se refera la traditia noastra de cult ortodox.

Valorosul compozitor Th eodor Grigoriu a obtinut Premiul 
Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor pe anul 2004 pentru 
lucrarea vocal-simfonica intitulata O simfonie liturgica, pentru 
cor si orchestra, pe texte religioase. Este o lucrare cu un aspect 
monumental si poate fi  considerata ca avand un caracter auto-
biografi c, scrisa sub infl uenta unui spatiu si a unui timp anume. 
Ca spatiu: Romania ultimelor deceni ale secolului XX, notorie 
pe plan mondial ca una dintre cele mai autodistructive; ca timp: 
apropierea de anul 2000 si traversarea lui, un adevarat privilegiu 
astral acorda celor care au trait acest moment. Este o lucrare 
care impresioneaza printr-un limbaj complex armonico-polifo-
nic, prin elementele de contrast pe care autorul le foloseste cu 
maestrie in desfasurarea dramaturgica a lucrari.

De asemenea, in anii precedenti Th eodor Grigoriu a mai 
fost premiat tot pentru o lucrare religioasa, denumita Psalmi, 
pentru cor a cappella, din care rezulta un limbaj evoluat ca scri-
itura, cu un melos specifi c stilului religios de traditie psaltica.

Nu demult, regretatul compozitor Stefan Niculescu, a rea-
lizat impresionanta creatie Pomenire, un recvien romanesc 
pentru solo bas, cor mixt si orchestra in 7 parti. Este o lucrare 
ampla, deosebit de valoroasa, ce reda sugestiv forta emotionala 
a textelor religioase, transpuse intr-un limbaj melodico-armo-
nico-polifonic, cu procedee contemporane, de mare forta expre-
siva. A fost cantata in prima auditie de catre Filarmonica 
„George Enescu”, dirijor Horia Andreescu.

In concluzie, se poate aprecia cu certitudine ca in ultima 
vreme suntem martorii unor valoroase creatii corale a cappella 
si vocal-sinfonice, realizate de compozitorii nostri cu talent 
si stiinta in domeniul muzicii de cult, ca de fapt si al celei 
laice. Sunt lucrari ce imbogatesc patrimoniul creatiei noastre 
muzicale cu un specifi c aparte, original, cu un limbaj melodic 
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expresiv, de o deosebita contabilitate, din care se degaja o atmo-
sfera specifi ca melosului romanesc, conceput de o intreaga 
generatie de muzicieni, redat prin melodii pregnante, intr-o 
forma originala. 

Mircea Neagu
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Manifestări corale internaţionale
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