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Cred ca sunt în asentimentul tuturor celor prezenţi la
această Adunare Generala, ca înainte de a da citire propriuzis materialului, să exprim toate mulţumirile noastre domnului
profesor Iosif Fiţ și distinsului director al Seminarului Teologic din Alba Iulia, părintele Nicolae Topârcean pentru iniţiativa
de a organiza întâlnirea noastră anuală, cu ocazia sărbătoririi a
80 de ani ai Coralei “Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia și a 30 de ani ai formaţiei “CodexApulum”, ambele dirijate de același profesor, Iosif Fiţ.
Tot o aniversare o constituie și împlinirea a 20 de ani de la
înfiinţarea “Asociaţiei Naţionale Corale din România, organism
nonguvernamental, nonprofit, înfiinţat în 1990, cu sprijinul
direct al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, sprijin datorat în special președintelui de atunci, Pascal
Bentoiu, doamnei Irina Odagescu-Ţuţuianu, șeful secţiei corale
și Dan Buciu, rector UNMB.
A.N.C.R. și-a propus (și a realizat acest lucru) să grupeze
principalele forte interpretative și creatoare ale artei corale
romanești. Afiliată din 1991 la organismul European de profil ”Europa Cantat“, A.N.C.R. a parcurs un traseu presărat cu
unele realizări dar, datorită lipsei acute de fonduri, nu și-a putut
atinge un obiectiv major, și anume, acela de a organiza un festival coral internaţional la București.
Câteva manifestări importante au avut la bază eforturile
directe ale fostului preasedinte al A.N.C.R. (prof. univ. Petre
Crăciun), ale vicepreședintei Irina Odagescu-Ţuţuianu (ConCursul Naţional de Creaţie Corala - 4 ediţii, Concursul tinerilor dirijori de la Craiova - 5 ediţii etc.) sau a altor membri.

Începând din luna martie 1998, Comitetul Director
A.N.C.R. a avut in linii mari următoarea componenţă:
Voicu Enachescu - președinte
Petre Crăciun - președinte de onoare
Dan Buciu - prim vicepreședinte
Gheorghe Gomoiu - vicepreședinte
Florin Soare - vicepreședinte
Dumitru Sandulachi - vicepreședinte
Remus Tașcău - vicepreședinte
Ioan Golcea - secretarul consiliului
Alina Pârvulescu - secretar general
Acestora li s-au mai adăugat în timp, I.P.S. Teodosie
doamna prof. Valeria Ionescu, doamna prof. Paula Ciuclea,
domnul Gelu Nedelcu, domnul prof. Valentin Moraru. Comisia
de cenzori este alcătuita din prof. Georgeta Aldea, prof. Dan
Bălan și prof. Petre Stefanescu.
În toată această perioadă, prin buletinele informative
A.N.C.R. am mediatizat în cadrul asociaţiei noastre principalele evenimente din domeniul coral.
Referitor la activitatea A.N.C.R. desfășurată de la ultima
ADUNARE GENERALĂ de dare de seama și alegeri din
27 mai 2006, de la București și până în present, asociaţia noastră s-a implicat atât în viaţa corală internă, cât și în cea internaţională, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Principalele
evenimente interne care au avut loc în această perioadă au fost:
1) Festivalul Coral International „D.G. KIRIAC”, Ediţia
a-XXVII-a, desfășurat la Pitești (mai 2009), organizat de domnul prof. Gheorghe Gomoiu, vicepreședinte A.N.C.R.;
2) Festivalul Coral Judeţean ”Iubite-voi Doamne”- Ediţia a
IV-a, desfășurat la Râmnicu Vâlcea (septembrie 2009), organizat de Marian Stroe, membru A.N.C.R.;
3) Festivalul Coral International “Ioan D. Chirescu”, de la
Cernavoda, Ediţia a XXVIII (nov. 2009), organizat de Primăria
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în ultimii patru ani - Alba Iulia, 2010

și Casa de Cultură a orașului Cernavoda, un rol important
revenind domnilor Dan Petre și Dineu Anghel, membri
A.N.C.R.;
4) Festivalul „Timotei Popovici“, Ediţia a XXVIII-a,
Marga-Reșiţa;
5) Festivalul de Muzica Religioasă Ediţia a VI-a, organizat de A.N.C.R., nu a mai putut avea loc din cauza refuzului
Patriarhiei;
6) Festivalul Coral National “Gheorghe Cucu”, Ediţia a
V-a, (Aprilie 2009), desfășurat la Slatina, organizat de prof.
Alexandru Chirilă Stanciu, membru ANCR;
7) Concursul de Creaţie Corală (toamna anului 2009), orgganizat împreună cu UNMB (Diana Vodă-Nuţeanu)
Dorim să menţionăm că în perioada 12 oct. 2009–14 iun.
2010 se desfășoară Stagiunea permanentă „Paul Constantinescu”, organizată de A.N.C.R. și UCMR, în fiecare zi de luni,
în următoarele locaţii: UCMR, UNMB, Biserica Sf. Elefterie și
Biserica Sf. Ilie-Gorgani, București.
Dintre formaţiile care au susţinut concerte, amintim corurile: ”Nicolae Oancea”, “Symbol”, “Divina Armonie”, “Nicolae
Lungu”, “Euterpe”, “Patos”, “Preludiu”, “Teodoxa”.
Mai multe date referitoare la aceste manifestări se pot găsi
în Buletinul Informativ A.N.C.R. nr. 13-14. Tot în paginile
B.I. A.N.C.R. am publicat materiale referitoare la noile formaţii înscrise în A.N.C..R:
- Corala ”Armonia” din Bocșa, dirijor preot Silviu Ferciug;
- Corala “Sargetia” din Deva, dirijor Gheorghe Pop;
- Corala feminină a Centrului Judeţean de Creaţie Brăila,
dirijor Paraschiva Moise;
- Corul bărbătesc ”Armonia” al Casei Municipale de Cultură Brăila, dirijor D-tru Nistor;

- Ansamblul Coral “Voci Transilvane” (având în componenţă trei coruri: “Feroviaria”, “Eufonia”, “Cantabile”,
dirijate de prof. Adrian Corojan;
- Corala bărbătească ”Cuvânt bun” a Arhiepiscopiei Tomisului Constanţa;
- Corul Seminarului Teologic Liceal “Dionisie Exiguul”,
Constanţa;
- Corala “Brancovenilor” din București, dirijor Vizi Veronica.
La rubricile „Din activitatea unor formaţii” și “Prezenţe
românești peste hotare”, am amintit de fiecare dată când au
avut loc manifestări deosebite ale unor coruri.
S-au prezentat articole referitoare la următoarele formaţii:
- “Codex Apulum” - Alba Iulia, dirijor prof. Iosif Fiţ;
- “Pastorala” - Focșani, dirijor. Prof. D-tru Săndulachi;
- “Divina Armonie” - București, dirijor Marius Firca;
- “Ion Vidu” - Lugoj, dirijor Remus Tașcău;
- “Symbol” - București.
Prezenţe românești peste hotare:
• Corala ”Memorial” - Timișoara, dirijor Alexandru Creţescu, festival Praga;
• “Vlăstarele Orăștiei”, festival Schumann-Zwickau-2006;
• “Ion Vidu” - Lugoj, dirijor Remus Tașcău, Franţa 20072008;
• “Euterpe, dirijor Georgeta Aldea - Praga 2007;
• “Preludiu”, dirijor Voicu Enăchescu - Franţa 2008 (iulie);
• Franţa, Spania, Italia, Austria (nov.-dec. 2008)
• Corul “Armonia”, dirijor Adriana Comsa-Haber -SebeșAlba, festival Barcelona;
• Corul de fete al Colegiului Naţional de Artă ”Ion Vidu” Timișoara, dirijor Marica Gyuris.

Aniversări:
1) Mircea Neagu - 80 ani, Boris Cobasnian - 80 ani, Sebastian Barbu-Bucur - 80 de ani
2) Irina Odăgescu-Ţuţuianu
3) Remus Tașcău - 40 de ani de activitate artistică
4) Corala “Pastorala” - 30 de ani de activitate
5) “Preludiu” - 35 de ani de activitate
6) corul bărbătesc ”Armonia”, Brăila - 135 de ani de activitate
7) corul din Topoloveni, Argeș - 100 de ani de activitate
8) corala ”Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia - 80 de ani de activitate
9) corul “Codex Apulum”, Alba Iulia - 30 de ani de activitate
10) corul “Caedonia”, Sibiu - 40 de ani de activitate
Apariţii editoriale:
- Vasile Spătărelu - Coruri
- Mircea Neagu - Coruri; Liturghia Ortodoxă
- Mariana Popescu - Sinteze privind arta și tehnica dirijorala corală în muzica românească
- Alexandru Pleșca Lăpușneanu - Eminesciana - miniaturi
corale
In memoriam: Avram Geoldes
Vasile Spatarelu
Zaharia Popescu
Ștefan Andronic
Dan Voiculescu
D.D Stancu
Andreas Bretz
Valentin Bâinţan
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Mesajul d-nei prof. univ. dr. Irina Odăgescu
Ţuţuianu la Adunarea Generală a ANCR
din 22 mai 2010 - Alba Iulia
STIMATĂ ASISTENŢĂ
Orașul Alba Iulia, încărcat de o glorioasă istorie, găzduiește
în prezent două manifestări emblematice.
Este vorba despre aniversarea a 80 de ani de existenţă a
Coralei Catedralei Reîntregirii și 20 de ani de când dirijorul,
profesorul și compozitorul Iosif Fiţ conduce acest ansamblu cu
dăruire și competenţă exemplară.
O altă și importantă manifestare este întâlnirea anuală a
Asociaţiei Naţionale Corale din Romania, înfiinţată în anul
1990 de profesorul și dirijorul Petre Crăciun și compozitorii
Irina Odăgescu și Dan Buciu, preluată apoi de dirijorul Voicu
Enăchescu, al cărui talent profesional, dublat de dăruire, competenţă și calităţi manageriale, demonstrate, încă odată, prin
organizarea celor 26 de concerte în cadrul Stagiunii Corale
„Paul Constantinescu”, mai cu seamă în aceste momente grele,
când se cântă puţină muzică românească și în care s-a produs,
din păcate, o adevărată și nefirească deturnare a sensului real al
valorilor.
Astăzi, deși nu pot fi de faţă, sufletul meu vibrează alături de dumneavoastră, de toţi cei ce iubesc arta corală și au
demonstrat permanent și îndelung – precum Corala Întregirii
(nume emblematic) care poartă mai departe sentimentul trainic
al „înţelegerii umane” din trecutul îndepărtat, încărcat de tradiţie, până în prezentul nesigur și zbuciumat – că această flacără
vie arde peste timpul care se scurge implacabil spre viitorul pe
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care-l dorim cu toţii mai bun și care reprezintă izbâmda adevăratei muzici și a înţelepciunii trainice a poporului român.
În privinţa muzicii corale, instrument primordial în făurirea și perpetuarea artei vocale, cea care a situat glasul uman
la nivelul exprimărilor sufletești prin sunete nedefinite verbal,
cea care a pus cuvântul, cu zdrobitoarea-i forţă de expresie, pe
rampa universului sonor, ea va dăinui de-a pururi atâta vreme
cât umanul percepe și comunică prin simţuri și cuvânt.
Indiferent de mersul implacabil al istoriei, de transformările inerente ale societăţii, arta corală va continua să existe atâta
vreme cât muzica va rămâne „liantul inefabil și etern al sufletelor umane”.
La Mulţi Ani!, Coralei Catedralei Reîntregirii și dirijorului
Iosif Fiţ.
La Mulţi Ani!, Corului Preludiu și dirijorului Voicu
Enăchescu.
La Mulţi Ani!, tuturor iubitorilor de artă corală.
La Mulţi Ani!, orașului Alba Iulia și conducătorilor lui
pentru a putea duce mai departe marea tradiţie a muzicii corale
românești.
prof. univ. dr. IRINA ODĂGESCU
Compozitor

12

Voicu Enăchescu, reales preşedinte al ANCR
Ajunsă la două decenii de existenţă, Asociaţia Naţională
Corală din România - organizaţie neguvernamentală, afiliată la
Federaţia corală Europa cantat - și-a desemnat la Alba-Iulia, în
cadrul Adunării generale, noul comitet director. În funcţia de
președinte a fost reales dirijorul și fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră Preludiu, Voicu Enăchescu - Directorul
Centrului Naţional de Artă “Tinerimea română”.
Președinte de onoare al ANCR este prof. univ. Petre
Crăciun. Secretar general - prof. Alina Pârvulescu, iar secretar
al Comitetului Director - prof. Valeria Ionescu. Din conducere
mai fac parte următorii vicepreședinţi: prof. Gheorghe Gomoiu - Pitești, prof. Iosif Fit - Alba Iulia, prof. Jean Lupu –
București, prof. Dumitru Săndulachi - Focșani, prof. Florin
Soare - Sibiu, prof. Remus Tascău - Lugoj, I.P.S. Teodosie –
Constanţa, conf. univ. dr Grigore Cudalbu - București, Gelu
Nedelcu - Câmpulung Moldovenesc. ANCR își propune să
sprijine și să impulsioneze în continuare activitatea corală din
România, afirmarea valorilor interpretative și de creaţie muzicală atât în ţară, cât și în străinătate. Cea mai recentă dovadă
în acest sens este lăudabila iniţiativă a președintelui asociaţiei,
Voicu Enăchescu, care a organizat stagiunea corală bucureșteană “Paul Constantinescu”. Un ciclu de 32 de concerte corale
de înaltă ţinută artistică, ce au cuprins un repertoriu variat de
muzică clasică și contemporană românească, desfășurate în
Aula Palatului Cantacuzino, pe scena de studioului „G. Enescu“
al Universităţii Naţionale de Muzică din București și în bisericile Sf. Ilie Gorgani și Sf. Elefterie.
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Adunare Generala de dare de seamă şi alegeri
A.N.C.R. Alba Iulia – 22 mai 2010
COMITETUL DIRECTOR
Președinte:
Voicu Enăchescu
Dirijor – fondator al Corului „Preludiu”
Vicepreședinţi:
Prof. Gheorghe Gomoiu
Piteşti
Prof. Iosif Fiţ
Alba lulia
Prof. Jean Lupu
Bucureşti
Prof. Dumitru Săndulachi
Focşani
Prof. Florin Soare
Sibiu
Prof. Remus Taşcău
Lugoj
IPS Teodosie
Constanţa
Conf. Univ. Dr. Grigore Cu- Bucureşti
dalbu
Gelu Nedelcu
Cîmpulung Moldovenesc
Secretar al Comitetului Director:
Prof. Valeria Ionescu
București
Secretar General ANCR:
Prof. Alina Pârvulescu
București
Președinte de onoare:
Prof. Univ. Petre Crăciun
Membri fondatori ANCR:
Prof. Univ. Dr. Dan Buciu
București
Prof. Univ. Dr. Irina
Odăgescu-Ţuţuianu
București
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Aniversarea a 80 de ani de existenţă a coralei
„Sfânta Treime” a Catedralei Reîntregirii din
Alba Iulia şi întrunirea anuală a Asociaţiei
Naţionale Corale din România
Sărbătoarea Rusaliilor a primit în bucuria ei, în perioada 22-23 mai 2010, la Alba Iulia, două evenimente culturale cu rezonanţe sufletești și reverberaţii armonice. Cu prilejul
Întrunirii Anuale a Asociaţiei Naţionale Corale din România,
cetăţenii albaiulieni și invitaţii din întreaga ţară au sărbătorit
aniversarea a 80 de ani de existenţă a Coralei Sfânta Treime a
Catedralei Reîntregirii. O sărbătoare, un prilej de recitire a istoriei muzicii corale bisericești în orașul nostru, dar și o reintegrare a parcursului coral muzical de cafas în tendinţele actuale,
întrucât întrunirea Asociaţiei Naţionale Corale din România a
dezvoltat o serie de proiecte de viitor, specificul acestor întâlniri constituindu-l tocmai dorinţa de a împărtăși experienţă și a
stabili căi de comunicare între dirijorii de cor din ţară, coruri de
formaţiuni diferite și cu tradiţii deja constituite.
O astfel de acţiune implică o susţinere puternică și binevenită din partea organizatorilor și a sponsorilor: Arhiepiscopia
Ortodoxă de Alba-Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Seminarul
Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan” și Asociaţia Corală
„Codex Apulum”. Facultatea de Teologie a asigurat spaţiul
elegant și academic al desfășurării lucrărilor, iar Universitatea
„1 DECEMBRIE” a pus la dispoziţia organizatorilor spaţii de
cazare și masă de înalte standarde.
Cele două zile de desfășurare a evenimentelor au avut un
program încărcat. În prima zi, interesul a fost orientat spre
lucrările aplicate ale întâlnirii: un simpozion omagial dedicat
15

sărbătoririi celor 80 de ani de activitate a Coralei Sfânta Treime și dezbaterea punctelor din ordinea de zi a întrunirii Asociaţiei Naţionale Corale din România. Întâlnirea simpozionului
omagial a avut loc în Aula Dumitru Stăniloae a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă și a fost deschisă de Cuvântul ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, urmat de alocuţiunile autorităţilor locale: Paul Voicu – viceprimar al Primăriei Alba Iulia,
Tudorașcu Raul-Sebastian – subprefect al Instituţiei Prefectului
Alba, Achim Moise Ioan – rectorul Universităţii „1 Decembrie
1918”, din Alba Iulia, Andronescu Rodica – inspector școlar
integrare europeană și programe comunitare. Astfel, ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei a sintetizat dublul aspect al acestei
manifestări, „spirituale și știinţifice, în același timp”, arătând că „în
Sfânta Liturghie, în ectenia întreită, se face o rugăciune de cerere
pentru cei ce se ostenesc și cântă. Se vede că muzica are o deosebită
importanţă nu numai din punct de vedere cultural, dar și duhovnicesc pentru cei ce se ostenesc și cântă și îi predispune pe ceilalţi la
interiorizare, la rugăciune, la comuniune cu Dumnezeu”.
Activitatea coralei sărbătorite a fost sintetizată în trei prelegeri ce urmează să fie publicate în reviste de specialitate. Cronică solemnă – 80 de ani de existenţă a coralei „Sfânta Treime”de
la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia a fost susţinută de Prof.
Univ. Dr. Constantin Catrina (Brașov), muzicolog, compozitor
și folclorist, care, într-o expunere impresionant de documentată, a surprins repere esenţiale, uneori uitate, din istoria muzicii corale din Transilvania și din Alba Iulia, subliniind că „Dacă
avem în vedere centrele culturale și bisericești din Sibiu, Brașov,
Alba Iulia, Blaj sau Oradea, precum și localităţi rurale, vom observa
că, încă din secolul al XIX-lea, fiecare parohie va avea ambiţia să se
mândrească cu o corală de renume.”
A doua prelegere, intitulată „80 de ani de activitate corală la
Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia” a fost susţinută de Arhid.
Dr. Nicolae Topîrcean, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia și a avut în vedere două parcursuri analitice.

Unul a urmărit caracteristicile stilistice ale repertoriului Coralei
Sfânta Treime, de la înfiinţarea ei, până în prezent, cu surprinderea influenţelor diverse, răsăritene și apusene supra muzicii
corale românești și trecerea în revistă a principalilor compozitori de muzică bisericească de cafas ale căror compoziţii au fost
interpretate de corul Catedralei Reîntregirii de-a lungul timpului. Al doilea parcurs a sintetizat activitatea de o viaţă a maestrului Iosif Fiţ: date biografice, cariera didactică, artistică și
dirijorală, activitatea publicistică, imprimări și opera muzicală.
„Cuvântul aniversar” a fost rostit de maestrul Voicu Enăchescu – dirijorul corului „Preludiu” (București), care a expus
rolul muzicii corale în comunitatea locală, exprimându-și aprecierile pentru „activitatea îndelungată și pentru împlinirea unei
misiuni mai mult decât istorice în educaţia religioasă a românilor
din Alba Iulia” de către Corala Sfânta Treime. De asemenea,
maestrul Voicu Enăchescu a înmânat, în calitate de președinte
al Asociaţiei Naţionale Corale din România, trei diplome:
Diplomă de excelenţă, pentru sprijinul deosebit pe care îl acordă
cântecului coral religios, conferită Î.P.S. Andrei Andreicuţ,
Arhiepiscop de Alba Iulia, Diplomă pentru contribuţia adusă la
promovarea cântecului coral religios românesc, conferită Coralei
Sfânta Treime, din Alba Iulia și Diplomă de excelenţă compozitorului și dirijorului Iosif Fiţ, pentru o viaţă dăruită muzicii.
În cadrul acelorași manifestări, la etajul I al Facultăţii de
Teologie a avut loc Vernisajul expoziţiei fotografice dedicate aniversării a 80 de ani de existenţă a coralei „Sfânta Treime” a
Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia. Expoziţia a fost pregătită sub îndrumarea prof. drd. Saveta Pop, profesor la Seminarul
Teologic Ortodox din Alba Iulia și a cuprins panoramic activitatea coralei, de la înfiinţarea ei, în 1929, de când datează o
fotografie înfăţișând membrii coralei în faţa pridvorului Catedralei Reîntregirii, corală având ca dirijor, la vremea respectivă,
pe A. Volosiu, până la momente surprinse în timpul slujbelor și
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turneelor coralei în ţară și în străinătate sub îndrumarea dirijorală a maestrului Iosif Fiţ.
Seara zilei de 22 mai a fost dedicată Concertului susţinut
în Catedrala Reîntregirii, din Alba Iulia, de Corul Preludiu,
dirijat de maestrul Voicu Enăchescu. Repertoriul ales în acord
cu atmosfera de rugăciune creată de spaţiul sacru a bucurat
auditoriul prin eleganţa și acurateţea interpretării. Concertul,
desfășurat după încheierea Slujbei Vecerniei cu Litie, a putut fi
audiat și prin intermediul Radioului Reîntregirea al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, care a fost partenerul mass-media
al acestor manifestări.s
Concertul s-a încheiat într-o notă sărbătorească, întrucât
Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop de Alba Iulia le-a oferit
celor doi maeștri ai muzicii corale românești, Voicu Enăchescu
și Iosif Fiţ, distincţia Crucea arhiepiscopală pentru mireni, cea
mai înaltă distincţie care se acordă mirenilor din partea Arhiepiscopiei, ca o încununare și recunoaștere a activităţii celor doi
muzicieni.
Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în Duminica Rusaliilor a avut un caracter solemn și sărbătoresc, bucuria comuniunii fiind ilustrată de frumuseţea rugăciunilor cântate de Corul
Preludiu și Corala Sfânta Treime, care au dat, împreună, răspunsurile la Sfânta Slujbă sub conducerea succesivă a dirijorilor. În
acest cadru festiv a avut loc și premierea elevilor participanţi la
Olimpiada de Limbi Clasice, precum și la Olimpiada de Religie, faza naţională.
Activităţile desfășurate în cele două zile, întregite de participare la sfintele slujbe, demonstrează că, în contemporaneitate, în pofida unei reprezentări publice din ce în ce mai palide
a valorilor autentice, preocuparea pentru cântecul coral rămâne
vie și reușește să armonizeze în același acord sufletele unor
oameni pasionaţi de frumos.
prof. dr. Nicolae Topîrcean

Nu întâmplător, în zilele de 22 – 23 mai 2010, s-au desfășurat la Alba-Iulia lucrările Adunării Generale de Dare de
Seamă și Alegeri ale Asociaţiei Naţionale Corale din România.
Spun „nu întâmplător” întrucât pe data de 22 mai, corala Sfânta
Treime a Catedralei Reîntregirii din urbea mai sus menţionată,
a sărbătorit 80 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazie, dirijorul coralei, profesorul și compozitorul Iosif Fiţ (un împătimit
al muzicii corale și animatorul vieţii muzicale din zona AlbaIuliei), alături de Arhidiacon Dr. Nicolae Topîrcean (Directorul
Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mitropolit Simion Ștefan
din Alba-Iulia – fost elev al profesorului Iosif Fiţ), având binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei, sprijiniţi de
autorităţile locale, au organizat o serie de manifestări pentru a
marca acest eveniment.
În dimineaţa zilei de 22 mai, în aula Dumitru Stăniloaie a
facultăţii de Teologie Ortodoxă, simpozionul omagial a debutat cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei.
Au urmat reprezentanţi ai autorităţilor locale (viceprimarul și
subprefectul, la rândul lor, foști elevi ai profesorului Iosif Fiţ).
Punctul central al primei părţi a fost marcat de două referate:
Primul, „Cronică solemnă – 80 de ani de existenţă a coralei Sfânta Treime de la Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia”
susţinut de prof. univ. dr. Constantin Catrina (Brașov), a pus
accentul pe momentele importante ale vieţii coralei din care
amintim: 15 octombrie 1922, participarea alături de Corul Plugarilor din Chizătău, corala Carmen (condusă de D. G. Kiriac) și
Reuniunea de Cântări (dirijor Ion Vidu) la încoronarea regelui
Ferdinand și a reginei Maria; numele dirijorilor care au condus
corala: Alexandru Volosiu – prof. de muzică, Vasile Macovei –
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Dublu eveniment coral la Alba-Iulia

tehnician, Ioan Albu – învăţător, Valer Roșu – economist) etc.;
Arhid. dr. Nicolae Topîrcean (Alba-Iulia), autorul celui
de-al doilea referat, „80 de ani de activitate corală la Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia”, ne vorbește despre repertoriul abordat în cele trei etape parcurse de-a lungul celor 80 de
ani de existenţă: germană, italo – rusească, autohtonă („în
repertoriul coralei Sfânta Treime figurează Liturghia psaltică a
lui Nicolae Lungu, Liturghia în mi minor a lui Dragoș Alexandrescu și, cu mici excepţii, toate troparele, condacele, irmoasele,
pricesnele, chinonicele și alte piese corale cuprinse în cele 461
de pagini ale Florilegiului coral liturgic de Iosif Fiţ” – pliant de
prezentare).
Prima parte s-a încheiat cu rostirea cuvântului aniversar al
președintelui ANCR, Voicu Enăchescu și a înmânării – din partea ANCR – a diplomelor de apreciere pentru întreaga activitate
ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei, coralei Sfânta Treime,
Corului de Cameră Codex Apulum (în pragul sărbătoririi a 30
de ani de la înfiinţare) și dirijorului Iosif Fiţ.
În prezenţa membrilor din București, Alba-Iulia, Brăila,
Focșani, Sibiu, Câmpulung Moldovenesc, Reșiţa dar și a unor
viitori membri, în partea a doua au avut loc lucrările Adunării
Generale de Dare de Seamă și Alegeri ale Asociaţiei Naţionale
Corale din România care a împlinit 20 de ani de la înfiinţare. În
deschiderea lucrărilor, dirijorul Iosif Fiţ a dat citire mesajului
de felicitare adresat coralei Sfânta Treime transmis de d-na Irina
Odăgescu (Secretarul Secţiei Corale a Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România, timp de două decenii), urmat apoi
de cel al d-lui Dan Buciu, actualul Secretar al Secţiei Corale
a UCMR. În cuvântul său (citit de subsemnatul), compozitorul și profesorul Dan Buciu face referire la Stagiunea corală
Paul Constantinescu lansată de ANCR, sprijinită de UCMR și
UNMB și rezumă câștigurile: „formaţii numeroase participante
și de bună și foarte bună calitate, public interesat și surprinzător

de numeros, politică repertorială diferenţiată reprezentând tendinţe diferite. Într-un cuvânt, un proiect muzical „viu”, care a
trăit din plin prin entuziasm, seriozitate, rigoare, profesionalism. Aș evidenţia rolul deosebit avut de d-l președinte Voicu
Enăchescu, „dirijorul” acestui mare proiect, secondat cu brio de
d-l Jean Lupu, un alt profesionist entuziast. Merite deosebite
revin și d-lui prof. univ. dr. Dan Dediu, rectorul UNMB precum
și d-nei Irina Odăgescu, Secretar al Secţiei Corale a UCMR.
Personal văd un viitor acestui moment printr-o lărgire prudentă dar obligatorie și o implicare generală a tuturor forţelor artistice de excepţie ale ANCR care sunteţi dumneavoastră,
elita coralisticii românești.” Urmează o serie de propuneri din
care amintim: continuarea Stagiunii corale Paul Constantinescu;
participarea corurilor de provincie precum și organizarea în alte
centre muzicale a unor asemenea stagiuni; implicarea corurilor
școlare și organizarea unei stagiuni proprii; implicarea formaţiilor studenţești de la facultăţile de specialitate, a celor de muzică
bizantină și a corurilor cu profil religios; stabilirea legăturilor
directe între un compozitor și o anumită formaţie corală prin
achiziţionarea de către comisia de specialitate a UCMR a unor
lucrări „cu dedicaţie”, încurajându-se astfel muzica corală (dar
și a tinerilor compozitori). „ANCR a dovedit capacitate organizatorică și este capabilă să dezvolte proiectul și să-l transforme
într-unul european finanţat (de gândit urgent acest aspect!),
UCMR va acorda tot sprijinul sub raportul creaţiei (mai noi sau
mai vechi) iar UNMB va pune la dispoziţie nu numai locaţii
speciale muzicale (Sala de concerte cu orgă sau Sala de Operă
complet renovată) dar și asistenţa catedrei de specialitate. Și
sunt convins că la fel vor face toţi colegii care pot ajuta o cauză
frumoasă numită „Muzica corală românească”, își încheie mesajul maestrul Dan Buciu.
Punctul următor pe ordinea de zi a fost prezentarea activităţii ANCR pe anul 2009 de către d-l președinte Voicu
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Enăchescu. Au fost evidenţiate părţile bune (Stagiunea corală
Paul Constantinescu; organizarea Concursului Naţional de Creaţie Corală – în parteneriat cu UNMB și UCMR; festivalurile corale mai vechi (D. G. Kiriac, I. D. Chirescu), sau mai
noi (Râmnicu Vâlcea, Slatina, Focșani); dar și aspecte negative
(Festivalul de muzică religioasă de la Palatul Patriarhiei s-a
oprit la ediţia a V-a).
Au urmat alegerile, în care d-l președinte Voicu Enăchescu
a fost reconfirmat în funcţie. Comitetul director va fi alcătuit
din d-l Gheorghe Gomoiu – prim-vicepreședinte, ÎPS Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului, d-nii Iosif Fiţ, Gelu Nedelcu, Dumitru Săndulache, Florin Soare, Remus Tașcău, Grigore Cudalbu
– vicepreședinţi, d-na Alina Pârvulescu – secretar general, d-na
Valeria Ionescu – secretar al Comitetului director, iar comisia
de cenzori va fi reprezentată de d-na Georgeta Aldea, d-na
Gabriela Boţan, d-l Petru Ștefănescu.
În încheierea adunării s-au reamintit ultimele trei concerte din cadrul Stagiunii corale Paul Constantinescu ce vor avea
loc astfel: 31 mai 2010 – Corala bărbătească Te Deum Laudamus la UCMR, 7 iunie 2010 – Corul Academic Divina Armonie la Biserica Sfântul Elefterie, 14 iunie 2010 – Corul Patos la
UCMR.
În seara zilei de 22 mai 2010, în prezenţa ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei și a unui public numeros și interesat, Corul de Cameră Preludiu dirijat de Voicu Enăchescu, a
susţinut un Concert festiv de muzică religioasă la Catedrala
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba-Iulia, programul
fiind alcătuit din lucrări aparţinând creatorilor români (sec.
XIX – XXI), cu o singură excepţie – Aliluia de compozitorul
rus Dimitri Vasiliev, un coral în care melodia este încredinţată soliștilor – Gabriela Mădincă cu un glas curat, cristalin și
Ciprian Mardare cu un timbru plăcut, cald. Am ascultat cu deosebită emoţie Heruvicul de Anton Pann, o monodie bizantină

armonizată cu rafinament de I. D. Chirescu, Tatăl nostru de
Mihail Berezovschi, o incantaţie rostită de alto care evoluează
pe un ambitus restrâns, Axionul din Liturghia în stil psaltic a lui
Paul Constantinescu. Irmosul pogorârii Duhului Sfânt și Către
Tine Doamne, am strigat a contemporanilor Iosif Fiţ, respectiv
Marian Dârvă, se înscriu pe linia tradiţională a muzicii bisericești. Opusurile care au urmat au constituit punctul de greutate
al programului: Iubite-voi Doamne, Doamne, auzi galsul meu –
solist Ciprian Mardare, aceeași voce caldă și sensibilă – și Stihira a II-a (vecernia glas VIII) de Nicolae Lungu, Minune prea
mare de Paul Constantinescu, Psalmul 123 de Marţian Negrea,
o bijuterie a coralisticii românești și universale și Pre Tine Te
Lăudăm din Liturghia Solemnă a lui Sabin Drăgoi. Un concert
cu adevărat „solemn”, cu un public dornic de a asculta muzică
frumoasă, care s-a ridicat în picioare pentru a-i „aclama” pe
interpreţi – Corul de Cameră Preludiu și dirijorul Voicu Enăchescu. La final, ÎPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei a conferit distincţia Crucea Patriarhală dirijorilor Iosif Fiţ și Voicu
Enăchescu.
În cea de-a doua zi a manifestărilor, 23 mai 2010, a avut
loc Liturghia Arhierească la Catedrala Reîntregirii din AlbaIulia, răspunsurile la Sfânta Liturghie fiind date de Corala
Sfânta Treime, dirijată de Iosif Fiţ și de Corul de Cameră Preludiu, dirijat de Voicu Enăchescu. Am avut ocazia să participăm
la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, la Hramul Catedralei
Reîntregirii și să asistăm la o slujbă deosebită care te încarcă
spiritual și la o slujire cum rar mi-a fost dat să văd, alături de
creștini care vin de pretutindeni.
Concluzionând, pot afirma că am avut parte de un sfârșit de săptămână plin (atât profesional, cât și spiritual) datorită
tuturor celor care s-au implicat în reușita acestor manifestări.
Vă mulţumesc,
Grigore Cudalbu
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Festivalul coral internaţional “Ion Vidu”,
ediţia a XIX-a, 18 – 20 iunie 2010,
Lugoj - România

Manifestări corale interne

CORUL “ION VIDU” – 200 de ani de cânt coral românesc la Lugoj, 1810 – 2010
Vineri, 18 iunie
Ora 19.00 – Holul Universităţii Europene Drăgan
I. Cuvinte de salut:
1. prof. ing. Francisc Boldea – Primarul Municipiului Lugoj
2. prof. univ. dr. Violeta Zonte – Director D.C.C.P.C.N.J.
Timiș
3. Prefectura Timiș
4. C.J. Timiș
5. Răzvan Hrenoschi
6. Mirela Zafiri – Soprană (Uniunea Interpreţilor din
România)
7. Grigore Constantinescu (Uniunea Compozitorilor din
România)
8. Voicu Enăchescu – Președinte A.N.C.R.
II. Concerte în festival
Corul „Armonii” al Școlii de Arte Frumoase „Filaret Barbu”
Lugoj
Corul”Osana” al Ligii Tineretului Ortodox Român Lugoj
Corul „Benedictus” al Bisericii Creștine Baptiste „Harul”
Lugoj
Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj
25

Sâmbătă, 19 iunie
Ora 11.00 – Holul și Sala de Consiliu a Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj
* Vernisajul expoziţiei omagiale „Corul Ion Vidu, 1810 –
2010. 200 de ani de cânt coral românesc la Lugoj”, realizat de
muzeograf Daciana Vuia.
* Lansarea volumului „De la Reuniunea Română de Cântări
și Muzică la Corul Ion Vidu. 1810 – 2010. 200 de ani de cânt
coral românesc la Lugoj”
Participă: Constantin Tufan Stan (autorul volumului),
Remus Tașcău, Lia Vidu-Benkoczi, Maia Dobrin, Dorina Mărgineanţu, Gelu Stan, Laura Manolache, Mirela Zafiri, Maria
Bojin, Grigore Constantinescu, Remus Georgescu, Voicu Enăchescu, Lava Bratu, Dumitru Jompan.
Ora 19.00 – Holul Universităţii Europene Drăgan
Concerte în festival
Corul „Plugarilor” din comuna Chizătău
Corala Bărbătească „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc
Corul „Armonia” din Brăila
Corala Academică „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc
Corul Asociaţiei Culturale „REA” din Assos – Grecia
Duminică, 20 iunie
Ora 12.00 – Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului”
Lugoj
Concert coral de muzică religioasă al Corului „REA” din
Assos - Grecia
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Entuziasm şi profesonalism la Lugoj
Între 18 și 20 iunie, la Casa de Cultură din Lugoj s-a desfășurat a 19-a ediţie a Festivalului Coral Internaţional “Ion
Vidu”, prin care s-au marcat 200 de ani de cânt coral românesc
la Lugoj, prin “persoana” Corului” Ion Vidu”.
Festivalul, cuprinzând concerte, o lansare de carte și o expoziţie, este organizat și susţinut de oameni pasionaţi și entuziaști.
Similar, formaţiile invitate au cântat din inimă – elevi de clase
primare, adulţi, tineri, dirijori sau dirijoare, toţi emoţionaţi și
fericiţi să se afle pe un podium de concert.

Formaţiile participante la ediţia aniversară
a Festivalului „Ion Vidu”
Festivalul Coral Internaţional “Ion Vidu”, destinat formaţiilor de amatori, a fost deschis de Corul “Benedictus” al Bisericii Baptiste “Harul” din Lugoj dirijat de Claudia Creţiu, fostă
dirijoare secundă a Corului Naţional de Cameră „Madrigal” un cor voci curate, tinere, educate, cu dicţie. Corul “Osana” al
Ligii Tineretului Ortodox Român din Lugoj dirijat de Alina
Bogoevici este alcătuit din elevi entuziaști și conștiincioși, iar
dirijoarea, bine pregătită, îndrumă cu atenţie și dedicare profesională și personală fiecare partidă. Corul “Armonii” al Școlii
de Arte Frumoase “Filaret Barbu” din Lugoj dirijat de Claudia
Creţiu este alcătuit din copiii cu vârste de 8 – 9 ani. Foarte
atenţi la dirijoare, foarte buni pentru vârsta lor, cu voci curate,
au cântat cu responsabilitate două piese populare pe dinafară,
realizând și nuanţe muzicale.
Corul “Plugarilor” din comuna Chizătău, dirijat de profesor Ioan Horvath, este cel mai vechi cor compus din ţărani
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din România și este în prezent alcătuid din 25 de membri de
diverse vârste. Este emoţionant și de apreciat faptul că oamenii
doresc să facă muzică corală, atât de greu de cântat, chiar dacă
nu au pregătire de specialitate și vocile nu sunt acordate. Corala
Bărbătească “Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, dirijată
de profesor Emil Forfotă, a prezentat un repertoriu de piese
patriotice, populare și religioase. Media de vârstă a acestui cor
este mare – formaţia include într-o bună măsură persoane de
aproximativ 70 de ani. Corala Bărbătească “Armonia” din Brăila, care împlinește în 2011 140 de ani de la înfiinţare, a cântat
cu plăcere și atenţie chiar dacă vocile nu răspundeau intenţiei.
Corala este dirijată de profesor Dumitru Nistor. Corala “Academica – Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, dirijată de
profesor Emil Forfotă, a fost cea mai bună din festival – cu
excepţia corului “Ion Vidu”. Este un cor de cameră care include
voci tinere, armonizate, educate - coriștii au cântat pe dinafară,
sunt atenţi la dirijor și la muzică.

Cum se face muzică profesionist sub îndrumarea
maestrului Remus Tașcău
Sigur că punctul de atracţie al Festivalului a fost ansamblul aniversat - Corul “Ion Vidu”, dirijat de maestrul Remus
Tașcău, cu un program de opusuri din repertoriul românesc și
internaţional, de factură cultă și folclorică, de la muzică renascentistă la muzică modernă. Foarte frumos armonizat, bun în
momentele de madrigal și de polifonie, reliefînd frumos accentele muzicale, realizând nuanţe, este un cor care știe cum să
capteze atenţia fără a folosi la maxim capacitatea vocii umane
de a striga; el cântă cu egală delicateţe, frumuseţe și corectitudine lucrări românești, populare, rugăciuni, madrigale.
Maestrul Remus Tașcău este acel dirijor foarte bun al cărui
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gest impecabil nu indică doar amănuntele strict tehnice ci și pe
cele muzicale și de interpretare: este un dirijor dăruit și îndrăgostit de corul său care, la rându-i, îl urmărește atent și cu deferenţă.

Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu” în alte repere decât muzicale
Festivalul a mai cuprins lansarea volumului “De la Reuniunea de Cântări și Muzică la Corul Ion Vidu: 200 de ani de
cânt coral românesc la Lugoj” semnat de muzicologul Constantin-Tufan Stan, autor a numeroase alte volume de profil, între
care cel dedicat lui Gyorgy Kurtag, născut la Lugoj. Cartea este
bine scrisă, cu informaţii inedite și demne de interes, cronici
din cele două secole trecute, documente și mărturii grafice și
fotografice.
La festival au participat de asemenea Lidia Vidu-Benkoczi și Maia Dobrin, nepoatele compozitorului Ion Vidu,

muzicologii Gheorghe Firca, Dumitru Jompan, profesoara
Lava Bratu de la Facultatea de Muzică din Timișoara, Gelu
Stan, nepot al lui Dimitrie Stan, unul din dirijorii Corului “Ion
Vidu”, soprana Mirela Zafiri.
Nu a lipsit bineînţeles Asociaţia Naţională Corală din
România, reprezentată de președintele său, dirijorul Voicu
Enăchescu, secondat de secretara instituţiei, Alina Pârvulescu.
Maestrul Enăchescu a acordat Corului „Ion Vidu” o diplomă
aniversară din partea Asociaţiei, în cadrul ceremoniei festive.
Adaug în final primirea călduroasă și prietenoasă de care
s-au bucurat toţi invitaţii din partea gazdelor, oameni amabili,
pasionaţi de muzică și de cultură, entuziaști.

Festivalul „Ion Vidu” pentru publicul din Lugoj
Cu un publicul destul de numeros, care a aplaudat îndelung
fiecare din momentele Festivalului Coral Intermaţional“Ion
Vidu”, am rămas cu impresia că mai multe evenimente muzicale în Lugoj, acest centru cultural și muzical al Banatului, ar fi
bine-venite.

O ediţie jubiliară a Festivalului Internaţional
de Muzică Corală „D.G. Kiriac” Piteşti –
Curtea de Argeş, 19-27 iunie 2010
Recenta ediţie, a XXVIII-a, a Festivalului Internaţional de
Muzică Corală „Dumitru Georgescu Kiriac” a prilejuit și sărbătorirea celor 40 de ani de existenţă a acestui deosebit de important eveniment cultural.
Acum au participat 20 de formaţii corale: nouă coruri
mixte, șase coruri bărbătești, trei coruri profesioniste de cameră,
un cor mixt de elevi și un grup coral mixt. Printre formaţiile
participante s-au aflat pe scena festivalului Corul „La Valle” din
Padova-Italia (dirijor: Luciano Pengo) și Corala bărbătească de
muzică bizantină din Patra-Grecia (director artistic: Stravros
Solomos).

Maria Monica Bojin,
redactor Radio România Muzical
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Organizatorii ediţiei, Consiliul Judeţean Argeș și Centrul
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș, au avut de data aceasta mai mulţi colaboratori:
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești, Asociaţia Naţională Corală din România,
Filarmonica din Pitești, Casa de Cultură „Preot Ion Ionescu”
din Topoloveni, Casa de Cultură „George Topîrceanu” din Curtea de Argeș și Societatea Culturală „Ars Nova” din Pitești.
În cadrul zilelor festivalului a avut loc și o întâlnire a președintelui Consiliului Judeţean Argeș, Constantin Nicolescu, și a
publicului prezent în sala de concert a Teatrului „Al. Davila” din
Pitești, cu muzicologi, dirjori, compozitori și cadre didactice din
învăţământul superior muzical. După înalta preţuire dată acestui mare eveniment cultural-artistic din judeţul Argeș, exprimată în discursul său, de președintele Constantin Nicolescu, am
fost onoraţi de aprecierea acordată festivalului de mari maeștri
ai artei dirijorale corale românești și internaţionale: Voicu Enăchescu, președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România,

Petre Crăciun, președintele de onoare al aceleiași asociaţii și
compozitorul Dan Buciu.
Mesajele transmise la întâlnire de reprezentanţi de seamă ai
muzicii românești, ca Marin Constantin, dirijorul și fonadatorul
celebrului Cor de Cameră „Madrigal” de faimă internaţională,
Mircea Neagu, un mare compozitor contemporan și prieten al
Argeșului, ne-au onorat în mod deosebit, de asemenea.
Ca și compozitorul Mircea Neagu, conf. univ. dr. Ioan Golcea, de la Universitatea Naţională de Muzică din București, a
remarcat pe lângă activitatea regretaţilor dirijori ai Argeșului
Alfons Popescu, pr. Ion Ionescu și Emanoil Popescu și vasta
și competitiva activitate muzicală și dirijorală a „cvartetului”
Moise Mitulescu, Marius Giura, Dumitru Croitoru, Magdalena Ioan... care au contribuit în mod deosebit la renumele artei
corale a judeţului și a ţării.
În evoluţia artistică interpretativă din cadrul celei de a
XXVIII-a ediţii a festivalului s-au remarcat corurile: „Credo”
(dirijor: pr. Gheorghe Neacșu), corul mixt „preot Ion Ionescu”
din Topoloveni (dirijor: pr. Ion Isăroiu), Corala bărbătească „La
Valle” din Padova, Italia (dirijor: Luciano Pengo), corul mixt
„Orfeu” din Curtea de Argeș (dirijor: Alexandru Ionescu).
Un concert aparte, susţinut în festival la un nivel artistic
superior și mult savurat de public, a fost cel al corului „Divina
Armonie”, dirijat de Marius Firca. Repertoriul acestui prestigios
cor a cuprins unele din cele mai valoroase pagini din creaţia
corală românească, inspirate din folclor, semnate de compozitorii: Gheorghe Bazavan, Gheorghe Danga, Alexandru Pașcanu,
Ion Vidu, Pretorian Vlaiculescu, Teodor Bratu.
Prezenţa „Madrigalului” bucureștean (dirjor: Emanuel
Pecingină) și îndeosebi a Corului și Orchestrei simfonice ale
Filarmonicii din Pitești (dirijor: Silviu Deaconescu) în cea de a
XXVIII-a ediţie, prin concertele susţinute, a ridicat și mai mult
prestigiul festivalului.
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Revelaţia concertelor din această ediţie a fost, cum era și
de așteptat, interpretarea extraordinară dată unor repertorii
corale cu lucrări ale perioadei renascentiste muzicale, dar și ale
modernismului muzical de corurile profesioniste: Corala „Ioan
Cristu Danielescu” din Ploiești (dirijor: Valentin Gruescu), „Pro
Musica” din Târgoviște (dirijor: Florin Badea) și nu în ultimul
rând Corul de Cameră „Preludiu”, dirijat de inegalabilul Voicu
Enăchescu.
Corul „Ars Nova”, formaţia gazdă permanentă a festivalului, dirijată de directorul artistic prof. Gheorghe Gomoiu, a
evoluat la această ediţie pentru prima dată și sub bagheta unui
tânăr dirijor, Gheorghiţă Stroe.
La cuvintele de laudă adresate iniţiatorilor și directorilor
Festivalului Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac” profesorilor Costin Alexandrescu, fostul director al C.J.C.P.C.T.
Argeș, și Gheorghe Gomoiu, se cuvine să adăugăm și marea
recunoștinţă și mulţumire a publicului meloman piteștean argeșean pentru asigurarea continuităţii acestei remarcabile manifestări artistice.
Iar celui care este noul director al C.J.C.P.C.T. Argeș, conf.
dr. Sorin Mazilescu și noului director organizator al festivalului,
Cătălin Oancea, le dorim să continue cu și mai multe succese
organizarea viitoarelor ediţii ale acestui prestigios festival.
Moise Mitulescu,
Dirjor și compozitor
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Un festival de succes – Festivalului Coral
Timotei Popovici – Ediţia a XXVIII-a
O prestigioasă manifestare culturală – cea de-a 28 ediţie
a Festivalului Coral Timotei Popovici – s-a consumat ieri, la
Reșiţa, sub auspiciile Consiliului Judeţean Caraș-Severin și ale
Asociaţiei Radio, în coordonarea prof. univ. dr. Dumitru Jompan, un eveniment recomandat de Radio Reșiţa.
Prima parte a manifestării a avut loc la Parohia Ortodoxă
Govândari 1, păstorită de preotul stavrofor iconom Petru Berbentea, începând cu o slujbă de pomenire a celui care a fost
preotul, pedagogul, compozitorul și dirijorul Timotei Popovici,
de la a cărui naștere se împlinesc 140 de ani și de la a cărui
trecere în nefiinţă s-au scurs 60 de ani. Slujba, oficiată de patru
preoţi, din Reșiţa, Sibiu și Tincova, localitatea natală a ilustrului compozitor, s-a bucurat de prezenţa corului Facultăţii de
Teologie din Sibiu. Despre această ediţie specială a festivalului,
ne vorbește profesorul Dumitru Jompan.
A urmat un seminar, în cadrul Oficiului Parohial al bisericii, despre viaţa și activitatea lui Timotei Popovici, susţinut
de intelectuali teologi și laici de marcă, moderat de directorul
radio Reșiţa, Doru Dinu Glăvan. Au susţinut comunicări pr.
conf. univ. dr. Vasile Grăjdean și pr. lector univ. dr. Sorin Dobre,
ambii de la Sibiu, prof. Gelu Onţanu de la deva, prof.dr. Constantin Tufan Stan de la Lugoj, pr. Ioan Dumitașcu de la Tincova, Caraș-Severin, prof.univ.dr. Dumitru Jompan de la Marga
și prof.dr. Nicolae Bica de la Brașov.
A doua parte a manifestării a constat într-un frumos spectacol oferit aseară, la Sala Lira din Reșiţa, de formaţiile corale
participante la manifestarea in memoriam, dedicată ilustrului
preot, pedagog, compozitor și dirijor, Timotei Popovici, născut
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în Caraș-Severin. Au evoluat Corul bărbătesc al facultăţii de
Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu, condus de conf.
univ.dr. Sorin Dobre, Corul Menestrelul al Palatului Copiilor din Reșiţa, dirijat de prof. Adriana Tcaciuc Ponoran, grupul coral Theoforos al Arhiepiscopiei din Timișoara, condus de
arhidiacon Radu Bogdan, Corala Petroșeneana din Petroșniţa,
dirijor prof. Aurel Isac, Corul Vlăstarele Orăștiei, condus de
prof. Eli Petru Androne. Președintele juriului a fost prof. univ.
dr. Dumitru Jompan iar spectacolul a fost prezentat de Doru
Dinu Glăvan, directorul postului public regional Radio Reșiţa.
Această ediţie specială a manifestării – acum, când se
împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Timotei Popovici și 60
de ani de la trecera în nefiinţă – a fost organizată de Consiliul
Judeţean Caraș-Severin și de Asociaţia Radio.
(Material prezentat la Radio Reșiţa, în 12.06.2010)
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Festivalul coral international “Pastorala” editia a III-a

Focşani, capitală a cântului coral
In perioada 2-3 iulie 2010, in municipiul Focsani s-a desfasurat cea de-a III-a editie a Festivalului Coral International
„Pastorala”, manifestare cultural artistica, care de la o editie la
alta si-a capatat un binemeritat prestigiu, situandu-se la loc de
cinste in paleta manifestarilor culturale nationale de acest gen.
Prin acest festival municipiul Focsani este mentionat in
calendarul national al actiunilor cultural artistice ca centru
organizator ale unor intalniri corale alaturi de centre culturale
traditionale cum ar fi: Lugoj, Blaj, Pitesti, Bucuresti, Brasov,
Constanta etc.
Festivalul Coral International „Pastorala” organizat in
cadrul Zilelor Municipiului Focsani de catre Consiliul Local
Focșani și Primaria municipiului Focsani, Consiliul Judetean, in parteneriat cu Teatrul „Mr. Gh. Pastia”, Directia pt
Cultura Vrancea, Muzeul Judetean Vrancea, ISJ Vrancea,
CJPCTAM Vrancea, DTJ Vrancea si sub egida ASOCIATIEI NATIONALE CORALE DIN ROMANIA si UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN
ROMANIA, a reunit in perioada amintita mai sus, un numar
de 6 colective artistice, coruri de mare prestigiu national si
international.
In cadrul festivalului au fost invitate 16 coruri din tara si 2
din strainatate, Italia si Franta, dar au raspuns invitatiei organizatorilor urmatoarele coruri: Corala Academica „Divina
Armonie” din Bucuresti, dirijor Marius Firca, Corul Barbatesc „Armonia” din Braila, dirijor Dumitru Nistor si Dumitru Popescu, Corul „Millennium” din Slatina al Consiliului
Judetean Olt, dirijor Alexandru-Chirila Stanciu, Corala Femi37

nina „Camerata” din Braila, dirijor Paraschiva Moise, Corul
de Camera „Lyra” din Buzau, dirijor Stefan Stanescu si invitat
de onoare in concert extraordinar Corul National de Camera
„Madrigal” din Bucuresti (dirijor fondator profesor universitar,
doctor docent Marin Constantin) dirijat de Florian Costea si
Emanuel Pecingina.
Manifestarile in cadrul Zilelor Municipiului Focsani
s-au derulat incepand cu data de 2 iulie ora 19:00, Te Deum
la bustul voievodului Stefan Cel Mare si Sfant, unde in acest
an pe langa participarea traditionala a Corului „Pastorala” si
a Ansamblului Profesionist „Tara Vrancei”, a participat Corul
„Millennium” din Slatina. Cele 3 colective artistice au dat
masura calitatii actului interpretativ intr-un dialog al cantului
coral dar si al celui de inspiratie folclorica in fata autoritatilor
locale dar si a unui public adunat spontan la manifestare, cinstind astfel memoria Marelui Voievod Stefan cel Mare si Sfant.
Dupa acest moment evocator, evenimentul serii il constituie
concertul extraordinar al Corului „Millenium” din Slatina, in
frumoasa sala a Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia” cu Opereta „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, prezentata la Focsani
in prima auditie. Corul si solistii distribuiti in Opereta „Crai
Nou” au captat publicul spectator dand stralucire creatiei compozitorului nostru clasic, efortul si calitatea interpretarii fiind
rasplatite cu puternice si indelungate aplauze. A fost o seara
plina de emotie ce a prefatat ziua deschiderii festivalului focsanean, zi in care fiecare cor participant s-a intrecut pe sine,
prin calitatea repertoriului prezentat, prin diversitatea stilistica
a interpretarilor oferite cu generozitate publicului focsanean.
Deschiderea oficiala a festivalului are loc sambata 3 iulie,
ora 10:30 in sala Teatrului „Mr. Gh. Pastia” unde primarul
municipiului Focsani, inginer Decebal Bacinschi, insotit de
invitatii de onoare ai festivalului, compozitorul Constantin
Arvinte, reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzi-

cologilor din Romania, conferentiar universitar doctor Ioan
Golcea, seful catedrei de dirijat si ansamblu coral de la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti si alti invitati
locali reprezentanti ai institutiilor de cultura focsanene, ureaza
bun venit formatiilor participante la festival si succes deplin in
concertele programate. Anterior acestui moment de deschidere
oficiala, in Piata Teatrului „Mr. Gh. Pastia”, formatiile corale
participante dominate de spiritul eminescian, au sustinut un
dialog al cantului coral sub teiul marelui poet national. Publicul spectator trecator prin piata, precum si persoane invitate au
aplaudat indelung aceasta competitie neoficiala care a dat stralucire prin glasurile interpretilor, unor lucrari corale din creatia romaneasca si universala semnate de celebri compozitori
romani si straini.
Diversitatea costumelor formatiilor corale, diversitatea stilistica in interpretare a atras atentia atat invitatilor speciali ai
festivalului cat si publicului ad-hoc din piata. Aplauzele indelungate au rasplatit efortul interpretarilor deosebite ale invitatilor la festival, formatiile bucurandu-se de admiratie si pretuire
pentru darul muzical oferit.
Conform regulamentului festivalului, toate corurile participante au sustinut un concert de circa 40 minute in frumoasa
sala a Teatrului Municipal. In aplauzele publicului din sala
(corurile participante si spectatorii focsaneni), „Pastorala” deschide festivalul prezentand un repertoriu divers in care cantecul
de inspiratie folclorica imbinat cu cel de origine bizantina, dar
si cu madrigale si chanson-uri din perioada renasterii, a incantat, prin interpretarile specifice, asistenta.
În calitate de gazda, „Pastorala” a acordat un spatiu mai
larg formatiilor participante in scopul valorificarii repertoriilor
propuse si oferind astfel publicului spectator bucuria si placerea de a audia (într-un asemenea cadru organizat) repertorii si
interpretari diverse.
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Corala Academica „Divina Armonie” din Bucuresti, dirijata de Marius Firca, a prezentat un repertoriu de inspiratie
folclorica, dand stralucire unor celebre lucrari semnate de compozitorii Gh. Bazavan (Strigaturi), Gh. Danga (Ca la Breaza,
In poenita, Sarba pe loc, Sarba in caruta), I. Vidu (Lugojana),
Pretorian Vlaiculescu (Braul amestecat) etc. „Divina Armonie”

este primul cor profesionist particular infiintat si finantat de
familia Ciuclea care de 13 ani, in calitate de mesageri ai artei
corale romanesti reprezinta cu cinste arta corala interpretativa
profesionista. Tinuta artistica a coralei, interpretarea deosebita,
culoarea timbrala a vocilor de mare calitate, forta de exprimare,
paleta si ambitusul, au impresionat in mod deosebit publicul
spectator. „Divina Armonie” este un cor de referinta al Romaniei, membra a ANCR.
Corala barbateasca „Armonia” din Brăila, care în anul 2011
împlinește 140 de ani de activitate neîntreruptă, sub bagheta
unor maeștri dirijori de mare sensibilitate și calitate emoţională,
care au contribuit la formarea personalităţii și celebrităţii acestei corale bărbătești, a impresionat prin sonorităţile specifice
corului bărbătesc, prin maniera de interpretare a unor lucrări
semnate de celebri compozitori Beethoven, Gh. Cucu, I. D.
Chirescu, I. Vidu etc.

Corul „Millennium” din Slatina, a realizat un maraton al
festivalului, susţinând 4 concerte în cele 2 zile, prezentând un
repertoriu amplu și divers cu lucrări semnate de compozitorii
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Giuseppe Verdi, Ciprian Porumbescu, Nicolae Lungu, Alexandru Stanciu, Ionescu Pasărea etc. Ţinuta scenică, puterea de
transmisibilitate către publicul spectator, acordajul și culoarea
timbrală au impresionat și au definit corul din Slatina ca o formaţie de referinţă în cadrul festivalului.
Bucuria de a cânta și plăcerea participării la cea de-a III-a
ediţie a festivalului a făcut ca interpreţii din Olt să exclame
unanim „Bravo” organizatorilor focșăneni, felicitări pentru acest
cadru de înaltă sensibilitate artistică creat cu pasiune și dăruire.
Cu o ţinută deosebită, cu o eleganţă specifică corurilor de
femei intră în scenă Corala Feminină „Camerata” din Brăila,
dirijata de profesoara Paraschiva Moise. „Camerata” brăileană
s-a destins prin interpretări deosebite ale unor lucrări semnate
de Dragoș Alexandrescu, Gh. Cucu, Francisc Hubic, Nicolae
Ursu, V. Șumschi etc. Cu eleganţă în interpretrare, cu o expresie artistică deosebită corala feminină s-a remarcat aducând o
pată de culoare în sonoritatea de ansamblu a festivalului.
Corul de cameră „Lyra” din Buzău, dirijat de Ștefan Stănescu se distinge ca o formaţie cu un stagiu artistic îndelungat,
împlinind anul acesta 36 de ani de activitate concertistică. Un
repertoriu amplu și divers prezentat și interpretat cu multă tră-

ire artistică, „Lyra” din Buzău, s-a destins prin echilibru sonor,
prin unitatea timbrală, prin mobilitate și expresivitate specifice corului de cameră. Corul „Lyra” este asemenea altor corale
românești, mesager al artei interpretative corale românești peste
hotare, participând la diferite competiţii internaţionale. În
cadrul festivalului de la Focșani și-a adus o contribuiţie deosebită, captând interesul auditoriului și beneficiind de aplauzele
binemeritate pentru ţinuta scenică și calitatea interpretărilor.
Pentru a 17-a oară aflat la Focșani, Corul Naţional de
Cameră „Madrigal” fondat de Marin Constantin, profesor
universitar, doctor docent, susţine concertul extraordinar în
încheierea festivalului. Contribuţia Corului „Madrigal” la înviorarea și ridicarea nivelului cultural al municipiului și judeţului Vrancea este deosebită având în vedere că de la înfiinţarea
Corului „Pastorala”, Madrigalul a fost în numeroase concerte
împreună cu „Pastorala” din Focșani, astfel încât spectacolele
de înaltă ţinută realizate impreuna în această parte de ţară, au
fost de o trăire emoţională cu totul și cu totul deosebită.
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Madrigalul a aureolat și de această dată întregul festival,
prezentând un repertoriu divers cu o interpretare de excepţie
definindu-l în continuare ca fiind cel mai bun cor de cameră
din lume, prilej de mândrie pentru toţi interpreţii creaţiei corale
românești. Ţinuta vestimentară, ţinuta scenică, nivelul excepţional al interpretărilor, calităţile vocale, echilibrul sonor, echilibrul
timbral, puterea de transmisibilitate către public sunt atribute
incontestabile ale acestui celebru colectiv artistic.
Madrigalul în școala românească de cânt coral este un
model demn de urmat, este o stea care strălucește și care emană
lumină spre bucuria sufletelor și a inimilor care vibrează prin
intermediul cântului coral.
Madrigalul a fost aplaudat frenetic de toate formaţiile
corale participante la festival, precum și de publicul focșănean,
care a dovedit acum și în spectacolele anterioare admiraţia și
preţuirea pentru acesti interpreţi de excepţie.
Un repertoriu divers – de la clasici la contemporani, o
ţinută scenică si o interpretare artistica unica, toate acestea sub
bagheta celor 2 dirijori Emanuel Pecingină și Florian Costea,
au captat publicul spectator creând în sala o atmosferă de înaltă
trăire emoţională si de admiratie pentru stilul interpretativ propriu acestui deosebit colectiv artistic.
Efortul tuturor dirijorilor și interpreţilor soliști și coriști au
fost răsplătite prin acordarea trofeului festivalului precum și a
diplomelor oferite de organizatori.
Colectivul de organizare al festivalului:
Inginer Decebal Bacinschi – Primar al Municipiului Focșani,
Marin Constantin – președinte de onoare,
Voicu Enăchescu – președintele festivalului,
Dumitru Săndulachi – directorul festivalului,
apreciază că această ediţie a festivalului este cea mai reușită,
punct de vedere exprimat și de prezentatorul întregului festi44
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val, Ioan Golcea, conf. univ. dr. la Universitatea Naţională de
Muzică din București.
În numele interpreţilor și participanţilor adresez mulţumiri tuturor partenerilor, dar în primul rând Consiliului Local
Focșani, Consiliului Judeţean, d-lui Primar Decebal Bacinschi pentru sprijinul acordat și reușita acestei ediţii a Festivalului Coral Internaţional „Pastorala”, considerat evenimentul
cultural al anului 2010 prin numărul de formaţii participante
prin calitatea artistica de inalta tinuta a acestora precum și prin
impactul cultural în rândul publicului spectator.
Prof. dr. Dumitru Săndulachi
Vicepreședinte al
Asociatiei Nationale Corale din România
2-3 iulie 2010, Focsani
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Festivalul internaţional de muzică corală
„Ioan D. Chirescu” – ediţia a XXIX-a
A intrat în obișnuinţă, ca la Cernavoda să aibă loc, Festivalul Internaţional de Muzică Corală „Ioan D. Chirescu”,
care în anul acesta s-a desfășurat în zilele de 4 și 5 decembrie,
organizatori fiind Primăria și Consiliul Local Cernavoda. Pentru două zile, Cernavoda a devenit gazda unui Festival care se
impune în cadrul manifestărilor de prestigiu, dedicate muzicii
corale. Chiar în condiţiile de criză, orașul Cernavoda, demonstrează încă o dată, dorinţa de afirmare și pe plan cultural, cinstindu-și fiul – compozitorul Ioan D. Chirescu.
Juriul Festivalului, prezidat de Directorul Festivalului prof.
univ.dr. Irina Odăgescu Ţuţuianu, Membru în Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a
fost constituit din personalităţi: I.P.S. dr. Teodosie – prof. univ.
dr., Decanul Facultăţii de Teologie, Vicepreședinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România, prof. univ. dr, muzicolog Gheorghe Oprea, Constantin Arvinte – compozitor dirijor, prof.
univ. dr. Mariana Popescu – compozitor, dirijor, Membru în
Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România, Alina Pârvulescu – profesor, secretar general al
Asociaţiei Naţionale Corale din România, Laura Mânzat – realizator, Redacţia Muzicală a Radiodifuziunii Române.
Prima zi a Festivalului dedicată muzicii corale laice, s-a
desfășurat în sala de spectacole a Casei de Cultură din Cernavodă.
Corul de femei Camerata al Centrului de Creaţie Brăila,
dirijat de prof. Paraschiva Moise, a deschis Festivalul, impunând o notă academică prin interpretarea lucrărilor: „Stele pe
cer” de I.D. Chirescu, „Corul tirolezilor” din opera „Wilhelm
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Tell” de Gioachino Rossini, „Sârba argeșană” de George Marcu,
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” pe motive din Rapsodia a
II-a de George Enescu (la pian prof. Adriana Burcă), „Colinda”
de Ștefan Andronic.
Corala bărbătească Cuvânt bun a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de studentul Gianin Oprea, a interpretat: „Il est bel
et bon” de Passereau, „Doina și hora cu strigături” de Nicolae
Lungu (solist Ionuţ Boancheș), „Sârba pe scaun” de Alexandru
Pașcanu” (aranjament pentru cor bărbătesc de Pr. Constantin
Drăgușin), „Brâul amestecat” de Pretorian Vlaiculescu.
Grupul coral bărăbătesc Spomin din Krsko – Slovenia, constituit din opt interpreţi, condus de Franzi Concean, a surprins
asistenţa prin dăruirea cu care au interpretat lucrările: „Nocoj
pa oh nocoj” – slovesnska ljudska de Fran Edvard Venturini,
„Pesem od rojotsva” de Luka Kramolk, „Mojcej” de Pavle Kernjak, „En starček” – po Fleišmanovi ponarodeli” de Janez Močnik, „Zabe” de Vinko Vodopivec.
Grupul coral mixt Bel Canto al Arhiepiscopiei Tomisului,
având în componenţa sa elevi ai Colegiului Naţional de Artă
„Regina Maria” și studenţi de la Facultatea de Teologie Constanţa, dirijat de Adrian Titorenco (aflat la cea de-a doua apariţie pe scenă), a prezentat piesele corale: „Bulgăraș de gheaţă”
de I. D. Chirescu, „Mociriţă” – aranjament de H. Alexandrescu
(solistă Elera Meregiu), „Carols of Christmas” – aranjament
Adrian Titorenco (solist Adrian Pârlea).
Corul mixt Preot Ion Ionescu al Casei de Cultură din Topoloveni – Argeș dirijat de Pr. Ion Isăroiu, continuator al unei tradiţii corale cu adânci rădăcini, împlinind nu cu mult timp în
urrmă 100 de ani de existenţă, a evoluat cu repertoriul: „Doruleţ
Doruleţule” de I.D. Chirescu, „Grânele vara se coc” de I. Vidu,
„Cer blând cu soare” – cântec mexican (Cielito Lindo), „Ana
Lugojana” de I. Vidu, „Târziu în toamnă” de Nicolae Lungu, „În
poieniţă lângă plop” de Gh. Danga.

Cea de-a doua zi a Festivalului – secţiunea Muzică Religioasă s-a desfășurat la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena” din Cernavoda.
În deschidere, a evoluat corala „D.D.Botez” din București,
dirijată de prof. Eugen Kreiss, emoţionând publicul prin dăruirea pentru muzica corală a unei formaţii în care vârsta medie
a coriștilor este de 74 de ani. „Avem pretenţia că suntem în
stare să cântăm încă frumos!” – avea să declare dirijorul. Corala
„D.D.Botez” a participat începând cu anul 1991, la toate ediţiile Festivalului „I.D.Chirescu”. Repertoriul prezentat în Festival
a cuprins colinde și muzică religioasă: „Acestea zice Domnul”
de Eugen Kreiss, „Tu singur” de Eugen Popescu”, „Iubi-Te-voi
Doamne” de aranjament de N. Georgescu, „Axion duminical”
de Dragoș Alexandrescu, „Seara de vis” de Eugen Kreiss.
O apariţie surprinzătoare pe scena Festivalului, a constituit-o tânărul Cor Harisma al Protoieriei Slobozia, dirijat de
Pr. Cătălin Stanciu care a interpretat lucrările: „Mare fie-ţi
Doamne Slava” de Marius Hristescu, pe versuri de Radu Gyr,
„Mare ești Doamne” de Iulian Cârstoiu, „În seara de Moș Crăciun” de Marin Trache, „Sus boieri nu mai dormiţi” de George
Breazul.
Grupul coral Spomi, din Slovenia, dirijat de Franzi Concean, a interpretat piesele: „Večerna” de Ludwig van Beethoven,
„Ecce quamodo moritur iustus” de Jakobus Gallus, „Molim te
ponižno”, „Vecerni ave” de Anton Foerster.
Corul bărbătesc Cuvânt bun al Arhiepiscopiei Tomisului, dirijat de studentul Gianin Oprea, a demonstrat o evidentă creștere calitativă în interpretarea lucrărilor: „Metanie”
de Tudor Gheorghe, pe versuri de Radu Gyr, „Rugăciune”
de I.D.Chirescu (aranjament pentru cor bărăbătesc de Ștefan Voicu), „Dank sei dir Herr” de G.f. Haendel, soliști Ionuţ
Boancheș și Ștefan Tataru, „Sus la răsărit” de Costică Andrei,
„Sculaţi boieri” și „Colindul Sf. Andrei” de Stelian Ionașcu.
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Corala bizantină Sfântul Ierarh Vasile din Constanţa, diirjat
de Marian Bostan, a încântat publicul cu frumuseţea muzicii
psaltice: „Trei crai de la Răsărit”, glas I, colind bizantin, „Cântec de stea”, glas VI, de Anton Pann, „Veniţi cu toţii dimpreună”
după A. Pann, „Hristos se naște”, glas VIII, colind bizantin din
tradiţia insulei Creta, „Colindăm colindători” glas I.
Gupul coral mixt Bel Canto al Arhiepiscopiei Tomisului,
dirijat de Adrian Titorenco, a prezentat lucrările: „Închinarea
păstorilor” de V.I. Popovici, „Îngerașul” de Ion Pellearcă, solistă
Elera Meregiu, „Legănelul lui Iisus” de Valentin Teodorian,
„Plugușorul” de I.D.Chirescu.
Corul „I.D. Chirescu” dirijat de Pr. Anghel Dincu, continuator al îndelungatei tradiţii a cântului coral cernavodean, a
interpretat „Ave Maria” de Jacques Arcadelt, „Cât de mărit e
Domnul” de Dmitri Bortneanski, „Imnul cântăreţilor” de Ion
Popescu (aranjament Ion Pelearcă), „Lerui Floarea Mărului de
Ion Pelearcă, pe versuri de Mihaela Dincu.
În încheierea Festivalului, a evoluat corala bărbătească
„Teodoxa” a Arhiepiscopiei Tomisului”, dirijat de Valeriu Croitoru, cu un amplu program: „Colindul Sf. Nicolae” de Eugen
Dan Drăgoi, „Ave Maris Stella” de Edvard Grieg, „Legănelul
lui Iisus” de Valentin Teodorian, „Din an în an” de Gheorghe
Budiș, „Scedric” – piesă din repertoriul ucrainean, „Fecioara
astăzi și Minune Mare” de Paul Constantinescu, „Noapte de
Crăciun” de Ion Runcu, „Sorcova” de Nelu Ionescu.
În cadrul Festivalului a predominat muzica corală românească, începând de la înaintașii muzicii corale, până la compozitori contemporani. Colindele prezentate au introdus
auditoriul în atmosfera specială a sărbătorilor de iarnă.
Primarul Cernavodei Mariana Mircea a subliniat faptul că
„Sunetele minunate au deschis lacătele sufletelor noastre. Corurile s-au întrecut!”.
Președintele Festivalului – Irina Odăgescu Ţuţuianu a apre-

ciat în mod deosebit organizarea Festivalului în această perioadă, în care publicul a trăit momente înălţătoare.
I.P.S. dr. Teodosie a remarcat faptul că muzica corală transmite mesajul sufletului către Dumnezeu, cuvântul cântat însemnând mai mult decât cuvântul vorbit.
Într-o atmosferă cu totul specială, în prezenţa unui public
numeros, gândurile tuturor s-au îndreptat deja înspre ediţia
următoare a Festivalului, o ediţie jubiliară – cea de-a XXX-a
ediţie a Festivalului „I.D. Chirescu”.
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prof. univ. dr. Mariana Popescu

Devenit tradiţional și aflat la anii unei depline maturităţi, prin atingerea onorabilei și frumoasei vârste de 40 de ani
de existenţă, Festivalul Internaţional de Muzică Corală D.G.
Kiriac a supravieţuit și în aceste vremuri de profundă criză economică, desfășurându-și cea de a XXVIII-a ediţie în condiţii
optime. Derulată pe parcursul a nu mai puţin de opt zile, între
19-27 iunie 2010, această ediţie specială a marcat într-un mod
strălucit apogeul celor patru decenii de viaţă printr-o bogată și
foarte diversă suită jubiliară de concerte corale de înaltă vibraţie
artistică și ţinută interpretativă. Un număr mare de artiști, reuniţi în aproape 20 de formaţii corale mixte și pe voci egale (în
special bărbătești) au generat pe parcursul acestor înălţătoare
zile un adevărat florilegiu dominat de înalte valori ale frumosului artistic.
Artiști cu îndelungată și înaltă pregătire profesională, au
sosit din multe zone ale ţării și din străinătate, la chemarea unor
argeșeni împătimiţi ai muzicii corale, truditori de patru decenii
pe acest tărâm artistic atât de delicat, precum Gh. Gomoiu și
Costin Alexandrescu, care au bătut drum lung până aici pentru
a cinsti prin cântec și vers, cum au învăţat ei mai bine, pe patronul spiritual al acestui Festival, Dumitru Georgescu Kiriac.
Festivalul Internaţional de Muzică Corală D.G. Kiriac a
fost iniţiat în urmă cu 40 de ani, de către Casa Creaţiei Populare a judeţului Argeș, cu sprijinul Casei Centrale a Creaţiei
Populare și al Ministerului Culturii. Prima ediţie a avut loc în
sala Teatrului Al. Davila din Pitești în zilele de 30 și 31 mai

1970, bucurându-se de frumoase aprecieri din partea publicului. În anii care au urmat Festvalul-concurs ( pe atunci ), care
se ţinea din 2 în 2 ani, a căpătat o recunoaștere naţională, pe
scena lui evoluând unele dintre cele mai prestigioase coruri din
România. Pentru merite deosebit numeroase formaţii corale
din ţară au obţinut trofeul D. G. Kiriac.
La cea de a treia ediţie ( 26-28 aprilie 1974) a participat și
un cor din străinătate, Groot Mannenkdr din Zwolle ( Olanda),
pe care iubitorii muzicii corale l-au apreciat la superlativ.
Mari personalităţi ale vieţii muzicale românești, printre care
îi amintim pe Ioan D. Chirescu, D.D. Botez, Gheorghe Dumitrescu, Dinu Stelian, Alexandru Pașcanu, Gh. Bazavan, Marin
Constantin, Mircea Neagu, Petre Crăciun, Ludovic Paceag,
Constantin Romașcanu,, Gheorghe Ionescu, Dan Buciu,
Irina-Odăgescu Ţuţuianu, Stelian Olaru, Voicu Enăchescu, Ion
Pelearcă, Valentin Gruescu, Emanoil Popescu, Valentin Băinţan, Remus Tașcău, Ion Săcăleanu, ș.a. au avut cuvinte de laudă
pentru valoarea indiscutabilă a acestei manifestări, în decursul
anilor.
Începând cu anul 1992, Festivalul a căpătat caracter internaţional, fiind onorat apoi, în anii următori, de prezenţa unor
coruri din Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia, Italia,
Iugoslavia, Israel, Olanda, Portugalia, Spania, S.U.A. Republica Moldova, Ucraina, și Ungaria. Directorii Festivalului au
fost: prof. Costin Alexandrescu, la primele 10 ediţii și prof. Gh.
Gomoiu, din 1992 până în prezent, Anul acesta, director al
celei de a XXVIII- a ediţii, a fost domnul Cătălin Oancea.
În decursul vremii această manifestare a avut parte și de
bune și de mai puţin bune, în mare parte aceste stări de lucru
datorându-se modului în care organele administrative și culturale judeţene, municipale și locale au sprijinit sau nu acest
Festival. Pe această linie merită remarcat faptul că, mai ales
în ultimii ani, manifestarea s-a bucurat de aportul și sprijinul
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O ALEASA SĂRBĂTORIRE
Patru decenii de existenţă ale Festivalului
Internaţional de Muzică Corală D.G. KIRIAC

nemijlocit privind rezolvarea problemelor organizatorice și
financiare, anumiţi oameni de bine, mari iubitori și chiar
cunoscători în domeniile culturii și artei din fruntea judeţului
Argeș, municipiului Pitești, precum domnii Constantin Nicolescu, Florin Tecău și alţii din resorturile culturale, care au făcut
posibile asemenea înfăptuiri artistice.
Privind organizarea și desfășurarea actualei ediţii a Festivalului Internaţional de Muzică corală D.G. Kiriac dorim să
menţionăm încă de la început faptul că aceasta s-a constituit
într-unui dintre cele mai frumoase evenimente cultural-artistice
circumscrise amplei acţiuni derulate sub egida Zilelor Municipiului Pitești ce a avut loc în această perioadă în capitala
judeţului Argeș. Susţinută și încurajată de către Consiliul Judeţean Argeș și aflată în organizarea directă a Centrului Judeţean
pentru Conservarea și Promovare Culturii Tradiţionale Argeș
(Sorin Mazilescu – director, Cătălin Oancea – director al Festivalului, Gh. Gomoiu – director artistic).
Actuala ediţie a beneficiat și de o fructuoasă colaborare
cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Casa de Cultură a
Sindicatelor – Pitești, Teatrul Al Davila – Pitești, Asociaţia
Naţională Corală din România, Filarmonica – Pitești, Casa de
Cultură Pr. Ion Ionescu – Topoloveni, Casa de cultură George
Topârceanu – Curtea de Arșeș și Societatea Culturală Ars
Nova – Pitești.
Un număr însemnat de maeștrii ai muzicii românești (în
special ai cele corale) au onorat cu prezenţa lor această aleasă
manifestare de suflet, printre acestea numărându-se: Petre Crăciun, Dan Buciu, Voicu Enăchescu, Ioan Golcea, Liliana Pispiris, Ion Pelearcă, Alina Pârvulescu, Magdalena Ioan, Moise
Mitulescu. Aceștia au adresat organizatorilor Festivalului felicitări și frumoase cuvinte de laudă pentru desfășurarea acestuia în
cei 40 de ani de existenţă, precum și vibrante mesaje din partea
unor compozitori și dirijori care nu au putut participa la lucrări

(Marin Constantin – fondator și dirijor al Corului de Cameră
Madrigal, și compozitorului Mircea Neagu). Au fost înmânate
diplome jubiliare din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Academiei Naţionale de Muzică –
București, Corului de Cameră Madrigal, Asociaţiei Naţionale
a Dirijorilor din România și, bineînţeles, din partea Consiliului
Judeţean Argeș și al Primăriei - Pitești.
Gândită ca o amplă și complexă activitate, această ediţie
a avut unele particularităţi privind organizarea și desfășurarea
propriu-zisă a concertelor și manifestărilor cuprinse în program.
In prim plan se situează sistemul derulării activităţilor, acesta
cuprinzând întreg spaţiul perioadei 19-28 iunie cu câte una sau
mai multe manifestări zilnice. În acest sens menţionăm: sâmbătă 19.06., seara, a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor
din localitate, deschiderea oficială a Festivalului urmată de concertul Coralei D.G. Kiriac – Pitești – dirijor George Paraschivescu; corului La Valle din Padova – Italia – dirijor Luciano
Pengo; corului Facultăţii de Teologie SF. Mc. Filoteia Pitești
– dirijori Ion Isăroiu și Gh. Neacșu; corul bărbătesc ortodox
al Protoieriei – Pitești – dirijor Gh. Neacșu și celebra corală
Ioan Cristu Danieleșcu din Ploiești, formaţie cu o îndelungată
și valoroasă participare la acest Festival, dirijată de maestrul
Valentin Gruescu;
- în dimineaţa zilei de duminică 20 iunie Mănăstirea
Curtea de Argeș a găzduit un amplu concert coral religios oferit de formaţiile corale: Plai Intorsurean – jud. Covasna, dirijat
de Tatiana Toacă, corala italiană La Valle, din Padova, dirijată
de Luciano Pengo și corul Gradual din București, dirijat de
Sebastian Felea.
- seara zilei de luni 21 iunie, în sala Teatrului Al. Davila –
Pitești, au evoluat 5 coruri premiate la Reuniunea de primăvară
a corurilor Argeș: corul mixt Ion Ionescu – Topoloveni – dirijor Ion Isăroiu, corul mixt Orfeu din Curtea de Argeș, dirijor
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Alexandru Ionescu, grupul coral Credo din Pitești - dirijor Gh.
Neacșu, corul Ars Nova - Pitești - dirijori Gh. Stroie și Gh.
Gomoiu, precum și corul colegiului I.C. Brătianu - Pitești dirijor Măria Cosmescu;
- în seara zilei de 22 iunie au avut loc două activităţi interesante și mai aparte în cadrul unei asemenea manifestări, acţiuni ce au avut darul de a lărgi aria de cuprindere a ediţiei: o
conferinţă de presă intitulată 40 de ani de la prima ediţie a
Festivalului Coral D.G.Kiriae (desfășurată la Consiliul Judeţean Argeș) și un frumos concert vocal-simfonic prezentat de
Filarmonica din Pitești - dirijor Silviu Deaconescu .
Ultimele trei zile ale Festivalului au constituit apogeul
actualei ediţii prin valoarea, importanţa și calitatea manifestărilor organizate cu acest prilej. Astfel: vineri 25 iunie, în deschiderea concertului coral (prezentat în sala Teatrului Al.
Davila - Pitești, de celebrul Cor de Cameră Madrigal ( dirijat
de Emanoil Pecingină) și Corala bărbătească de muzică bizantină din Patra - Grecia), a avut loc o sesiune jubiliară dedicată
sărbătoririi celor 40 de ani de existenţă ai Festivalului, sesiune
organizată sub egida președintelui Consiliului Judeţean Argeș,
Constantin Nicolescu.
Sâmbătă 26.06., tot la Teatrul Al Davila, au evoluat alte 4
formaţii corale românești de mare prestigiu: corul Divina armonie - București, dirijat de Marius Firea, corurile Pro Musica
și cel al Facultăţii de Muzică din Târgoviște, dirijate de Florin
Badea, și celebrul Cor de Cameră Preludiu- București, dirijat
de Voicu Enăchescu.
Încheierea propriu-zisă a actualei ediţii a Festivalului a fost
dedicată exclusiv muzicii religioase (bogat reprezentată și în
celelalte concerte, ca de altfel și în ultimele ediţii) manifestarea respectivă desfașurându-se în cadrul înălţător al Mănăstirii Curtea de Argeș. în incinta sfântului locaș de cult, încărcat
de istorie, au răsunat, în condiţii de maximă calitate și exigenţă

artistică și stilistică, glasurile Dumnezeiești ale coriștilor formaţiei bucureștene Divina armonie, dirijată de Marius Firea, (formaţie care a susţinut și partea corală a Sfintei Liturghii), corala
bărbătească de muzică bizantină din Patra - Grecia (director
artistic-Stavros Solomos), corul mixt Orfeu din localitate, dirijat de Alexandeu Ionescu, corul Protopopiatului din Curtea de
Argeș, condus de Dumitru Codruţ Scurtu, încheierea generală
revenind, ca și la deschiderea ediţiei, renumitului cor mixt Ars
Nova, dirijat de Gheorghiţă Stroie și Gh. Gomoiu.
O altă particularitate organizatorică a prezentei ediţii a
Festivalului a constituit-o diversitatea locaţiilor de desfășurare
a manifestărilor: Teatrul Al. Davila, Casa de Cultură a Sindicatelor- Pitești, Filermonica din localitate, Consiliul Judeţean
Argeș și Mănăstirea Curtea de Argeș. De asemenea, inedită a
fost și cuprinderea în programul Festivalului a unor manifestări noi precum cele două concerte prezentate de FilarmonicaPitești. Mai remarcăm și o intensificare meritorie a acţiunii de
mediatizare a Festivalului prin intermediul presei, radioului și
televiziunii, fapt resimţit prin participarea într-un număr mai
marea iubitorilor de muzică corală la concertele programate.
Privind repertoriul abordat de către corurile participante
remarcăm strădania dirijorilor de a prezenta, în cadrul concertelor susţinute, un repertoriu adecvat evenimentului, divers,
bogat și bine echilibrat sub raport tematic: laic și religios, românesc și universal, clasic și contemporan. S-a simţit în mod vizibil grija și atenţia pentru prezentarea acestuia într-o ţinută și
manieră interpretativă cât mai bună, în relaţie directă cu renumele, prestigiul, mijloacele de expresie și resursele interpretative
ale fiecărei formaţii, cu exigenţele prezentării lor în cadrul unei
manifestări artistice, atât de prestigios.
Cea de a XXVIII-a ediţie jubiliară a Festivalului Internaţional de Muzică Corală D.G.Kiriac, a demonstrat prin întreaga
ei desfășurare, prin numărul mare de formaţii corale românești
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și străine participante, prin valoarea repertoriului abordat și
înalta calitate artistică interpretativă oferită acesteia, că Piteștiul s-a impus și rămâne un leagăn al muzicii corale românești, el
având reale perspective nu numai de continuitate ci și de creștere a importanţei și conţinutului artistic oferit iubitorilor de
muzică corală de pe meleagurile Argeșene.
Ion Pelearcă
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Omagiu, prin cîntec coral,
dirijorului Valentin Băinţan
Reuniunea corala Valentin Băinţan, ediţia I
Duminică, 29 august, la Finteușu Mare a avut loc prima
ediţie a Reuniunii corale “Valentin Băinţan”, o acţiune care și-a
propus să îl omagieze pe profesorul, omul de cultură și dirijorul
Valentin Băinţan, care, vreme de 50 de ani, a instruit și dirijat coruri și a contribuit la promovarea artei corale, în special a
celei din Chioar, leagănul mișcării corale din Maramureș.
Iniţiativa derulării acestui proiect aparţine Asociaţiei Corale
a Bărbaţilor din Finteușu Mare și dirijorului lor, profesorul
Andrei Dragoș, care ne-a mărturisit: “Profesoral Băinţan în
perioada cînd încă dirija corul nostru îmi spunea ca dorește ca,
atunci când va veni timpul, să rămînă pe veci alături de coriștii
plecaţi anterior și care cîntă în corul îngerilor. Noi, cei de la Finteuș, i-am îndeplinit dorinţa și l-am așezat să-și doarmă somnul lin în faţa Bisericii ortodoxe din Finteușu Mare alături de
cei plecaţi,
pe care i-a
dirijat și sper
că-i
dirijează și acolo
în
eternitate. Dacă
am reușit ca
material să
rămînă, pentru eternitate
la Finteuș,
ne-am gîn59

dit să-l aducem și spiritual definitiv la noi, prin lansarea acestei ample manifestări corale care, în viitor, sperăm să devină
un festival interjudeţean. Reuniunea corală “Valentin Băinţan”
umple un gol în viaţa artistică a judeţului Maramureș și chiar a
judeţelor limitrofe, o astfel de manifestare fiind singulară, autorităţile locale și judeţene care se ocupă de mișcarea artistică,
promovînd în special acţiuni cu caracter folcloric”.
În debutul reuniunii, întreaga asistenţă a intonat Imnul
Naţional și Imnul Europei, iar Vasile Dorinei Alb, primarul
orașului Șomcuta Mare, a rostit alocuţiunea de bun venit pentru formaţiile corale și invitaţii prezenţi, după care moderatorul acţiunii, Octavian Butuza, a cordonat întreaga activitate din
scenă, iar prin cele spuse a scos în evidenţă lucruri deosebite
despre Valentin Băinţan și familia acestuia, despre corurile care
au evoluat în această reuniune.
Deschiderea reuniunii a revenit Corului Bărbătesc din Finteușu Mare, cor pe care profesoral Valentin Băinţan l-a dirijat
timp de 27 de ani (1976-2003), perioadă de mari realizări artistice, în care a reușit să devină un cor etalon în România.” Sub
bagheta actualului dirijor, prof. Andrei Dragoș, corul a interpretat cîntece patriotice, prelucrări din folclor. închcindu-și recitalul cu piesa “Veniţi români din larga zare”, compusă chiar de
cel omagiat.
În scenă a urcat mai apoi Corul Bărbătesc din Vălenii
Șomcutei, dirijat de profesorul Dan Socotinschi, cor de curând
înfiinţat, care, prin evoluţia sa, ne dă speranţa că în viitor orașul Șomcuta Mare va avea patru coruri valoroase. Au urmat în
scenă coriștii din Buciumi, sub conducerea profesoarei Gabriela
Ion, care au bucurat sala cu un repertoriu variat și bine interpretat. Coral Parohiei Ortodoxe din Recea, condus de profesoara
Gabriela Ureche, a îneîntat publicul spectator cu un repertoriu
religios excelent interpretat. Încheierea reuniunii corale a revenit Corului “Glasul Chioarului”, din Șomcuta Mare, condus de

profesoral Iustin Podăreanu. Repertoriul bine ales și faptul că
unele din piese au fost interpretate cu acompaniament de pian
a făcut ca sala să aprecieze în mod deosebit evoluţia scenică a
șomeutenilor.
Momentele de evoluţie corală au fost și întregite de luările de cuvânt aparţinînd invitaţilor. Prof. dr. Victor Bercea,
președintele Consiliului Naţional al Societăţii Cultural Patriotice “Avram Iancu”, a mărturisit că nu putea să lipsească de
la o manifestare care omagiază personalitatea profesorului
Valentin Băinţan deoarece acesta și coriștii din Finteușu Mare
sunt membrii fondatori ai Societăţii “Avram Iancu”, împreună
contribuind, esenţial, la ridicarea statuii acestuia din piaţa cu
același nume din Cluj Napoca. La manifestare a participat și
învăţătoarea Măria Băinţan care a vorbit despre efortul deosebit pe care l-a depus soţul domniei sale în perioada celor 50
de ani cît a dirijat și îndrumat mișcarea corală din Maramureș,
despre preocupările sale legate de scrierea unor lucrări, multe
din ele fiind dedicate mișcării corale. în cuvîntul său, profesorul
și dirijorul Ion Săcăleanu a apreciat în mod deosebit personalitatea profesorului Băinţan, făcând și cîteva notaţii legate de
evoluţia scenică a corurilor participante la reuniune. Profesorul
Vasile Albu a vorbit despre rolul ASTREI în apariţia și promovarea mișcării corale din Transilvania, în mod special în Chioar,
referindu-se la rolul cîntului coral în păstrarea identităţii naţionale. Telefonic s-a luat legătura și cu binecunoscutul compozitor bucureștean Mircea Neagu, care l-a omagiat la rândul său
pe cel care i-a pus în valoare multe din creaţii în primă audiţie.
Toate formaţiile participante au fost răsplătite cu diplome
de excelenţă din partea Asociaţiei Corale a Bărbaţilor din Finteușu Mare, din partea Primăriei și a Consiliului Local al orașului Șomcuta Mare, dar și a Asociaţiei Cultural Patriotice
“Avram Iancu”, iar doamna Măria Băinţan a primit și plachete
comemorative din partea organizatorilor, în cadrai reuniunii,
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Asociaţia Naţională Corală din România a acordat post mortem o diplomă de onoare pentru dirijorul Valentin Băinţan.
Reuniunea corală s-a încheiat cu o masă comună în cadrul
căreia participanţii au asistat la un spectacol folcloric susţinut de
Ansamblul “Stejarul” al tinerilor din Finteușu Mare. Organizatorii n-au uitat să mulţumească Consiliului Judeţean, Primăriei
și Consiliului Local al orașului Șomcuta Mare pentru sprijinul
acordat, de asemenea sponsorilor (S.C. “Modosil” S.R.L., domnului Vasile Moldovan, S.C. Morile Mătieș” din Mireșu Mare,
doamnei Corina Mătieș, și SC “Metal Grup” Baia Mare, domnului Toma Coteţ).
(Material preluat din ziarul „Graiul Maramureșului“,
din 4 sept. 2010)

PROGRAMUL STAGIUNII CORALE
„PAUL CONSTANTINESCU”
ORGANIZATĂ DE ASOCIAŢIA
NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

Nr. Data desfăşu- Ora
crt. rării concertului
1. Luni, 18
1800
octombrie
2010
2. Luni, 01 no1800
iembrie 2010
3. Luni, 15 no1800
iembrie 2010

Formaţia corală
Corul „Divina
Armonie”
Corul „Armonia” (Constanţa)
Corul „Euterpe”

4.

Luni, 29 noiembrie 2010

1800

Corul „Nicolae
Oancea”

5.

Luni, 13 decembrie 2010

1800

Corul
„Consonanţe”
Corul „Cantate
Domino”

6.

Luni, 20 decembrie 2010

1800

Corul „Symbol”
Corul „Preludiu”
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7.

Luni, 17 ianu- 1800
arie 2011

Corul „Patos”

8.

Luni, 31 ianu- 1800
arie 2011

Corul „Sfântul
Andrei”
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Dirĳor
Marius Firca

Locul de desfăşurare a concertului

Studioul
„George Enescu” al U.N.M.B.
Iulian Dumi- Biserica „Sfântru
tul Elefterie”
Georgeta
Studioul
Aldea
„George Enescu” al U.N.M.B.
Marius Cru- Palatul
ceanu
Cantacuzino
(U.C.M.R.)
Lăcrămioara Biserica
Pauliuc
„Sfântul Ilie
Gorgani”
Marian Colţan Biserica
„Sfântul Ilie
Gorgani”
Jean Lupu
Studioul
„George Enescu” al U.N.M.B.
Voicu
Studioul
Enăchescu
„George Enescu” al U.N.M.B.
Petre
Palatul
Ştefănescu
Cantacuzino
(U.C.M.R.)
Valentin Gruiescu

Nr. Data desfăşu- Ora
crt. rării concertului
9. Luni, 14 fe1800
bruarie 2011
10. Luni, 28 fe1800
bruarie 2011
11. Luni, 14 mar- 1800
tie 2011
12. Luni, 28 mar- 1800
tie 2011
13. Luni, 11
1800
aprilie 2011

14. Luni, 09 mai
2011

1800

15. Luni, 23 mai
2011

1800

16. Luni, 06 iunie 1800
2011
17. Luni, 20 iunie 1800
2011

Formaţia corală
Corala „Nicolae
Lungu”
Corul Catedralei
„Sf. Iosif”
Corul
„Appassionato”
(Târgovişte)
Corul „Symbol”

Dirĳor

Locul de desfăşurare a concertului

Stelian
Biserica „SfânIonaşcu
tul Elefterie”
Marcel Costea Catedrala
„Sfântul Iosif”
Florin Badea Studioul
„George Enescu” al U.N.M.B.
Jean Lupu
Biserica „Sfântul Elefterie”
Corul „Euterpe” Georgeta
Palatul CanAldea
tacuzino
(U.C.M.R.)
Corul „Cantate Marian Colţan Palatul CanDomino”
tacuzino
(U.C.M.R.)
Corul
Lăcrămioara Studioul
„Consonaţe”
Pauliuc
„George Enescu” al U.N.M.B.
Corul „Nicolae Marius Cru- Biserica „SfânOancea”
ceanu
tul Ilie Gorgani”
Corul „Divina Marius Firca Palatul CanArmonie”
tacuzino
(U.C.M.R.)
Corul „Patos”
Petre
Biserica „SfânŞtefănescu
tul Elefterie”

Festivalul „Cu noi este Dumnezeu” Orăştie
Căderea regimului comunist în decembrie 1989 va redeschide interesul intelectualităţii românești spre valorile credinţei.
În acest cadru de deschidere muzica va juca un rol important
pentru a afirma izvorul nesecat al valorilor lumii ecleziale. În
anul 1990 în Orăștie va avea loc prima ediţie a Festivalului
Interjudeţean de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu”. Iniţiativa a aparţinut regretatului profesor de muzică Ioan Popa ce a
condus timp de aproape 50 de ani (1951-1998) diferite coruri
în Orăștie. Din 1990 până în 2010, manifestarea corală a ajuns
la a XXI-a ediţie și se desfășoară în catedrala ortodoxă din
Orăștie în apropierea prăznuirii Sfântului Nicolae. În momentul de faţă este festivalul de muzică sacră cu cea mai mare tradiţie și longevitate din România.
Festivalul a fost gândit de către profesorul Popa ca o
modalitate de a conserva și promova muzica sacră românească,

Corul „Armonia”, Parohia Orăștie II, Dirijor Prof. I. Popa
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după o perioadă în care cântarea bisericească fusese interzisă.
Denumirea festivalului muzical „Cu noi este Dumnezeu” a fost
special aleasă de iniţiator tocmai pentru a invoca protecţia divinităţii atât asupra poporului român, ce își căuta în acei ani un
drum în istorie, cât și a creaţiei muzicii sacre.Totuși consider că
este necesară o privire de ansamblu asupra istoricului muzical al
Orăștiei.
Încă din anul 1867 există anumite dovezi despre o activitate muzicală intensă. Anul de naștere al Corului de la Orăștie este însă 1868 când aflăm din Protocolul despre ședinţele
Comitetului Parohial și Școlar Greco-Oriental din Orăștie la
data de 28 iulie 1868, că domnul învăţător Ioan Bena (tatăl
compozitorului Augustin Bena) va fi încadrat ca învăţător,
secretar al comitetului parohial și dirijor al unui cor bisericesc
pe două voci.
Corul de la Orăștie va avea un nou avânt începând cu anul
1883, când vine la Orăștie, ca profesor, Ioan Branga, având studii pedagogice la Sibiu, fiind elevul lui George Dima. După
retragerea lui Ioan Branga, corurile din Orăștie au avut mai
mulţi dirijori: C. Baciu, I. Rădulescu, A. Schmidt, V. Todea,
A. Subescu, A. Medrea, I. Fleșeriu, N. Oancea, Valeriu Bora,
Savel Horceag. După marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de
la Alba Iulia, prin înfiinţarea Liceului „Aurel Vlaicu”, muzica va
fi predată în liceu de specialiști, primul dintre ei fiind George
Pârvu. Acesta va conduce în paralel și corul bisericesc din oraș.
În perioada interbelică la sfârșitul deceniului III se stabilește ca profesor titular Nicolae Praţia, care va organiza cor pe
patru voci cu elevii din cursul superior, corul bisericesc „Maica
Domnului” și un alt cor bisericesc cu coriști din oraș căruia îi va
da numele „Armonia” în anul 1934.
Anul 1951 aduce pe profesorul, compozitorul și dirijorul
Ioan Popa, care va oferi noi perspective Corului de la Orăștie.
Ioan Popa după ce renunţă la o carieră universitară în Cluj,

revine în Orăștie și preia Corul Casei de Cultură. Profesorul
Ioan Popa va pune în scenă operetele „ La șezătoare” de Tiberiu Brediceanu și „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu în anii
1953-1960. În anii 1960-1961 va pune în scenă opereta „Ana
Lugojana” de Filaret Barbu, obţinând pentru formaţie premiul
II la nivel naţional, iar prof. Ioan Popa fiind răsplătit cu locul I.
După 1990 tradiţia corală a fost dusă mai departe de către
corul mixt „Armonia” al Parohiei Orăștie II, condus de prof.
Ioan Popa (în prezent de către înv. Petru Boloţ) și de către
corul de copii „Vlăstarele Orăștiei” condus din 1996 până în
prezent de către prof. Petru Androne Eli.
În decursul anilor corul s-au bucurat de sprijinul direct și
de colaborarea compozitorilor: G. Dima, Timotei Popovici,
Augustin Bena, I. Vidu, T. Brediceanu, Filaret Barbu, I.D. Chirescu, Marius Cuteanu, în repetate rânduri oaspeţi ai Orăștiei.
Festivalul „Cu noi este Dumnezeu” a apărut așadar într-o
localitate cu o puternică tradiţie muzicală. Încă de la început
organizarea festivalului de muzică sacră a fost privită cu multă
optimism și s-a bucurat de sprijinul autorităţilor bisericești și a
autorităţilor locale și judeţene. O personalitate care s-a implicat
în organizarea festivalului a fost generalul Viorel Cugerean.
Manifestare de excepţie organizată de Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara prin Centrul
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara-Deva, în colaborare cu Primăria Municipiului
Orăștie, Episcopia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei, Parohia
Ortodoxă Orăștie I și Casa de Cultură Orăștie, festivalul „Cu
noi este Dumnezeu” a ajuns în anul 2010 la Ediţia XXI.
La ediţiile anterioare au participat formaţii corale din
judeţele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mehedinţi, Mureș,
Sibiu, Timiș, Vâlcea, Hunedoara și din București. Festivalul a
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fost onorat de participarea corului parohiei române din Gyula
(Ungaria).
În trecerea ireversibilă a timpului moderatori și prezentatori ai festivalului au fost: regretatul părinte protopop Mircea
Olaru și pr. protopop Ionel Dumbravă, pr. Mihai Todoca și
pr. Narcis Terchet. Manifestarea muzicală începe cu un scurt
cuvânt de învăţătură rostit de către un preot iar festivalul este
deschis de către corul gazdă, corul catedralei din Orăștie, care
intonează imnul liturgic „Cu noi este Dumnezeu”. Apoi, rând
pe rând, fiecare cor evoluează cu repertoriul pregătit dinainte.
În acustică deosebită a bisericii gazdă s-au interpretat și
audiat piese din cântările Sfintei Liturghii, concerte, cantate
și oratorii religioase, pricesne, colinde, armonizate de renumiţi
compozitori români și străini, punându-se în evidenţă calitatea formaţiilor, a interpreţilor și a dirijorilor. Evenimentul coral
se desfășoară pe parcursul a două zile (sâmbăta și duminica)
și adună anual un număr de 15 – 25 de coruri. De asemenea
anumite ediţii ale festivalului au fost dedicate unor evenimente
locale sau naţionale. Astfel
ediţiile din 2006 și 2008 au
fost dedicate Marii Uniri din
1918, iar ediţia din 2010 s-a
desfășurat în memoria iniţiatorului, prof. Ioan Popa.
De la primele ediţii, festivalul s-a bucurat de prezenţa episcopului de atunci
Preasfinţitul Părinte Dr.
Timotei Seviciu al Aradului, care în cuvintele adresate
credincioșilor și ascultătorilor a oferit prilej de satisfacţie Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”,
1993, Catedrala din Orăștie
participanţilor, fiind felicitaţi

pentru munca prestată și interpretarea repertoriului, care, an de
an, ridică standardul calitativ al acestui festival, elogiind prin
cuvinte alese efortul organizatorilor și valoarea incontestabilă a
fiecărui cor. În momentul de faţă festivalul se bucură de sprijinul organizatoric al Episcopiei Devei și Hunedoarei, avându-l
ca întâistătător pe Preasfinţitul Gurie.
S-a constatat în decursul timpului că sărbătoarea muzicii
sacre s-a dovedit a fi o manifestare de excepţie, prin calitatea
interpretării și a repertoriului promovat, piesele corale fiind
apreciate și ascultate atât de audienţa numeroasă din catedrală
cât și de către ascultătorii postului local Radio Color, care în
fiecare an a transmis în direct acest eveniment.
Un element ce a menţinut trăinicia manifestării corale din
Orăștie a fost prezenţa unui număr impresionant de dirijori
prestigioși și formaţii corale de calitate. Dintre dirijorii care au
evoluat în cadrul festivalului coral îi amintesc pe dirijorii locali
Ioan Popa și Petru Androne Eli iar apoi amintesc pe preoţii profesori: Vasile Stanciu, Adam Domin, Nicolae Belean și
pe profesorii de muzică: Gelu Onţanu, Marin Dârvă, Mircea
Buta, Iosif Fiţ, Dumitru Jompan, Marius Modiga, Daniela Rus
etc. Coruri ce au onorat catedrala din Orăștie prin prezenţa și
prestanţa lor au fost: corurile „Armonia” din Orăștie, „Vlăstarele Orăștiei”, corala „Osana” a parohiei Geoagiu Suseni, corurile facultăţilor de teologie ortodoxă din Arad, Timișoara, Alba
Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu, Pitești; corurile seminariilor teologice
din Arad, Baia Mare, Brașov, Caransebeș, Cluj-Napoca; corul
bărbătesc „Oameni de arme” a Ministerului Administraţiei și
Internelor, București, corurile Episcopiilor Caransebeșului,
Devei și Hunedoarei, corul Osana al Protopopiatului Bistriţa;
corurile Lira, Orfeu, Bunavestire și Anastasis din Deva, corul
catedralei ortodoxe din Caransebeș, corul „Sfânta Treime” a
catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia și corul Liceului de
muzică „Augustin Bena” din Alba Iulia, corul „Capella Polifo-
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nica” al Universităţii de Vest din Arad,
corul „Concentus” din Brașov etc. Dirijorii și corurile enumerate sunt doar o parte
din participanţii festivalului de muzică
sacră „Cu noi este Dumnezeu” din Orăștie. În cadrul ediţiei din 2010, în urma
lansării cărţii „Bucuria cântului” (volum
îngrijit de nepotul profesorului-dirijor,
Prof. Ioan Popa
Ioan Marius Popa, Editura Emma, Orăș(1926-2008)
tie, 2010) ce conţine piese compuse sau
armonizate de maestrul Popa, organizatorii au propus ca formaţiile corale ce vor evolua în anii următori să prezinte în festival și o piesă din colecţia muzicianului
orăștian.
Ajuns în 2010 la a XXI-a ediţie, organizatorii Festivalului
coral interjudeţean de muzică sacră „CU NOI ESTE DUMNEZEU” și iubitorii muzicii corale, speră în continuare în
continuitatea acestei manifestări de anvergură, ce a devenit un
important eveniment cultural și un mecanism de valorificare și
afirmării a calităţii muzicale.

Concert extraordinar de colinde
corul Divina Armonie
“Concert extraordinar de colinde” este titlul concertului pe
care Corala Academică “Divina Armonie” l-a susţinut la acest
început de decembrie 2010, într-o sală cu totul specială: la Castelul Peleș din Sinaia (11 decembrie, ora 17.00).
Concertul se înscrie în rândul evenimentelor speciale organizate de Corala Academică “Divina Armonie” în luna decembrie 2010.
Câștigătoare a unor prestigioase concursuri naţionale și
internaţionale de muzică corală, respectabila „Divina Armonie” a fost creată în cadrul Fundaţiei „Cavalerii Daciei” în anul
1997, iniţial funcţionând ca un cor bisericesc aparţinând Bisericii Ortodoxe „Sf. Gheorghe Nou” din București. Potrivit afirmaţiilor doamnei profesor Paula Ciuclea, director al fundaţiei,

Ioan Marius Popa
Student Teologie Ortodoxă, Alba Iulia, anul III
(nepotul iniţiatorului festivalului)
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“corala a fost creată din iubire: din iubirea pentru Dumnezeu,
pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru armonia corală”.
În cadrul concertului din 11 decembrie, Corala a interpretat colinde tradiţionale românești de excepţie, colinde ale căror
orchestraţii și aranjamente muzicale au fost făcute de dirijorul
ansamblului, Marius-Cristian Firca. Timp de 90 de minute,
fiecare spectator din sală a fost plăcut impresionat de cât de
frumos poate interpreta minunata corală. Cu o sala plină, aplauzele au fost dovada că publicul a primit cu bucurie Craciunul
și fiecare vers al colindelor.
În finalul concertului, solista Ema Pascu a ridicat sala în
picioare cu interpretarea de excepţie a colindului de Crăciun
“Noel”, compus de Adolph Adam.
Corala are azi în palmares: un repertoriu de invidiat muzica religioasă, muzica a capella, muzica folclorică, muzica
vocal-simfonică, arii, duete, coruri din opere celebre ca și opere
de sine stătătoare; un numar impresionant de concerte atât în
ţară cât și peste hotare; numeroase premii obţinute la prestigioase competiţii din Occident și turnee de amploare în Grecia,
Turcia, Austria, Italia, Spania și evident, în România. Aș mai
adauga faptul că, în această formaţie, toţi membrii sunt deopotriva soliști și coriști, că, datorită profesionalismului și talentului
lor, sunt foarte des solicitaţi să cânte pe scene importante.
Este un cor de excepţie, un cor de succes, reprezentativ
pentru harul și muzicalitatea cu care a fost daruit neamul nostru și un cor de suflet pentru toţi iubitorii genului, dar mai ales
pentru soţii Ilie Ionel și Paula Ciuclea – părinţi spirituali, susţinători moral și financiar, cărora le adaug aici aplauze la scenă
deschisă.
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Concert de muzică coral-instrumentală la Deva
În seara zilei de 3 aprilie 2011 a avut loc în Biserica “Imaculata”, un Concert de muzică coral-instrumentală prezentat de
Corala “Sargetia” din localitate. Sub bagheta dirijorului Nicolae
Icobescu, corul a interpretat diverse bucăţi din opere ale unor
compozitori români și străini dintre care amintim: I.G. GhicaComănești, Gheorghe Cucu, G. Nicolau, C. Porumbescu,
George Enescu, W. A. Mozart, M. Jora, L. van Beethoven,
I. Chirescu, T. Popovici, N. Lungu și alţii. Parcurgând textele
liturgice care se vor citi în aceste zile speciale – a săptămânii a
cincea din Post – ar trebui să trăim cu ochii minţii la Patimile
lui Cristos, să ne înfrânăm trupurile, să ne întărim voinţa, ca să
putem să ne închinăm și Sfinte Învieri. Având exemplul Sfântului Andrei Episcopul Cretei și a sfintei Maria Egipteanca să
cerem și noi de la Dumnezeu Tatăl - îndurare, de la Fiul - iertare și de la Spiritul Sfânt - sfinţire și întărire.
Pr. drd. Sabo Sorin,
paroh “Imaculata” Deva
3 aprilie 2011, Deva
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Corul Armonia din Sebeş-Alba,
dirijat de prof. Adriana Comşa-Haber

Din activitatea unor formaţii
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A scrie despre un ansamblu coral şi despre drumul pe care
acesta l-a străbătut vreme de patruzeci de ani, urcând, mereu
şi mereu, noi trepte spre profesionalism şi maturitate artistică,
sub bagheta neobosită, fermecată, a aceluiaşi dirijor - fondator
al corului ! – poate începe, precum în basme, cu …a fost odată.
Şi, chiar aşa a fost. Odată, demult, într-un alt secol dintrun alt mileniu, la începutul anilor ’70, un om dăruit profesiei şi
scenei care l-a consacrat ca interpret de folclor autentic românesc, lângă nume aşezate în lada de zestre a cântecului popular
şi romanţei, ajungea – prin voia destinului – dascăl la o şcoală
gimnazială din vechiul burg săsesc, Sebeş.
Dorinţa de a descoperi talente tinere, voci curate, cristaline
și suflete cărora să le insufle dragostea pentru cântec, pentru
adevăratele valori ale artei românești și universale, a devenit
misie ce se cerea împlinită și așa a apărut în peisajul vremii de
atunci, Corul Școlii generale nr.2 din Sebeș-Alba.
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Anii au trecut, „aripile le-au crescut” multora dintre acești
copii care umpleau scena (vreo optzeci la număr) astfel că, an
de an, doamna profesoară își prelungea căutarea și exerciţiul
dăruirii, prin anotimpuri și generaţii.
Au fost multe întâmplări frumoase, așezate în memoria
colectivă sau a fiecărui copil ori tânăr, care a avut șansa de a fi
fost discipolul doamnei profesoare în acești patruzeci de ani:
emoţia concursurilor și spectacolelor la care participau, sentimentul de mândrie pentru apartenenţa la un grup de elită artistică printre colegii de școală sau printre competitori, ineditul
unor înregistrări de radio sau televiziune, drumuri și locuri descoperite în orașele unde concertau – fie că se numeau Sibiu,
Reșiţa, Arad, Cluj Napoca, Timișoara, Caransebeș sau Barcelona, Castellbell i el Vilar, Trieste ori Lignano - răspunsul și
aplauzele publicului, adunate în buchet de mulţumire și recunoaștere pentru acurateţea interpretării, diversitatea și bogăţia repertoriului ori a tabloului scenic ce transmitea bucurie și
dragoste de viaţă. Castellbell i el Vilar, Spania, a fost cea mai
recenta aparitie internationala a corului, un spectacol de neuitat spun insasi organizatorii care de 30 de ani de cand organizeaza acest Festival International anual, nu au mai intalnit
atata prospetime, veselie si profesionalism, spun ei. Au aparut
pe canalele media spaniole, au fost rasfatatii Festivalului, au
impresionat, au emotionat, au incalzit inimi si ne-au facut din
nou mandrii de ei!
Au fost odată și încă mai sunt și azi, după patruzeci de
ani de existenţă: pasiune, trudă, căutare, măiestrie, dăruire, har
împărtășit, armonii ale inimii într-o singură, mare inimă așezată lângă inima unui dascăl…
”Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un
singur nume” li s-a spus ARMONIA și ADRIANA COMȘA
HABER.
Acestui nume, aducem la aniversare reverenţă, felicitări,
mulţumiri, aplauze și La Mulţi Ani !

Cea de a XXXV-a ediţie a Festivalului Internaţional „Timișoara muzicală” a reunit în două concerte consecutive, la interval de trei zile, cântarea corală a cappella, de veche tradiţie pe
meleagurile Banatului, atrăgând un public cu un deosebit atașament faţă de acest gen. În multe din ediţiile Festivalului, Corul
din Lugoj, în frunte cu dirijorul său Remus Tașcău, a concertat
în orașul de pe Bega, dar niciodată semnificaţia prezenţei nu
a fost atât de importantă ca acum, când ansamblul se află în
preajma aniversării sale de 200 de ani de la prima atestare, am
spune de la începuturile cântării corale românești din această
parte de ţară și nu numai. Concertul a fost, se pare, un summa
sumarum a tot ce a acumulat în cele două veacuri pe care le-a
parcurs. Celebritatea corului i-a asigurat-o Ion Vidu și inimoșii
săi coriști de la cumpăna secolelor XIX și XX, dar ștacheta lor
a fost în continuare ţinută sus de cei care au urmat și mai activează și azi. A venit un Filaret Barbu sau un Dimitrie Stan și,
de o bună vreme, cel care a asigurat competitivitatea și în afara
graniţelor ţării, Remus Tașcău.
Concertul de la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”
din Timișoara, de sâmbătă seara (22 mai), a dovedit încă o
dată valoarea lugojenilor și atașamentul lor pentru arta cântării corale. Prezenţa lor, de o adevărată ţinută academică, atât
vizual, dar mai ales auditiv, dar și în felul întocmirii programului și al rigorii oficierii actului artistic, a impus incontestabil. De la bijuteriile renascentiste la clasicism, romantism, dar
și la modernismul european, în egală măsură, ne-a fost oferită o
varietate de creaţii autohtone, unde și lugojenii Vidu, Barbu sau
mai apropiatul de noi W. M. Klepper și-au avut locul.
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Corul „Ion Vidu” din Lugoj la Timişoara

Dirijorul a reușit să creeze o sonoritate de ansamblu omogenă, coriștii urmărind intenţiile sugerate de la pupitru. S-a
văzut că membrii corului sunt cu o pregătire deosebită în
domeniu, cu voci bune și dăruiţi pentru cântarea colectivă. Cel
mai mult ne-a impresionat, ca realizare, lucrarea destul de pretenţioasă a lui Francis Poulenc, Salve Regina, și piesa Lacul a lui
Klepper, poate și din punct de vedere sentimental.
Prof. univ. dr. Damian Vulpe

Comunicat de presă – Ion Vidu
Luni, 20 decembrie 2010, de la ora 18.00, Corul “Ion Vidu”
al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de maestrul
Remus Tașcău, va prezenta, în Holul Universităţii Europene
Drăgan, cu prilejul Zilei Lugojului și al Sfintelor Sărbători
Creștine ce se apropie, tradiţionalul Concert de Crăciun, vestind prin colinde si cântece bucuria nașterii Mantuitorului
nostru, Iisus Hristos. Cele peste 20 de piese corale din literatura românească și universală, clasică și contemporană ale unor
renumiţi compozitori ca A. Pann, I. Vidu, D.G. Kiriac, Gh.
Cucu, T. Popovici, E. Monţia, T. Brediceanu, P. Constantinescu,
S. Drăgoi, T. Jarda, A. Stoia, R. Georgescu, I.D. Chirescu, V.
Popovici, G.F. Händel, Al. Scarlatti, W.A. Mozart și A. Adam
vor crea, ca și în anii anteriori, o atmosferă caldă, de adevărată
sărbătoare.
Soliștii concertului vor fi soprana Ioana Mia Iuga, basul
Lucian Oniţa și tenorul Daniel Zah.
Intrarea este liberă.
Tudor Trăilă,
Referent
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Frumuseţe, teologie şi competenţă – invitaţi
din Constanţa în concert la Bucureşti

Ascultându-i duminică, 10 aprilie 2011, pe membrii coralelor bărbătești “Armonia” și “Cuvânt Bun” ale Arhiepiscopiei
Tomisului, mi-am spus că studenţii de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Constanţa pot privi cu legitimă încredere în sine
către confraţii lor din alte orașe. Vocile lor sunt foarte bune,
cultivate, lucrate, cu intonaţie foarte curată. Ei cântă foarte
implicaţi, sunt sigură, și datorită faptului că pentru ei cuvântul
are o semnificaţie teologică; ei știu ce spun,
înţeleg profund sensul
textului și-l transmit
cu o mare putere de
convingere, în același
timp cu o mare frumuseţe.
I-am auzit pe
membrii
coralelor
“Armonia” și “Cuvânt
bun” însoţiţi de un
grup de instrumentiști de la Teatrul
de Operă și Balet
“Oleg Danovschi” și
de Corul Cantilena
al Colegiului Naţional de Arte “Regina
Maria” din Constanţa
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într-o lucrare în primă audiţie în forma ei prezentată ieri la sala
de concerte a Ministerului Administraţiei și Internelor: frescă
muzicală “În vremea aceea...” de preot Ion Popescu Runcu în
aranjamentul pentru soliști, cor și orchestră al profesorului
Horaţiu Alexandrescu. Lucrarea a fost scrisă pe texte ale Deniilor din Joia și Vinerea Patimilor, într-o armonie clasică și cu un
extrem de reușit moment quasi-folcloric – aici, Maica Domnului își plânge Fiul într-un fel de doină de jale, din care am
reţinut două versuri extraordinar de frumoase și de potrivite:
“azi pe Mielul cel blajinu mi l-a prins lupul hainu”. Vocea Maicii Domnului a fost a unei excelente mezzosoprane cu timbru
autentic și rar întâlnit de la Teatrul “Oleg Danovschi”, Lucia
Mihalache Stoica.
Dacă am apreciat o cântăreaţă profesionistă, aceeași mare
admiraţie am avut-o pentru grupul solistic care i-a întruchipat
pe protagoniștii momentele prinderii și răstignirii Domnului
nostru Iisus Hristos: Claudiu Banu, Adrian Clinciu, Corneliu
Chivu, Doru Pantazi, Ionuţ Boancheș, Mihai Urzicana, Alexandru Chiriac, Sandu Lucian, Marcel Marin. Au fost studenţi
teologi și arhidiaconi cu voci în egală măsură psaltice, adică în
atmosferă de biserică și de scenă lirică. O combinaţie surprinzătoare care a creat o stare de bucurie tuturor celor aflaţi în
sală; lucrarea “În vremea aceea...” a părintelui Popescu Runcu,
dirijată competent de părintele Iulian Dumitru, a primit aplauze bogate și din inimă.
Maria Monica Bojin,
redactor Redacţia Muzicală Radio
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”Sargeția” – un mod de a iubi muzica
Corala ”Sargeția” din Deva s-a inființat în ianuarie 1998,
la inițiativa dirijorului formației, profesorul Nicolae Icobescu –
continuator al unei bogate tradiții în arta corală, strălucit reprezentată de corurile din Banatul din care provine – și a solistului
Gheorghe Pop.Denumirea coralei are rezonanţă istorică locală,
preluată din versurile „Pe-ale Sargeţiei maluri/ Se-nalţă Sarmizegetusa” (din lucrarea corală „Sarmizegetusa” de Gheorghe
Dumitrașcu).
Câteva repere se cuvin menționate pentru a contura o imagine la care Corala ”Sargeția” are de multa vreme dreptul, dar
pe care n-a urmărit sa o obtină, să și-o impună, intr-o lume
preocupată mai mult de evenimentele spectaculare ale zilei, de
rating sau de sonoritățile trecătoare ale modelor.
Dupămai bine de un deceniu, ”Sargeția” este cunoscută
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ca o formație aflată la vârsta maturității artistice, purtătoare
a unui timbru vocal remarcat în repetate rânduri - expresiv și
rafinat,transparent, de o luminozitate aparte, bun conducător
al emoției și mesajului muzical. Această marcă specifică este
rezultatul unei cizelări minuțioase pe parcursul sutelor de ore
de studiu și repetiții,lucrului atent și deosebit de laborios pe
aspecte ale interpretării muzicale, dar și bogatei experiențe concertistice a formației.
Totodată, formația a rămas fidelă obiectivului formulat
inițial, acela de a promova actul artistic de calitate în domeniul
muzicii corale și - prin natura proiectelor propuse publicului
– al celei vocal – instrumentale. Parcurgând lunga listă a manifestărilor artistice pe care le-a desfășurat până acum, se poate
afirma cu deplină îndreptățire că ”Sargeția” a devenit o prezență
binevenită în viața culturală a orașului, suplinind prin activitatea sa absența din spațiul hunedorean a unor instituții profesioniste conscrate – teatru muzical, filarmonică.
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”Sargeția” este un nume și este iubită de publicul său, nu
foarte numeros, dar atașat de valorile culturale și muzicale promovate cu discreție, cu consecvență, cu un fel de tenacitate sau
chiar cu un fel de ”încăpățânare” de această comunitate artistică.
Membrii coralei sunt în marea lor majoritate absolvenți
ai unor forme de studiu și pregătire muzicală medie sau universitară. Cei mai mulți sunt absolvenți ai Liceului de Muzică
și Arte Plastice „Sigismund Toduţă” din Deva care exercită în
prezent și alte profesii decât cea muzicală.O parte dintre aceștia
au fost membri ai unor formații corale de prestigiu, în centrele universitare în care au învățat, alții au cântat în formații
de copii și tineret. Există însă între coriști și oameni care au
ales să vină în formațiedoar pentru că pur și simplu le place să
cânte.Pentru nimeni dintre aceștia nu este ușor să se ridice și
să se mențină la standardele de exigență pe care le presupune
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calitatea de membru al Coralei ”Sargetia”. Cel mai adesea, până
la momentele de bucurie și de împărtășire trăite în fața publicului, coriștii au în față perspectiva unei munci mai degrabă anevoioase – sute de ore de repetiții, adesea în condiții neprielnice,
tensiuni și căutări, eforturi și chiar sacrificii – toate acele vicisitudini care apartin condiției unei formații alcătuite din oameni
care se dedică muzicii după ce au petrecut o zi de muncă în
profesiunea sau job-ul lor sau după ce a trebuit sa raspundă
obligațiilor familiale.
În anul 2001, s-au făcut demersurile necesare constituirii
coralei într-o asociaţie culturală sub denumirea de „Asociaţia
Corală Sargeţia Deva”. Un moment important în viaţa asociaţiei a fost încheierea parteneriatului cu Consiliul Judeţean
Hunedoara care a susținut formația, în ultima perioadă, în realizarea unor proiecte culturale importante.
Repertoriul formaţiei cuprinde lucrări din creaţia compozitorilor români (I.Vidu, Gh. Dima, T. Popovici, Gh. Cucu,
N. Ursu, D.G. Kiriac, P. Constantinescu, C. Porumbescu, G.
Enescu), dar promovează deopotrivă valori ale muzicii universale din toate epocile de creaţie (Palestrina, Orlando di
Lasso, W.A.Mozart, L.v. Beethoven, G. Verdi, P.I.Ceaikovski,
A. Bruckner). Din anul 2007, formaţia a inclus în repertoriu
Liturghia ortodoxă după Ioan Gură de Aur, cântată în cadrul
serviciilor religioase din diferite lăcașuri de cult din ţară și din
străinătate.
În ţară, corala a participat la:
• Spectacole și concerte organizate în mod curent, pe plan
local și în deplasare, prilejuite de diferite evenimente sau incluse
în programul anual propriu de manifestări muzicale și culturale. Spre exemplu, numai întrun an, 2007, formaţia a susţinut
un număr de 19 concerte de facturi diferite ce s-au bucurat de
aprecierea publicului și a colaboratorilor.
• Spectacole de înaltă ţinută artistică și de mare varietate
au fost susţinute, în ultimii ani, cu participarea, ca interpreţi,
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a unor studenţi deveni de la Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj – Napoca și Facultatea de Muzică a Universităţii din Timișoara. Festivaluri și concursuri naţionale: „Ion
Vidu” - Lugoj, „Cu noi este Dumnezeu” - Orăștie, „Antonio
Sequens” - Caransebeș, „Timotei Popovici” - Sibiu, „Doru Șerban” - Arad, Festivalul Coral de Primăvară - Câmpia Turzii,
Toamna Muzicală – Hunedoara.
• Înregistrări CD cu colinde românești realizate și difuzate
pe plan local și în străinătate – Belgia, Austria – cu ocazia turneelor efectuate.
În ultimii ani, programele de manifestări culturale ale
Coralei „Sargeţia” au cuprins:
În anul 2005:
• participare la acţiunea „Dies Traiani”, la Deva și Sarmizegetusa;
• înregistrări audio, pentru CD (45 minute), „Sargeţia –
colinde românești;
• concert de colinde „Cântec de Crăciun” la Biserica grecocatolică Immaculata” Deva și Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae”
Deva;
• concert coral la comunitatea baptistă din Deva;
• Concert coral la Viena, la: Biserica adventistă, Biserica
ortodoxă românească, Concert la Centrul cultural Român din
Viena, la care au participat: ambasadorul României în capitala
Austriei, IPS Serafim, mitropolit pentru românii ortodocși din
ţările vest-europene;
• Concert la Casa de Sănătate a Judeţului Hunedoara,
AJOFM Hunedoara etc.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca și
Facultatea de Muzică a Universităţii din Timișoara;
• Festivalul Coral de Primăvară - Câmpia Turzii;
• răspunsuri la ceremonia cununiei religioase, Deva;
• Concert vocal-coral și instrumental la Biserica greco-catolică Immaculata” Deva, cu participarea studenţilor deveni de la
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca;
• Concert cu ocazia sfinţirii statuii Maicii Domnului în
Biserica greco-catolică Immaculata” Deva;
• Participare la Festivalul coral „Cu noi este Dumnezeu” –
Orăștie;
• Festival Coral „Doru Șerban” – Arad;
• Concert coral de muzică sacră și colinde, la Biserica ortodoxă din Haţeg;
• Festival Coral „Antonio Sequens” – Caransebeș;
• Concert de muzică sacră și colinde la Biserica ortodoxă
din Obreja, judeţul Caraș Severin;
• Concert de colinde la Biserica adventistă din Hunedoara;
• Concert de colinde la Biserica greco-catolică Immaculata”
Deva;
• Concert de colinde la Casa de Sănătate a Judeţului Hunedoara;
• Concert de colinde la Prefectura Judeţului Hunedoara;
• Concert de colinde Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” Deva;

În anul 2006:
• Concert vocal-coral și instrumental la Biserica greco-catolică Immaculata” Deva, cu participarea studenţilor deveni de la

În anul 2007:
• 4 martie: Concert coral „O, primăvară, dragă-mi ești!”, la
Deva;
• 16 martie: Participare la Festivalul „Timotei Popovici”
în cadrul manifestărilor „Sibiu, Capitală Europeană a Culturii,
Sibiu;
• 1 aprilie: Concert de muzică sacră „Doamne, IIsuse Hristoase”, la Catedrala „Sf. Nicolae” Deva;

86

87

• 13 mai: Concert pentru firma „Remedia” Deva;
• 21 iunie: Concert coral – Biblioteca Judeţeană Deva;
• 29 iunie Concert la Castelul Corvinilor Hunedoara în
cadrul proiectului „SOS Castelul Hunedoara”;
• 18 septembrie miniconcert coral „Dies Traiani” Deva;
• 16 octombrie: susţinerea Liturghiei ortodoxe la Biserica
greco-catolică Immaculata” Deva;
• 23 octombrie: Concert coral la Casina Româna Deva;
• 28 octombrie: susţinerea Liturghiei ortodoxe Catedrala
„Sf. Nicolae” Deva;
• 18 noiembrie: Liturghia ortodoxă la Biserica din Begheiul Mic, judeţul Timiș;
• 18 noiembrie: Concert coral, la Biserica din Făget, judeţul
Timiș;
• 1 decembrie: Concert extraordinar la Ambasada României de la Viena, la recepţia cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României;
• 1 decembrie: Concert de colinde la Biserica ortodoxă din
Viena;
• 2 decembrie: Liturghia la Biserica ortodoxă românească
din Viena;
• 2 decembrie: Concert coral la Palatul Obere Belvedere
din Viena;
• 14 decembrie Concert de colinde pentru firma „Remedia” Deva în compania formaţiilor de gimnastică de la Colegiul
Naţional Sportiv „Cetate” Deva – Casa de Cultură Deva;
• 19 decembrie: Concert de binefacere – Biserica Catolică
Băiţa, judeţul Hunedoara;
• 20 decembrie: Concert de colinde la Casa de Sănătate a
Judeţului Hunedoara;
• 23 decembrie: Concert de colinde la Biserica greco-catolică Immaculata” Deva;

În anul 2008, formaţia a susţinut următoarele evenimente:
• 24 ianuarie – Cercul Militar Deva: Concert cu ocazia
Zilei Unirii;
• 13 martie - Liturghia ortodoxă, la Biserica „Sfânta Treime” Deva;
• 20 aprilie - „Concert de Florii” – Biserica „Immaculata”
Deva
• 16 mai - Concert coral în cadrul evenimentelor prilejuite de „Centenarul Sigismund Toduţă”, la Biserica catolică
din Simeria, alături de corul „Lyra” al Liceului de Muzică și
Arte Plastice „S. Toduţă” Deva și Corul Naţional de Cameră
„Madrigal”dirijat de maestrul Marin Constantin.
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În anul 2009:
• Răspunsurile la Sf. Liturghie la Biserica Mânăstirii Băița;
• Concert Coral cu ocazia aniversării scriitorului hunedorean Miron Țic- Cercul Militar Deva;
• Concert coral – instrumental - Biserica greco-catolică
”Immaculata” din Deva;
• Concert coral – Clubul Rotary;
• Concert de colinde – Biserica ortodoxă din Săvârșin,
Arad;
• Concert de colinde – Catedrala „Sf. Nicolae” Deva;
• Concert de colinde – Mall, Deva;
• Concert de colinde – Biserica ortodoxă, Hațeg;
• Concert de colinde – Biserica greco-catolică „Immaculata” Deva, alături de Corul ”Passionis”, București;
• Concert de colinde – Castelul Regal, Săvârșin, Arad;
• Concert de colinde – Casa de Sănătate Deva;
În anul 2010:
• Concert de colinde – Casa de Sănătate Deva;
• Concert Coral cu ocazia Simpozionului ”M. Eminescu” -

Cercul Militar Deva;
• Concert Coral - Clubul Rotary, Hațeg;
• Concert coral – instrumental de Florii - Biserica grecocatolică ”Immaculata” din Deva;
• Program muzical – Lansare de carte - Cercul Militar
Deva;
• Răspunsurile la Sf. Liturghie la Biserica ortodoxă din cartierul Micro 15, Deva;
• Răspunsurile la Sf. Liturghie la Biserica ortodoxă din
Hațeg;
• Răspunsurile la Sf. Liturghie la Biserica ortodoxă din
Săvârșin, Arad;
• Program muzical – Ziua Națională a României - Cercul
Militar Deva;
• Concert de colinde – Biserica ortodoxă din Făget, Timiș;
• Turneu de concerte în Italia, Torino – 16 – 23 decembrie:
7 concertede colinde romnânești în lăcașe de cult ortodoxe,
catolice și mânăstiri precum și la comunitățile românești din
Torino, Cirie, Chieri, Bergaro Torinese;
• Concert de colinde – Casa de Sănătate Deva;

Persoane de contact:
Prof. Icobescu Nicolae, președinte, dirijor +040254211924
Gheorghe Pop +040254213760 +040744181677
gigipoppdeva@yhoo.com
Prof. Ioan Sterea +040723684801; stereaioan@hotmail.com
Ioan Sterea

În străinătate:
Corala a efectuat turnee la: Szigetvár, Ungaria (2002, 2004),
Belgia (2004 – Beernem, Gent, Brugges), Viena (2004, 2005,
2007, 2008), Torino, 2010. În aceste turnee au fost prezentate
cu precădere lucrări din creaţia muzicală românească laică și
religioasă, colinde.
O colaborare specială s-a dezvoltat, în ultimii ani, cu Centrul Cultural Român și Ambasada României din Viena ca și cu
firma Tarus & Partner Keg Viena, prin care Corala “Sargeţia”
a susţinut peste 10 concerte pentru comunitatea românească
locală și publicul vienez.
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Corul de copii ”THEOTOKOS”
- peste 23 ani de activitate

Vă prezentăm
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În 15 noiembrie 1987, prima zi din Postul Nașterii Domnului, a luat fiinţă Corul de copii „Theotokos”. Numele corului
provine din limba greacă, însemnând „Născătoare de Dumnezeu”. Iniţiativa înfiinţării corului a avut-o Înalt Prea Sfinţitul
Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, în acea vreme preot
paroh al Bisericii Ortodoxe „Maieri I” din Alba Iulia. Tot de
atunci, dirijorul corului este părintele arhidiacon Nicolae-Călin
Bulac.
Întru început corul reunea 24 de copii, numărul acestora
ajungând acum la peste o sută, elevi ai mai multor școli și
licee din Alba Iulia. Repertoriul corului cuprinde piese religioase specifice atât credinţei ortodoxe, cât și altor culte creștine,
melodii din repertoriul coral clasic și folcloric.
Cu toate că timp de doi ani activitatea s-a desfășurat sub
regimul ateu-comunist, corul nostru de copii a avut și atunci o
bogată misiune, fiind cunoscut în bisericile din oraș și din ţară.
Revoluţia din decembrie 1989, a deschis noi posibilităţi de afirmare a corului, reușindu-se implicarea nu numai în plan religios, dar și în viaţa cultural-artistică a orașului Alba Iulia, fiind
o prezenţă obișnuită și mult apreciată în cadrul manifestărilor
ce au loc.
Una dintre frumoasele împliniri ale celor peste 23 ani de
activitate de până acum ai corului, este, fără îndoială, și realizarea a 17 turnee peste hotarele României, în cadrul cărora
copiii din „Theotokos” au purtat mesajul sfânt al credinţei strămoșești și al înţelegerii dintre oameni în 23 de ţări din Europa
și Australia, ajungând de 4 ori și în America. De asemenea, ei
au fost și gazde ale unor grupuri de copii și tineri din Franţa,
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Ungaria, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Succesul acestor turnee se oglindește și în distincţiile și diplomele
obţinute, precum și în articolele apărute în presă. În timpul
acestor turnee au fost contactate instituţii și asociaţii caritabile,
care mai apoi s-au implicat în sprijinirea caselor de copii din
judeţul Alba.
Printre succesele corului nostru se numără și emisiunile
de radio și TV la care a participat, o emisiune transmisă prin
reţeaua Eurovision, precum și cele trei CD-uri realizate. Totodată, corul nostru a tipărit și o carte de povestiri religioase pentru copii.
O încununare a activităţii de până acum a avut loc în luna
mai din anul 1999, când corul nostru a primit invitaţia de a
participa la festivităţile prilejuite de vizita Sanctităţii Sale Papa
Ioan Paul al II-lea în Romania. Copiii noștri au oferit un concert la Palatul Patriarhal, având bucuria de a putea conversa cu
Sfântul Părinte.
Pentru activitatea corului, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, i-a conferit dirijorului corului „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe
Române.
Cu credinţa în Dumnezeu și convinși de importanţa misiunii ce o desfășoară, copiii din corul „Theotokos” nădăjduiesc ca
și pe viitor strădaniile lor să fie încununate de frumoase împliniri, spre slava lui Dumnezeu și spre întărirea prieteniei dintre
oameni.

Corul de copii „Voci de primăvară”
al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia

Corul de Copii al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia
este un grup muzical “născut în tinda bisericii” la data de
1 martie 2006, cu binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului Andrei,
Arhiepiscop de Alba Iulia, în cadrul Centrului de Misiune și
Tineret al Arhiepiscopiei. Acest cor, cu o metodă proprie și
progresivă de pregătire a copiilor din punct de vedere muzical,
educativ, religios și artistic este o expresie a activităţii misionare
pentru tineret a Arhiepiscopiei alba-iuliene, dar și o împlinire a
unui larg orizont de așteptare pe această direcţie.

Arhid. Nicolae-Călin Bulac
Dirijorul corului
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Dirijorul corului este doamna Prof Ioana Croitoru, profesor la Liceul de Muzică și Arte din Alba Iulia. Corul are în
componenţă sa copii (fete și băieţi) cu vârste cuprinse între 8 și
13 ani.
Activitatea Corului de Copii „Voci de Primăvară” de la
întemeiere și până azi însumează o serie de concerte, cu preponderenţă de colinzi - anuale - sau participări legate de acţiuni
și manifestări judeţene dedicate copiilor și tinerilor, participare
la proiectul „Armonii culturale” în parteneriat cu Asociaţia
CulturArt din Alba Iulia și cu Muzeul Naţional al Unirii din
localitate și la două festivaluri locale de muzică sacră - ocazionale. Ele au fost susţinute la Catedrala Arhiepiscopală din Alba
Iulia, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, la instituţii, săli de spectacole, biserici și catedrale din judeţele Alba,
Mureș și Brașov dar și în străinătate (Viena, decembrie 2009).
În decembrie 2009, corul a înregistrat primul CD (colinzi),
intitulat „Sfântul Copilaș”.
O parte importantă a activităţii acestui cor o constituie
participarea la Sfânta Liturghie. începând din anul 2008, copiii
dau răspunsurile la Sfânta Liturghie fie în Catedrala Arhiepiscopală sau în alte biserici din Alba Iulia, fie în orașe și comune
din Jud. Alba, dar și în alte orașe din Transilvania.
Repertoriul corului cuprinde:
• Sfânta Liturghie - D. Cunţanu.
• Cântece religioase preluate din diferite culegeri de pricesne și adaptate pentru cor de copii la două voci de către Prof.
Ioana Croitoru.
• Diverse cântece laice din repertoriul coral românesc, fie
din creaţia unor compozitori, preluate ca atare sau adaptate/
reduse pentru două voci, fie din culegeri de cântece pentru
copii, adaptate și armonizate pentru două voci de către Prof
Ioana Croitoru.
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Corul de cameră «Mediensis» Mediaş-România
Corul de Cameră „«Mediensis»” al Consiliului local Mediaş
jud. Sibiu s-a înfiinţat în anul 2010, la iniţiativa Primăriei
Mediaş şi a Consiliului local din municipiul Mediaş, precum şi
a tânărului talentat şi entuziast dirijor, prof. Moldovan Ovidiu.
Numele corului este legat de denumirea oraşului din care
vin, CIVITA MEDIENSIS, denumirea latină a oraşului-cetate
Mediaş.
Profesorul Moldovan Ovidiu este absolvent şi licenţiat
al facultăţilor de Teologie și Muzică şi în acelaşi timp dirijor la Catedrala ortodoxă din Mediaş şi codirijor la Catedrala
Mitropolitană a Ardealului de la Sibiu.
Corala Mediensis este membră a Asociaţiei Naţionale
Corale din România.
„Mediensis”, deşi o formaţie corală tânără se compune din
30 de corişti pe 4-6 voci, de la soprano, alto, la tenor şi bas, şi a
participat deja la diverse manifestări culturale locale şi judeţene,
membrii săi având statutul de corişti cu experienţă.
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În alcătuirea repertoriului, corul s-a orientat spre lucrări
clasice, din repertoriul coral românesc şi international, prelucrări
folclorice tradiţionale, lucrări religioase incluzând Liturghia
Ortodoxă şi colinde.
Repertoriul prezentat in concertul din Franţa cu prilejul susţinerii unor concerte în orașele Nancy și Strassbourg în
luna mai 2011 cuprinde piese clasice, romantice, contemporane
ce abordează următoarele teme: cântece religioase, momente
importante din viaţa omului şi tradiţii legate de acestea, obiceiuri, ritualuri şi datini strămoşeşti legate de sărbători agricole
şi calendaristice, precum şi prelucrări folclorice, cântece de dragoste, de dor, de jale, de joc şi voie bună.
Prin diversitatea şi calitatea interpretativă, aceste concerte
oferă eşantioane artistice utile cunoaşterii interculturale, integrării spiritualităţii româneşti în spaţiul cultural european.
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Prezenţe româneşti peste hotare
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Cracovia între “Cer şi pământ”
Nu se întâmplă prea des ca Polonia să aibă ocazia de a descoperi cultura muzicală românească. Din nefericire, în aprilie
2010 Festivalul de Cultură Românească, asemeni altor câteva
evenimente culturale, a fost amânat din pricina nefericitului
accident aviatic în care au fost implicate oficialităţile poloneze.
Din fericire însă, mulţumită eforturilor Institutului Cultural
Român din Varșovia și Corului Radio Polonez din Cracovia
muzica românească a răsunat din nou în fosta capitală regală
poloneză. într-o seară de sâmbătă, pe 2 octombrie 2010 în
biserica Sf. Barbara a avut loc mult așteptatul concert intitulat
„Dacia Cântat - între cer și pământ”. Corul Polonez Radio din
Cracovia aflat sub îndrumarea permanentă a lui Piotr Piwko a
cântat acum sub bagheta dirijorului român Voicu Enăchescu.
În acea seară publicul polonez a fost familiarizat cu multe
aspecte ale muzicii românești. Printr-un program inspirat ales
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publicul s-a bucurat de alternanţe între lucrări religioase de
tipul imnurilor liturgice bizantine și cântece tradiţionale românești. Publicul a fost fermecat încă de la primele sunete ale
lucrării Doxa Patri compusă de Dimitrie Suceveanu. Apogiaturi
atipice, glissando-uri și note lungi în bas au răsunat oarecum
neobișnuit în interiorul bisericii de tip Baroc. Muzica a rezonat liber în vastul spaţiu al bisericii datorită și lipsei aplauzelor
dintre părţile pieselor; astfel fiecare persoană din public a putut
savura armoniile cu adevărat magice. Heruvicul de Anton Pann,
cealaltă piesă de secol XIX, a fost cel puţin la fel de impresionantă. Apoi a sosit momentul compoziţiilor religioase de secol
XX - sunetul de o claritate incredibilă a Axionului - singurul
cântec interpretat simultan atât de vocile bărbătești cât și de
cele feminine. Următoarea piesă a fost Psalmul 123 de Marţian Negrea, o lucrare cu oarecare tentă mistică și ușor întunecată, presărată însă cu elemente evidente ale muzicii bizantine.
Ultima piesă din prima parte a concertului a fost Stihira a ll-a
compusă de Nicolae Lungu, o piesă ce abundă în sonorităţi
majore, unisonuri și octave paralele menite să tensioneze discursul muzical.
Cea de a doua parte a concertului a adus în atenţia publicului creaţia muzicală din România privită de această dată din
perspectiva compozitorilor de secol XX. Am avut ocazia să
ascultăm Floare Albastră compusă de Vasile Spătărelu, o piesă
fascinantă în special prin climax-ul adus minunat de sopranul
conturat cu un mers paralel de terţe. Mă mieram a lui Mihail
Jora face trimitere la dansurile populare, iar Păstoriţa compusă
de Marţian Negrea a invitat publicul la calm și contemplare.
Suita veche din Bihor, piesă în care au predominat unisonurile
și unde am putut identifica permanente schimbări și transformări ale punctului culminant a fost compusă de Francisc Hubic
inspirat de muzica specifică zonei carpatice din România. A
urmat Visare, piesă absolut fermecătoare a compozitorului
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român Dan Buciu, remarcabilă prin legăturile armonice subtile.
Cea de a treia parte a fost dedicată familiarizării publicului
polonez cu muzica populară românească. Am putut asculta un
aranjament după piesa Lume, lume a Măriei Tănase. Această
piesă a fost aranjată special cu ocazia acestui concert de Hubert
Kowalski și a fost urmată de Bordeiaș, bordei, bordei de Anton
Pann, piesă cu un caracter nu prea diferit de cel a muzicii balcanice și cu armonii mai puţin întâlnite ori utilizate în Europa
Centrală. Pentru a evidenţia cum se cuvine finalul concertului,
dirijorul a ales să prezinte publicului o piesă fără text - o piesă
spectaculoasă și plină de viaţă, dansul Chindia, transpus în partitură de Alexandru Pașcanu. O parte din această ultimă piesă a
putut fi auzită încă o dată fiind aleasă ca piesă de bis.
Corul Polonez Radio din Cracovia a fost la înălţime pe tot
parcursul concertului. Cele câteva probleme de ordin interpretativ - ambitusul extins al pieselor, armoniile dificile, cromatismele - nu au reprezentat un obstacol pentru vocile omogene
și splendid sincronizate. Pregătirea unui program de această
anvergură, într-o limbă absolut necunoscută a fost o adevărată
provocare pentru muzicienii care nu au avut contact niciodată
cu limba română; însuși dirijorul a fost foarte preocupat de
lucrul asupra pronunţiei corecte. Cooperarea cu un lector specializat în limba română a fost absolut necesară artiștilor pentru
a se putea obișnui cu regulile gramaticale și fonetice, dar și cu
sensul textelor din piesele interpretate.
Un alt aspect dificil a fost constituit de întâlnirea muzicienilor cu o lume muzicală în întregime nouă, cu melodică specifică și foarte diferită de cea poloneză. Piotr Piowko, dirijorul
care s-a ocupat de pregătirea corului pentru acest concert, a
accentuat faptul că membrii corului au fost realmente fascinaţi
de aura muzicii bisericești, de simplitatea dar în același timp de
forţa pe care o emană în același timp această muzică: “Cultura
religioasă atât de diferită ne atrage pe noi, polonezii. Rămași în

vechile tradiţii romane, cunoaștem și apreciem propriile obiceiuri, dar contactul cu liturghia ortodoxă înseamnă pentru noi,
de fiecare dată, o remarcabilă experienţă și cunoaștere”. Pregătirea piesei Visare de Dan Buciu a’fost o provocare substanţială
mai ales că simpla redare a înlănţuirilor acordice s-a dovedit a
nu fi suficientă. Muzicienii au trebuit să își însușească limbajul
muzical, să se obișnuiască cu acesta. Formaţia corală este obișnuită cu diverse colaborări dar nu se întâmplă deseori să aibă
șansa unui concert cu program a capella sub bagheta unui dirijor atât de expresiv cum este Voicu Enăchescu. Cooperarea cu
dirijorul român a fost extrem de folositoare pentru muzicienii
polonezi. Acesta nu numai că a pregătit muzical membrii corului, dar a și dirijat într-o manieră ce a pus în evidenţă aspecte
diverse ale interpretării corale. Voicu Enăchescu a pregătit pentru public un vast repertoriu; alegerile domniei sale au ţintit
către o interesantă compilaţie de piese valoroase ale tezaurului
muzical românesc. Talentul, experienţa și cunoștinţele vaste ale
lui Voicu Enăchescu au fost esenţiale pentru succesul indubitabil al concertului.
A fost aceasta ultima întâlnire cu muzica românească? Să
sperăm că nu. într-adevăr, tezaurul muzical coral al acestei ţări
este unul ce merită descoperit și promovat în toată Europa. Cu
siguranţă entuziaștii muzicii poloneze vor putea fi absorbiţi cu
ușurinţă de farmecul specific al armoniei și melodicii muzicii
românești. Cum însuși dirijorul Piotr Piwko a afirmat: “Pentru mine a fost o adevărată descoperire, nu m-am așteptat ca
muzica românească să ascundă atâtea comori. Avem deja câteva
idei de a repeta abordarea repertoriului românesc”. Așteptăm așadar următoarea întâlnire dintre cultura poloneză și cea
românească, întâlnirea muzicală “între cer și pământ”.
Marta CIESIELSKA
(articol preluat din revista „Actualitatea Muzicală
nr. 11/noiembrie 2010“)
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Vlăstarele Orăştiei cuceresc Serbia
Motto: „Fiecare copil pe care îl instruim, este un om
pe care îl câștigăm”!
(Victor Hugo)
Petru Androne Eli este un magician. Nu scoate iepuri din
joben, dar are calităţi de dascăl și de bun organizator, ceea ce
înseamnă că dirijorul cu cele mai mari rezultate din istoria
corală a Orăștiei a reușit, prin muncă și seriozitate, să transforme un cor de copii într-un „brand” al orașului Paliei.
„Vlăstarele Orăștiei” reprezintă, astăzi, mai mult decât un
cuvânt „sui generis”. Talentaţii copii au cucerit laurii recunoașterii internaţionale pe mari scene ale „bătrânului continent”:
Bremen – Germania (Olimpiada Corală Mondială), Viena Austria (Festivalul Internaţional „Robert Schumann), Praga
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- Cehia ( Festivalul Cântecelor de Advent „Petr Eben”), Graz –
Austria (Olimpiada Corală Mondială), Roma (Festivalul Coral
Internaţional patronat de Vatican), Wernigerode – Germania
(Festivalul Internaţional „Johannes Brahms”).
Acestea sunt numai câteva dintre performanţele aflate în
palmaresul coral naţional al României, aduse de „vlăstare”, un
cor de tinere „furnici” harnice și înzestrate de Dumnezeu cu un
dar unic.
„Vlăstarele Orăștiei” au fost pentru a doua oară la Sombor,
în Serbia, perioada 14- 17 octombrie 2010
Mai fuseseră o dată, in mai 2010, când „explorând” un teren
încă necunuscut pentru ei, tinerii orăștieni și-au reprezentat cu
cinste orașul (și, bineînţeles, ţara, fiind singurul cor românesc
invitat!).
Sombor este o mică localitate serbă, a cărei primă atestare
documentară o găsim în documente emise la 1340, când orașul
se afla în sfera de dominaţie a Regatului Ungariei. Mai târziu,
în veacul al XV-lea, era parte a Imperiului Otoman care transformase o parte a Balcanilor în pașalâc.
Ceea ce a urmat în anii 90, se știe! Războiul a lăsat urme
adânci în sufletele oamenilor de aici, dar nu și pe străzi! Sombor arată impecabil și, poate, ar trebui să învăţăm și noi ceva
din hărnicia și spiritul războinic al
serbilor!
Cert este faptul că „Vlăstarele
Orăștiei” au obţinut, la Festivalul
Internaţional
rezervat corurilor
de copii și tineret
ţinut în Sombor,
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la începutul lunii mai 2010, două Diplome de Excelenţă, care
încununează munca depusă atât de inimosul dirijor, cât și de
copii, din 1996 încoace. Multe generaţii s-au perindat de atunci
și până în prezent. Oarecum, corul care a adus atâtea motive
de mândrie Orăștiei, a semănat cu o gară de provincie. Mulţi
vin, mulţi pleacă. Secretul performanţei îl deţine un singur om:
Petru Androne Eli, cel care a „pus pe roate”, în tot acest răstimp, peste 200 de piese din repertoriul laic și religios, în peste
20 de limbi (nu lipsesc limbile scoţiană și japoneză!).
„Secretul performanţei stă în rodaj – este de părere prof.
Petru Androne Eli. Rodajul înseamnă să te obișnuiești cu marile
bătălii internaţionale. Asta înseamnă mii de kilometri parcurși
cu autocarul prin Europa și, mai presus de toate, înseamnă să-ţi
învingi teama. I-am învăţat pe copii că nu contează calibrul
adversarului care cântă înaintea ta pe scenă. Contează doar un
singur lucru: să îţi faci bine treaba, atunci, pe scenă, pentru că
acela este adevăratul „punct zero”. Oricum, „vlăstarele” au învăţat multe din aceste peripluri internaţionale și sunt sigur că au
tras învăţăminte”.
Într-adevăr, succesul este bazat pe atitudine. O atitudine de
profesionist pe care tinerele „vlăstare” din orașul Paliei, obișnuite cu munca și nu cu răsfăţul, o posedă din plin.
Și, nici nu este de mirare. Copilul se-nvaţă, când nu se
răsfaţă!

Personalităţi ale vieţii muzicale

Dan Burza
Cons. Cabinet Primar Orăștie,
Coordonator proiecte „Vlăstarele Orăștiei”
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Un ideal împlinit: compozitoarea Irina Odăgescu
Cu mai bine de 60 de
ani în urmă, în cadrul corului de strană de la biserica
Sf. Teodor Tiron din Roșiorii de Vede, cânta uneori
cu glas senin o copilă, Irina,
venită să-și petreacă vacanţele la bunici. De atunci
și până acum, timpul, în
implacabila-i cadenţă, a
hărăzit un destin cu totul
aparte celei ce astăzi este
venerabila
compozitoare
Irina Odăgescu-Ţuţuianu.
Irina Odăgescu s-a
născut în Bucureşti, la data
de 23 mai 1937, într-o familie de intelectuali. Tatăl,
Odăgescu Emil, după absolvirea Facultăţii de Drept a ocupat
mai multe funcţii ca: judecător, magistrat, secretar general la
Ministerul Muncii, prefect al Judeţului Ilfov, avocat dar şi asistent universitar la Facultatea de Drept din Bucureşti. Mama,
Odăgescu Clementina este de asemenea absolventă a Facultăţii
de Drept şi fiică a lui Stan Ghiţescu, fost primar al oraşului
Roşiorii de Vede şi ministru al agriculturii şi al muncii. Aşadar,
pe linie maternă, Irina Odăgescu îşi are rădăcinile pe aceste
meleaguri.
În aceste condiţii, prima parte a copilăriei a fost dominată
de vioiciune şi zburdălnicie dar şi de o educaţie serioasă şi
diversă oferită cu generozitate de mediul familial. Înclinaţia

către artă este dovedită prin dorinţa de a scrie versuri dar şi de
interpretările pianistice. Mama sa de la care a moştenit talentul
muzical, dorea ca ea să devină pianistă.
La vârsta de 9 ani are parte de un accident stupid, fiind
lovită de un alt copil cu un bulgăre de var nestins în ochiul
stâng. Această întâmplare nefastă, soldată cu dezlipirea retinei, va determina pierderea a doi ani de studii şi o serie de
12 operaţii la ochi întinse pe parcursul mai multor ani. Ca
şi cum asta nu ar fi fost de ajuns, perioada de timp imediat
următoare va aduce evenimente tragice pentru Irina, evenimente ce o vor “căli“ aşa cum declară ea şi-i vor forma un caracter deosebit de puternic.
Familia sa cade victimă epurărilor sociale determinate de
instaurarea noului regim comunist. Tatăl este întemniţat pentru
15 ani pe motive politice (1949-1964) în închisorile comuniste:
Jilava, Gherla, Aiud şi Oradea iar bunicul său, Stan Ghiţescu,
urma să-şi sfârşească zilele ca deţinut politic în 1952 în temutul penitenciar de la Sighet, familia primind o confirmare
oficială a decesului abia în 1968. Aceste întâmplări dramatice
au marcat definitiv viaţa Irinei ce pe atunci avea doar 10 ani,
producând o adevarată “ruptură” de ordin psihic. Având o astfel de “origine”, Irina Odăgescu lasă în urmă liniştea şi candoarea copilăriei şi păşeşte pe un nou tărâm plin de necunoscut
şi durere, maturizându-se brusc. Singurul sprijin rămâne mama
sa, care îşi dedică întreaga viaţă realizării acestui copil ce va
trece prin momente cumplite, printre care încercarea din partea
autorităţilor de a o exclude din gimnaziu, liceu şi apoi facultate
pe motive politice. Peste ani, în 1980, va dedica mamei sale o
lucrare emoţionantă - “Balada”, pe versurile lui Ioan Melinte,
ultimele versuri din această lucrare fiind semnificative: “Ca o
leoaică-n spume, puiul mi-l voi apăra! / Cu viaţa mea, cu viaţa
mea voi apăra!“.
Pasiunea pentru muzică o determină să urmeze Conservatorul din Bucureşti - secţia Compoziţie, unde a avut ca profesori

mari maeştri ai muzicii româneşti: Ioan D. Chirescu – teoria
muzicii, Paul Constantinescu si Alexandru Paşcanu – armonie,
Zeno Vancea şi Myriam Marbe – contrapunct, Tudor Ciortea
– forme muzicale, Alfred Mendelshon şi Tiberiu Olah –
compoziţie, Anatol Vieru – orchestraţie, Vinicius Grefiens
– citire de partituri, Zeno Vancea – istoria muzicii, Emilia
Comişel – folclor şi Eugenia Ionescu – pian. Încă din anii
adolescenţei a fost atrasă de compoziţie. Lucrarea corală “Tatăl
nostru” scrisă în anul 1957, a fost interpretată de Corul Bisericii de la Parcul Domenii (cunoscută sub numele de Mănăstirea
Caşin), fiind dirijată în concert public de maestrul Dragoş
Alexandrescu. În anii studenţiei apar primele lucrări ample,
un cvartet de coarde si cantata “Tinereţe”, prima lucrare vocalsimfonică scrisă în ultimul an de absolvenţă, 1963, şi care a fost
interpretată în acelaşi an la Ateneul Român de orchestra Conservatorului condusă de Nicolae Ghiţă. Impresionat de talentul
şi sensibilitatea discipolei sale, marele compozitor şi pedagog
Mihail Jora i-a oferit lecţii particulare gratuite şi după absolvirea Conservatorului.
Creaţia Irinei Odăgescu va atrage atenţia printr-o nobilă
expresivitate, prin originalitatea artei sonore conturate și nu în
ultimul rând, printr-o desăvârșită măiestrie. Totodată, muzica ei
are rădăcini adânci în spiritualitatea poporului nostru, având ca
teză clasicismul nostru, folclorul românesc, ca antiteză creaţia
universală, ca în cele din urmă compozitoarea să ajungă la originale sinteze.
În anul 1967 Irina Odăgescu devine asistent universitar la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti şi de
aici înainte se va dedica în întregime creaţiei, activităţii didactice şi de perfecţionare şi nu în ultimul rând familiei. ”Muzica
este contextul în care exist, iar structura psihică este cea care îmi
dă echilibru . Bineînţeles, soţul meu, Teodor Ţuţuianu, cu care sunt
căsătorită de o viaţă, contribuie la liniştea mea sufleteasca. Este

profesor doctor la Catedra de Compoziţie şi Forme Muzicale, disciplina Polifonie a Universităţii Naţionale de Muzica din Bucureşti,
prorector al Facultăţii Teoretice a aceleaşi Universităţi şi în acelaşi
timp, muzicolog şi membru al Uniunii Compozitorilor din România…“, declara Irina Odăgescu în revista Diplomat club,
numărul 8 din 2006.
În anul 1990, imediat după căderea sistemului comunist, se petrece reparaţia morală dar şi profesională - devine
Conferenţiar universitar. Postul este ocupat prin concurs şi
salt de la asistent la Conferenţiar. În noile condiţii, accederea
către titlul de Profesor universitar la Universitatea Naţională de
Muzica din Bucureşti are loc în anul 1995 şi de asemenea prin
concurs. Ca pedagog se remarcă prin calm si înţelegere faţă de
studenţi dar şi prin exigenţă.
De asemenea, menţionez calitatea de profesor universitar
deţinută de Irina Odăgescu în cadrul Universităţii din Pitești,
încă de la înfiinţarea specializării Pedagogie muzicală. Și în
acestă ipostază s-a remarcat datorită calităţilor profesionale
deosebite, lucru confirmat pe deplin în data de 22 iunie 2009,
când Senatul Universităţii din Pitești îi conferă titlul academic
de Doctor Honoris Causa. În toamna anului 2005, cu ocazia
„Zilelor Municipiului Roșiorii de Vede” , pe lângă activităţile oficiale desfășurate în calitate de invitat de onoare, Irina Odăgescu,
vizitând orașul ce reprezintă o parte din copilăria sa, a poposit
și la Colegiul Naţional „Anastasescu”.
Pe 16 decembrie 2010, Irina Odăgescu a onorat din nou
cu prezenţa sa Colegiul Naţional „Anastasescu”, de această dată
fiind însoţită de încă două personalităţi ale artei corale contemporane: reputatul compozitor Dan Buciu, rector de onoare al
Universităţii Naţionale de Muzica din București și succesor al
Irinei Odăgescu în funcţia de secretar al Secţiei corale din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, și dirijorul Ioan Golcea, șef al catedrei de Dirijat și muzică religioasă
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din cadrul aceluiași prestigios conservator bucureștean. Motivul
acestei neobișnuite descinderi pentru un liceu de cultură generală, a fost susţinerea de către subsemnatul a lucrării pentru
obţinerea gradului didactic I, lucrare ce a avut ca temă creaţia
corală a Irinei Odăgescu.
În activitatea sa componistică Irina Odăgescu a abordat
aproape toate genurile muzicale, de la complexa partitură vocalsimfonică la solo-sonata instrumentală, de la amplele lucrări
corale la cântecele dedicate copiilor. Lipsește deocamdată de pe
consistenta listă ce numară peste 80 de opusuri doar opera căci,
de scenă, compozitoarea s-a apropiat până acum doar prin poemele sale coregrafice.
În calitate de compozitoare, Irina Odăgescu participă la
conferinţe şi prelegeri internaţionale cum ar fi: Conferinţă şi
curs la Universitatea din Pau (Franţa – martie, 1992) referitoare
la creaţia sa şi la principiile estetice ce o călăuzesc; Conferinţă
la Bilbao (Spania – 1992) la Congresul al VIII-lea al femeilor compozitoare, despre femeile compozitoare din Romania;
Conferinţă la Universitatea din Feirbanks (Alaska – 1993) în
cadrul celui de al IX-lea Congres al femeilor compozitoare,
“Musical Life and Female Composers in Romania” (conferinţa
a fost tipărită în “International Legue of Women Composers”,
octombrie, 1994; Conferinţă despre muzica femeilor compozitoare din România şi despre lucrările sale, susţinută la cinci
universităţi din Anglia (februarie, 1994); Conferinţă la Salonic
(Grecia – septembrie, 2000) în cadrul Festivalului Internaţional
al Femeilor Creatoare (organizat de UNESCO) despre creaţia
sa simfonică.
O mare parte din lucrările personale au fost prezentate în peste 300 de concerte în ţară şi în străinătate. Dintre
ele vom selecta pe cele mai importante: 19 spectacole cu baletul “Cântec înalt”, Opera Română din Bucureşti, septembrie
1983 - decembrie 1989; Italia (Bologna, 1985) - Corul Mad-

rigal, dirijor Marin Constantin, interpretează poemul coral
“Oglindire”; Spania (Vitoria, 1991) – Corul de cameră Antifonia, dirijor Costică Râpă, interpretează “De dor şi de voie
bună”; Spania (Bilbao, 1992) – Filarmonica din Bilbao, dirijor Adrian Sunsinae, interpretează lucrarea simfonică “Bătălia
cu facle”; Alaska (Feirbanks, 1993) – concert cu “Melos” pentru violă solo, interpretă Nancy Ucer; Peru (Lima, 1994) concert cu “Sonata pentru pian şi vioară” cu interpreţi peruani;
Olanda (Haga, 1995) – concert cu “Melos” pentru violă solo,
interpretată de Vladimir Mendelshon; Anglia (1994) – cinci
concerte cu “Sonata pentru vioară şi pian” la cinci universităţi
englezeşti: Londra, Southampton, Brighton, Reading, All Saint
Center, Lews (interpreţi: Inna Oncescu – pian, Clara Cernat
– vioară); Austria (Viena, 1998) – corul de cameră din Viena,
dirijor Johanes Prinz, a interpretat “Rugul pâinii ” cu traducere
în limba germană; California State (University-Northridge,
1999) concert cu “Muzică pentru 2 piane şi percuţie”; Grecia
(Salonic, 2000) – concert personal cu trei lucrări de muzică de
cameră; Germania (Hamburg, 2000) – concert cu “Sonata de
vioară şi pian”; Grecia (Agria reg. Volos,2002) – corala “Nicolae Oancea” dirijată de Valentin Moraru a interpretat “Cântecul miresei”; Ungaria (Balaton, 2002) – corul “Sânziana din
Piteşti” dirijat de Margareta Şerbănoiu, a interpretat lucrarea
“Rămas bun mamă şi tată”; Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, interpret Ladislau Cendeş – “Melos pentru violă solo”,
(mai, 2003); Festivalul “George Enescu”, Concert coral, Corul
Naţional Radio, dirijor Dan Mihai Goia, a interpretat “Cântarea pătimirii noastre” poem coral pe versuri de Octavian Goga
(București, 17 septembrie 2005); Anglia (Londra, decembrie 2005) în cadrul primului Festival de muzică românească,
orchestra “The London Schubert Players” , dirijor Florin Totan, a
interpretat “Tinereţe fără bătrâneţe, viaţă fără de moarte”, inspirat după basmul lui Petre Ispirescu (două concerte simfonice);
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Festivalul „George Enescu”, Concert coral, „Tatăl nostru”, Corul
Naţional Radio, dirijor Dan Mihai Goia (9 septembrie, 2007);
Concert coral, „Tatăl nostru”, Corul „Accoustic”, dirijor Daniel
Jinga (Basel, 5 decembie, 2007 și Uster, 6 decembrie, 2007);
Italia, Veneţia, Concert instrumental, „Continuum pentru voce
și pian”, interpreţi Remus și Bianca Manoleanu (iunie, 2006);
Recital de orgă, Eckart Schlandt, “Passacaglia pentru orgă” la
Ateneul Român, 28 aprilie 2009.
Participă la nenumărate emisiuni radiofonice şi interviuri
la radio sau televiziune despre lucrări şi compozitori ce aparţin
unor stiluri sau şcoli muzicale diferite dar şi despre creaţia sa.
De asemenea este membră în jurii la festivaluri şi concursuri
naţionale de creaţie şi interpretare dar şi în societăţi muzicale de
prestigiu: membră a Uniunii Compozitorilor din 1963; secretar
al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din 1990 şi până în
august 2010; vicepreşedintă a Asociaţiei Naţionale Corale din
România între anii 1990 – 1998, asociaţie pe care a înfiinţat-o
în 1990 împreună cu profesorii Petru Crăciun şi Dan Buciu;
membră a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană,
membră a Asociaţiei Române a Femeilor de Artă şi membră
în Senatul Universitar al U.N.M.B. şi în Consiliul profesoral al
F.C.M.P. din 1990 şi pâna în 2004.
În anul 2003 Irina Odăgescu susţine doctoratul în creaţie
muzicală şi muzicologie cu simfonia corală “Timpul Pământului”
– după Octavian Goga – pentru cor, percuţie şi recitator, având
coordonator pe compozitorul Dan Buciu, rectorul Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti. Pornind de la impresionantul text al poeziei, lucrarea ce conţie trei părţi (1.”Cântarea
pătimirii noastre”; 2.”Timpul pământului”; 3.”Epilog”), atrage
atenţia prin ampla şi variata desfăşurare a posibilităţilor tehnice
şi de expresie ale vocilor umane ce suplinesc instrumentele.
Ritualul teatral este creat cu ajutorul recitatorului, el jucând
rolul de oficiant. Premisa ce stă la baza acestei lucrări este aceea

că “vocea umană reprezintă instrumentul de maximă expresivitate
întrucât conţine şi inefabilul cuvântului. ”
Legat de creaţia contemporană, Irina Odăgescu are convingerea că “arta zilelor noastre trebuie să fie perenă şi nu efemeră,
transcendentă şi activă în acelaşi timp, nu statică şi îngheţată în
corsete şi canoane – atât tradiţionale cât şi ultramoderne, activă
şi originală în evoluţia sa, să răspundă necesităţilor spirituale ale
epocii, devansând, şi dacă este posibil, să se înscrie pe o traiectorie
ascendentă a creaţiei umane ca o necesitate firească a acesteia şi, ca
urmare, numai în funcţie de satisfacerea acestor câteva deziderate şi
a altor multe, ea îşi va confirma valoarea”.
Acestea sunt principiile ce au călăuzit şi călăuzesc spiritul
creator al Irinei Odăgescu, principii ce au condus la elaborarea
unor lucrări cu care a obţinut elogiile criticii de specialitate şi
ale prestigioşilor interpreţi, lucrări ce bucură melomanii prin
noile sensuri desluşite şi nu în ultimul rând, aduc împlinire
spirituală compozitoarei.
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Prof. Predoi Petrică,
Colegiul Naţional „Anastasescu”, Roșiorii de Vede
(Articol publicat în ziarul „Drum“,
din 22 iunie 2010, publicaţie editată de
Casa Municipală de Cultură Roşiorii de Vede)

MIRCEA NEAGU Liturghie pentru Ţară
Rămânem tot printre prietenii
Vâlcii, dar ne mutăm în grădina muzicii. Vâlcea, prin instituţiile sale culturale și artistice, a colaborat, în ultimele
patru decenii, cu numeroși muzicieni (compozitori, dirijori, muzicologi,
interpreţi), a căror simplă listă abia ar
încăpea în spaţiul rubricii mele. Aici și
acum, pentru că protagonistul evocării
de faţă este compozitor, voi menţiona,
selectiv, doar numele creatorilor cu care
am colaborat și ale căror compoziţii
onorează patrimoniul Centrului Judeţean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiţionale, mai toate fiind manuscrise
originale ale autorilor, având, adică, și o valoare documentară,
nu numai artistică. Cap de listă, prin consistenţă și importanţă,
este, bineînţeles, compozitorul de obârșie vâlceană, Gheorghe Dumitrescu. Lista cuprinde multe alte nume ale muzicii
românești contemporane, compozitori din toate generaţiile și
de toate genurile: Ștefan Andronic, Cornel Arion, Constantin
Arvinte, Nicu Alifantis, Gheorghe Bazavan, Dan Buciu, Mircea
Chiriac, Marin Constantin, Mircea Cristescu, Petru Magdin,
Horia Moculescu, Nicolae Oancea, Ludovic Paceag, Constantin Romașcanu, D. D. Stancu, Vasile Timiș, Vasile V. Vasilache.
Între ei, printre cei mai constanţi și mai productivi în colaborarea cu Vâlcea, – Mircea Neagu, „contemporanul meu” de astăzi.
Originar din fostul judeţ Vlașca (Teleormanul actual), absolvent
la Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, Mircea Neagu și-a desfășurat întreaga activitate în spaţiul îndrumării și promovării mișcării muzicale românești, coordonând,
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mai bine de trei decenii, serviciul muzical al Casei Centrale a
Creaţiei Populare. În cadrul acestei instituţii, Mircea Neagu a
lucrat împreună cu directorul Nicolae Nistor, pe care-l evocă
în termeni elogioși: „Era un bun conducător, harnic, înţelept,
un ardelean cu o bună pregătire profesională, cu mare putere
de muncă, dragoste și pasiune faţă de activitatea artistică de
amatori.” În travaliul său managerial, Nicolae Nistor, (al cărui
rol modelator asupra mea l-am recunoscut în paginile acestui
serial), și-a format o redutabilă echipă, cuprinzând profesioniști
de clasă, precum Mircea Neagu, Ludovic Paceag (muzică), Beatrice Moscu, Theodor Mănescu (teatru), Sever Tita, Theodor
Vasilescu (core-grafie), Ioan Meiţoiu (literatură), Vasile Savonea (artă plastică). Dacă, în ţară (inclusiv în Vâlcea), casele/
centrele creaţiei populare au funcţionat ca instituţii de specialitate, rezistând, în primele decenii, presiunii de a fi deturnate în
cooperative de prestări servicii, această performanţă s-a datorat
și patronajului, la standarde profesionale, al echipei Casei din
Popa Soare, atât timp cât instituţia și-a putut apăra autonomia
funcţională, adică până a fi absorbită și transformată într-un
„sector”, în cadrul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice.
Sub îndrumarea lui Mircea Neagu și a colaboratorilor săi
(mai merită amintiţi Gheorghe Ionescu și Ligia Ștefănescu),
mișcarea muzicală de amatori a cunoscut, în cea de a doua
jumătate a secolului XX, o dezvoltare fără precedent, atât prin
amploarea și diversitatea reţelei de genuri și tipuri de formaţii
(corale, clasice, populare, moderne), cât și prin altitudinea nivelului interpretativ, multe ansambluri de amatori atingând cota
valorică a trupelor profesioniste, dar păstrând autenticitatea
emoţiei artistice. Două au fost direcţiile prioritare ale strategiei
culturale puse în undă de Casa Centrală a Creaţiei Populare
în domeniul muzicii corale: pe de o parte, îmbogăţirea fondului de repertoriu aparţinând tradiţiei clasice, consecvent pus în
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valoare, cu lucrări din creaţia com-pozitorilor contemporani,
inclusiv prin stimularea spiritului creator al muzicienilor locali;
pe de alta, perfecţionarea măiestriei interpretative a dirijorilor de coruri, prin consfătuiri, cursuri, colocvii și alte programe
formatoare. La acestea s-a adăugat promovarea valorică a celor
mai bune coruri, în cadrul concursurilor naţionale și al festivalurilor zonale, purtând numele unor corifei ai muzicii corale
românești: „Ciprian Po-rumbescu”, „Ion Vidu”, „D. G. Kiriac”,
„Gh. Dima”. De toată această ofertă repertorială și metodologică a beneficiat și mișcarea corală, muzicală în genere, din Vâlcea, inclusiv prin aportul personal al lui Mircea Neagu, care,
fiind prezent în juriile de concurs și în activităţile metodologice
organizate în Vâlcea, a întreţinut, cu autoritatea compozitorului
și cu experienţa pedagogului, un dialog profitabil pentru dirijorii locali.
Compozitorul Mircea Neagu s-a afirmat încă din tinereţe,
practic din ultimii ani de Conservator, fiind primit, la numai un
an după absolvire, în Uniunea Compozitorilor (1954). Lucrarea care a marcat acest moment crucial al carierei sale era rodul
colaborării cu un vâlcean: „Hei, pădure!”, baladă pentru cor
mixt și solo bariton, pe versuri de Liviu Cernăianu, a primit
marele premiu al Radiodifuziunii Române. Despre autorul textului, compozitorul avea să mărturisească la vremea amintirilor:
„Singurul îde la Consiliul Culturiiș care avea știinţă de carte și
cunoștea bine fenomenul culturii populare era bunul meu amic,
Liviu Cernăianu, vâlcean.” A fost un debut de bun augur: pe
durata a peste o jumătate de veac de activitate componistică,
Mircea Neagu a realizat peste 250 de creaţii corale – laice și
religioase –, de diferite genuri (poeme, balade, madrigale, suite,
prelucrări folclorice, cântece pentru școlari etc.). Valoarea multora dintre aceste lu-crări a fost recunoscută și recompensată
prin premii în cadrul concursurilor naţionale de gen sau acordate de Uniunea Compozitorilor. Printre acestea din urmă,

ampla lucrare religioasă „Liturghia ortodoxă”, comandată de
Patriarhia Română, cu binecuvântarea fostului Patriarh Teoctist, distinsă cu premiul Uniunii Compozitorilor pe 2008. De
altfel, ultima perioadă componistică a lui Mircea Neagu este
dominată de creaţia religioasă, cuprinzând lucrări cântate de
Corul Radiodifuziunii și de alte coruri profesioniste. Cea mai
recentă lucrare de această factură, realizată în 2009, este „Rugăciune”, versuri de M. Eminescu, compoziţie pentru cor mixt,
solo sopran și alto, interpretată, în primă audiţie, de Corul academic al Filarmonicii „Moldova” din Iași, dirijor Doru Morariu.
S-ar putea ca unii dintre cititorii mai „vigilenţi” să-mi
reproșeze că elogiez un compozitor care a cântat, înainte de
1989, „patria și partidul”. În legătură cu cântarea „gloriosului
partid”, să nu ne grăbim să dăm cu piatra! Cei care au trăit și
au cunoscut acele vremi știu prea bine că această „cântare” era
preţul pe care chiar și marii creatori erau nevoiţi să-l plătească
pentru a salva fiinţa estetică a creaţiei autentice. Cât privește
cântarea „patriei iubite”, întreb pur și simplu: Ce era rău în faptul că ne cântam ţara ?! și, deși întrebarea sună retoric, răspund
răspicat, cu argumentele compozitorului nostru: întreaga creaţie
corală românească, clasică și contemporană, și întreaga mișcare
corală românească – de amatori și profesionistă – stau sub semnul iubirii de patrie. Faptul că, de la o vreme, nu prea ne mai
iubim ţara (inclusiv prin cântul coral) este un semnal grav pentru fiinţa naţională și el trebuie să ne îngrijoreze pe toţi: politicieni, lideri de opinie, pedagogi, educatori, oameni de cultură
și artă. De aceea, închid acest subiect, recunoscând apăsat: Da,
Mircea Neagu este un muzician patriot, un compozitor careși iubește ţara și o cântă, o cântă în spiritul și după modelul
marilor săi înaintași, începând cu Ciprian Porumbescu, a cărui
creaţie, zămislită din jertfa iubirii de patrie, rămâne validă peste
veacuri și vremuri.
Mircea Neagu a cântat ţara și a cântat Vâlcea. În „cântarea corală a Vâlcii istorice și contemporane” – una din „crimele”

118

119

generaţiei și echipei mele culturale, Mircea Neagu este prezent
prin lucrări de substanţă și amplitudine, în care profunzimea
structurii muzicale își găsește un veșmânt expresiv elevat și care
vădesc recunoscuta cantabilitate a compozitorului. Ele poartă
amprenta spaţiului vâlcean sau decantează izvoare ale melosului
popular local: „Cântec de la Vâlcea”, cor mixt cu acompaniament de pian; „Glasul lui Mircea la Cozia”, poem pentru cor
mixt și pian, pe versuri de I. Meiţoiu, un alt prieten al Vâlcii; „Oltul nostru românesc” („Cântecul Oltului”), triptic pentru
cor mixt și pian, de asemena pe versuri de I. Meiţoiu; „Sus pe
Lotru, la izvoare”, cor mixt; „Lie, ciocârlie”, suită corală în trei
părţi, pentru cor mixt, pe versuri populare; „Pe deasupra Oltului”, suită corală vâlceană pe trei voci egale, versuri populare,
având ca sursă culegerea lui Marin Brînaru, prieten și colaborator al compozitorului; „Pe plaiul cu frunza rară – Două cântece lirice: I. Doină; II. Joc”, pentru cor mixt, versuri populare.
Toate aceste compoziţii se află în portofoliul muzical al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale, câteva fiind publicate în culegerile editate în anii
’70: ”Cântă Oltul, cântă Lotrul” și „Vâlcea, vatră de lumină” (ce
titluri retrograde !), sub îngrijirea lui G. Chaborschi, respectiv
Marin Brânaru. Mai toate au intrat în repertoriul formaţiilor
corale vâlcene, unele fiind cântate în primă audiţie de corurile
noastre reprezentative în competiţiile interjudeţene și naţionale,
cu deosebire în Concursul coral „Patrium Carmen” („Cântare
Patriei”), organizat de Televiziunea Română între anii 1971 –
1974. În mărturia încredinţată caietului-program al participării
corurilor vâlcene la concurs, compozitorul aprecia la cele două
coruri finaliste – Drăgășani și Bălcești – preocuparea pentru
îmbogăţirea repertoriului cu lucrări noi, originale, și constanta
aspiraţie spre performanţa artistică. Aspiraţie reconfirmată:
ambele coruri au devenit laureate ale concursului.
Mircea Neagu a rămas solidar cu vâlcenii și după 1990.
În mesajul transmis la cea de a XXV-a aniversare a Centrului

Creaţiei Populare, după ce evalua mișcarea muzicală din Vâlcea deceniilor anterioare, compozitorul adresa „un gând de
aleasă apreciere pentru toţi dirijorii care s-au remarcat prin realizările lor interpretative de înalt nivel artistic, prin abordarea
unui repertoriu valoros din creaţia corală românească și universală.” Între aceștia, două nume stăruie constant în memoria compozitorului, și ele sunt evocate în corespondenţa noastră
recentă: Marin Brînaru și Mihail Ștefănescu, reprezentând cele
două generaţii de muzicieni ale Vâlcii contemporane, amândoi
fiind ctitori de cultură: Corul Drăgășanilor a fost „creaţia lui
Marinică Brînaru, el depunând mult suflet, dragoste și pasiune, cu rezultate deosebite.” Corul „Euphonia”, la rândul său,
este „opera” lui Mihail Ștefănescu, actualul director și dirijor al
Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.
Salutând fericita alegere a numelui Filarmonicii vâlcene,
Mircea Neagu semnează o mărturie de gratitudine pentru
mentorul său, pe cât de convingătoare, pe atât de emoţionantă:
„Mi-a fost profesor de armonie la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu”. Doamne, ce frumos preda, avea un dar de a
vorbi cum nimeni nu reușea să-l egaleze. (...) Marele maestru
Ion Dumitrescu mă aprecia foarte mult, m-a ajutat material
când am fost bolnav cu o sumă mare de bani din partea Uniunii Compozitorilor. A fost pentru mine ca un părinte spiritual.
Când am aflat, m-am bucurat mult de faptul că Filarmonica
din Râmnicu-Vâlcea poartă numele maestrului Ion Dumitrescu,
o personalitate de mare căldură, care a condus Uniunea Compozitorilor, realizând enorm de multe probleme privind buna
funcţionare a Uniunii noastre. A fost 25 de ani președintele
Uniunii Compozitorilor, fără a fi membru de partid. A fost un
unicat în acea vreme.” O mărturisire care conţine, implicit, o
declaraţie de dragoste pentru Vâlcea...
Gheorghe DEACONU
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Dirijorul Teodor Zgureanu face parte din galeria muzicienilor de seamă din Republica Moldova, care activează pe tărâmul artei în tripla sa calitate: dirijor, compozitor, pedagog.
S-a născut la data de 24 mai 1939, în localitatea Condrătești, judeţul Bălţi, într-o familie binecuvântată cu 6 copii. A
învăţat încă de copil să lupte cu greutăţile vieţii și să respecte
munca. Anii de război și consecinţele lui ulterioare, aveau să-l
călească și să-l pregătească pentru viaţă.
Pasiunea pentru muzică a moștenit-o din familie, de la tatăl
său care fiind înzestrat cu o voce frumoasă, ţinea locul dascălului
la biserica din satul natal.
Deși visul său de copil era
să „devină militar”, destinul avea să-l îndrepte
înspre cariera muzicală.
Primii pași avea să-i facă
în anul 1953, când se va
înscrie la Școala Pedagogică din Călărași, unde va
studia timp de patru ani,
fiind bursier. Sub îndrumarea profesorului Dimitrie Berdâșev, va dobândi
cunoștinţe în domeniul
teoriei muzicale, dirijatului coral și de canto. Este
perioada în care tânărul
descoperă pasiunea pen-

tru dirijatul coral. Va funcţiona în satul Cimișlia, ca învăţător
și profesor de muzică, punând bazele corului școlii și a unui
Cor de tineret la Casa de Cultură. La îndemnul mentorului său
– profesorul Berdâșev, s-a înscris la Institutul Pedagogic de la
Bălţi – secţia muzică, unde a urmat doar un an, după care s-a
transferat la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău.
A studiat Dirijatul coral cu profesoara Lidia Axionov.
S-a afirmat în scurt timp ca dirijor, organizând corul Universităţii de Stat. După absolvirea Conservatorului în anul 1964,
a funcţionat ca metodist superior la Casa de creaţie populară
(1963 – 1967), dirijor al Capelei corale academice “Doina” a
Filarmonicii (1967 – 1976), dirijor al Capelei corale “Moldova”
a Radioteleviziunii (1976 – 1987) din Chișinău.
Începând cu anul 1987, se dedică învăţământului universitar, în prezent fiind profesor, șef al catedrei de Dirijat coral al
„Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice” din Chișinău.
În cadrul „Institului de Artă” (actualmente Academia de
Muzică, Teatru și Arte Plastice”) înfiinţează Corul de femei
„Renaissance”, formaţie de elită care s-a afirmat în numeroase
festivaluri și concursuri internaţionale, obţinând premii importante.
Cea mai tânără formaţie fondată de maestru este un cor
de băieţi ce poartă numele de “Academia Campanelli”, împlinindu-şi astfel un alt vis de-al său, alături de corul bărbătesc «
Gavriil Musicescu ».
În calitate de compozitor, a abordat genuri diferite: lucrări
vocal-simfonice (cantate, oratorii), muzică corală, muzică vocală
şi operă.
Opera Decebal , în trei acte, a fost compusă în anul 1998, pe
libret de V. Teleucă, prima audiţie având loc în 10 septembrie
2002, la Teatrul de Operă şi Balet din Chişinău.
Compune pentru orchestră: poemele simfonice - Mărire
Burebista şi Lumină din Lumină (2001), Rapsodie pentru orchestră

122

123

Teodor Zgureanu – o viaţă închinată
muzicii corale

de suflători (2002); muzică vocal – simfonică: Să-nfloreşti,
pământul natal - poem vocal-simfonic pentru cor mixt
şi orchestră pe versuri de A. Ciocanu şi Grigore Vieru ;
Pămîntul meu - oratoriu pentru bas, cor mixt şi orchestră
pe versuri de A. Roşca, D. Matcovschi, I. Iakimov, I. Vieru
(1980), Cânt solemn: poem vocal-simfonic pentru bas, cor
mixt, cor de copii şi orchestră versuri de S. Ghimpu; 1983)
Pe calea gloriei – poem vocal-simfonic pentru cor mixt, cor
de copii şi orchestră pe versuri de D. Matcovschi ( (1984),
Moldova - oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră pe versuri
de D. Matcovschi (1985), Răsai asupra mea lumină lină - cantată
în şapte părţi (Răsai asupra mea; Luceafărul; Un Luceafăr;
Colinde, colinde; Cînd răsai în calea mea (Catrene); Rugăciune;
Steaua Eminescu) pentru 2 solişti, cor feminin şi orchestră de
coarde pe versuri de Mihai Eminescu, şi Gh. Ciocoi versiunea
pentru 2 mezzo-soprano, cor feminin şi orgă (pian) (1999).
Compune lucrări ample pe teme religioase: Oratoriul psalmilor, în 9 părţi – pentru Bas, cor feminin şi orchestră (pe text
canonic religios după psalmii lui David), în 1995, prezentat în
primă audiţie la Teatrul Eminescu; Oratoriul Ştefan Cel Mare
şi Sfant: - pentru Bas, Mezzo-sopran, cor mixt şi orchestră în
1996; Oratoriul Noaptea Sfantului Andrei, pentru cor feminin, 4 solişti, orchestră nai, taragot, ocarină, text de Ion Vicol
(2000), prezentat în primă audiţie la 4 iunie 2001 de către
Corul “Renaissance”, în cadrul Festivalului Internaţional
“Zilele Muzicii Noi” ediţia a X-a, la Sala cu orgă din Chişinău;
Monolog pentru Maica Maria: poem pentru cor bărbătesc, solo
contralto şi orchestră de cameră (2002).
Pentru cor mixt compune un număr impresionant de lucrări
pe versuri de Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Veronica
Micle, Lucian Blaga, Emil Loteanu, Nicolae Dabija, Dumitru
Matcovschi, Toma Istrati etc.
Compune Imnele Sfintei Liturghii ale lui Ioan Gură de
Aur pentru cor de femei, pornind de la ideea că «cel ce cântă

rugăciunea se roagă dublu, iar cel cel ce compune cântare Mântuitorului este ocrotit de Dumnezeu».
Compune coruri pentru copii, muzică vocală de cameră şi
muzică instrumentală.
În semn de recunoaştere a activităţii sale, Teodor Zgureanu
a fost distins cu premiile Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova şi Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova,
decorat cu ordinul “Gloria Muncii”, Artist Emerit din Republica Moldova (1974), Artist al Poporului din Republica Moldova (1983).
Din anul 1993, este membru de onoare al «Académie
Amadeus Europe» din Paris. În anul 2000, a primit Medalia comemorativă – «150 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu», acordată de Preşedintele Emil Constantinescu.
Teodor Zgureanu este un nume emblematic pentru muzica
din Republica Moldova, fiind un adevărat ambasador al muzicii, prezent la importante competiţii europene.
În plină forţă creatoare, Teodor Zgureanu reprezintă un
exemplu de pasiune, tenacitate, dăruire, fiind un adevărat promotor al artei corale basarabene.
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200 de ani de cânt coral românesc la Lugoj
O carte despre vocaţia muzicală a Lugojului

Aniversări
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Apărută de curând la Editura Eurostampa din Timişoara,
ultima carte semnată de Constantin-Tufan Stan se intitulează
De la Reuniunea Română de Cântări şi Muzică la Corul „Ion
Vidu” şi celebrează cei „200 de ani de cânt coral românesc la
Lugoj” (după cum precizează subtitlul). Faptul că acest organism coral românesc a împlinit două secole de viaţă este, fără
îndoială, opera impresionantă a comunităţii şi a dirijorilor zidiţi
în această istorie. Evocarea acestora este realizată cu empatia
lugojeanului nativ, dar şi cu detaşarea ştiinţifică a cercetătorului.
Este o carte frumoasă şi necesară, la a cărei întemeiere au
conlucrat şi instituţiile
oraşului, şi ale judeţului.
Volumul este prefaţat
de muzicologul Grigore
Constantinescu,
într-o
„precuvântare” elogioasă
faţă de „legendara cetate
a Lugojului”, de jubileul care „reuneşte trecutul, prezentul şi viitorul”
şi faţă de „semnătura
de cronicar bănăţean a
autorului, care merită
neprecupeţite laude”.
Structura în care a
fost turnată extraordinara
bogăţie de date este clară
şi uşor de urmărit. Prima
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secţiune, introductivă, se referă la istoria generală a Lugojului, la fenomenul multiculturalităţii, la „sistemul coral cultivat
de asociaţiile şi corurile bisericeşti ale comunităţilor germană
şi cehă”, la „ţăranii români bănăţeni, luminaţi de intelectuali
modeşti, dar devotaţi”, la primele documente care atestă practica muzicală vocală la Lugoj şi chiar la observaţii de ordin
antropologic.
După această aşezare în context istoric şi cultural urmează
şase capitole dense, mustind de informaţie, care se ocupă de
fiecare etapă de viaţă a corului, de la constituire până în actualitate. Corpus-ul volumului se întregeşte cu patru pagini de concluzii, o addenda pedantă, o bibliografie bogată şi un indice de
nume.
Mi-a atras atenţia modul în care primele şi ultimele cuvinte
ale cărţii sintetizează brandul pe care îl reprezintă Corul „Ion
Vidu”: „Oraşul Lugoj s-a constituit într-unul din polii muzicii corale româneşti”; „Actualul Cor „Ion Vidu” desăvârşeşte
etapele unui îndelungat şi anevoios parcurs artistic, iniţiat la
începutul secolului al XIX-lea, de inimoşi şi talentaţi învăţători
şi preoţi români, sub oblăduirea bisericii române ortodoxe
lugojene”. Între aceste două propoziţii este închisă întreaga
istorie bicentenară a Corului „Ion Vidu”, istorie care se suprapune, aproape că se confundă, cu modul în care este perceput
oraşul Lugoj. Trecem în revistă pe învăţătorii Nicolae Marcu şi
George Ghina (aflaţi la conducerea corului în perioadele 18101836, respectiv 1837-1853) şi apoi pe profesorii Anton Burger
(1854-1860) şi Iosif Czegka (1869-1888), şi ajungem la Ion
Vidu, al cărui „directorat” se întinde pe parcursul a 37 de ani
(1889-1926).
Capitolul dedicat celui supranumit „doinitorul Banatului” este pe măsura personalităţii sale. Ne aflăm în faţa unei
micromonografii care reparcurge – din perspectiva muzicologului contemporan – viaţa şi importanţa rolului lui Ion

Vidu. Autorul vorbeşte despre militantul revoluţionar care „a
vibrat la unison cu aspiraţiile sociale şi politice ale românilor
bănăţeni şi transilvăneni”, dar aduce în discuţie şi faptul că, la
maturitate, acesta se defineşte ca „fervent cultivator al spiritului
toleranţei interetnice”. În acest sens, este citat muzicologul şi
lexicograful Viorel Cosma (prezent în muzicologia românească
cu două monografii Ion Vidu), care a pus la dispoziţia publicului, încă din 1965, discursul tânărului Ion Vidu citit la
absolvirea Preparandiei (cum se numea Liceul Pedagogic
„Dimitrie Ţichindeal” din Arad). Dincolo de patosul cuvintelor impresionează claritatea şi înălţimea aspiraţiilor tânărului de
numai 18 ani. Iată ce scria Ion Vidu la această vârstă: „Cugetatam la armă, dar […] m-am întors; am cugetat la şcoală şi aici
am stat. Am ajuns la acel rezultat că arma numai ce nimiceşte,
iar şcoala rădică mlădiţe tinere, cari sunt speranţa viitorului”.
Este punctat apoi momentul de cotitură provocat de corespondenţa cu Gavriil Musicescu și turneul Corului Mitropolitan din Iași, moment dezvoltat cu rigoare documentară, cu
date culese inclusiv din presa ieșeană. Subliniem aici aportul
de originalitate reprezentat de clarificarea împrejurărilor în care
concertele corului ieșean programate la Arad și Timișoara au
fost contramandate. Este punctată apoi „iniţiativa memorabilă,
unică în istoria muzicii românești: organizarea (în 1893) a primului curs de muzică vocală pentru dirijorii corurilor ţărănești”.
Sunt inserate şi o serie de subcapitole care reprezintă
tot atâtea episoade din viaţa lui Ion Vidu şi ale corului său,
microstudii cu titluri precum: Alexandru Mocioni şi serbările
Astrei, Reuniunea corurilor maghiare, Procesul Vidu–Barzu, Atitudini şi reflexe xenofobe, Apelul lui Vidu pentru înregistrarea
corurilor româneşti din Banat, Agenda concertelor şi repertoriilor,
Dumitru Georgescu Kiriac şi Societatea Corală „Carmen”, Expoziţia
Generală Jubiliară din 1906, Festivalul coral de la Breslau, Cum
dirija Ion Vidu, Jubileul Reuniunii Meseriaşilor Germani, Secvenţe
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sociale şi muzicale în preajma Marii Uniri, Întâlnirea cu George
Enescu, Ion Vidu, un homo Europaeus, Bobocele şi inele şi problematica prelucrării folclorului.
În anul 1926, Ion Vidu a părăsit conducerea corului,
desemnând drept urmaş pe tânărul dirijor secund Filaret Barbu,
prezent la conducerea corului în perioada 1926-1940 (14 ani).
Capitolul dedicat acestuia subliniază activitatea de critic muzical, ca şi cea de fondator şi animator al vieţii muzicale lugojene. Cităm: „F. Barbu a fost acela care a inaugurat publicistica
muzicologică, fiind cel dintâi cronicar muzical care, în crochiurile sale, a redat cu profesionalism atmosfera memorabilelor
recitaluri ale lui Geoge Enescu. Urmând exemplul confraţilor
săi din Timişoara, F. Barbu va edita, la Lugoj, începând cu anul
1927, „Revista Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat”,
publicaţie singulară în peisajul vieţii muzicale româneşti
bănăţene, care va reflecta cu fidelitate amploarea şi efervescenţa
emulaţiilor corale din spaţiul cultural zonal. Ca membru fondator al Societăţii Filarmonice (1927) şi director al Conservatorului de Muzică din Lugoj (instituţie fondată în 1929), F. Barbu
a desfăşurat o activitate de pionierat, prin care a contribuit la
sporirea prestanţei şi nobleţei culturale a oraşului său natal”.
Activitatea dirijorală a lui Filaret Barbu este analizată
conform documentelor studiate, concert cu concert, consemnând toate informaţiile la care a ajuns autorul. Un alt aspect
important din viaţa oraşului, anume Orchestra Societăţii Filarmonice, constituie un subiect consistent, monitorizat cu acribie.
Polemicile din presă şi evenimente precum dezvelirea bustului lui Traian Grozăvescu sau spectacolele cu Armonii bănăţene
sunt de asemenea prezente.
Activitatea de pedagog a lui Filaret Barbu este redată în
amănunt, atât ca profesor la Conservatorul de Muzică, cât şi la
Şcoala dirijorilor de cor şi fanfară. Momentul celui de-al treilea
Congres Muzical (1933) este prezentat în detaliu, ca şi cursurile

de dirijat de la Buziaş. Capitolul Filaret Barbu se încheie cu
dialogurile epistolare întreţinute cu Lucian Blaga.
În anul 1940, Filaret Barbu pleacă la Timişoara, lăsând
loc unui nou dirijor, în persoana lui Dimitrie Stan, personalitate pentru a cărui prezentare autorul cărţii a mai lucrat, într-o
echipă, alături de literaţii Dorina Mărgineanţu (nepoata dirijorului) şi Gheorghe Luchescu1. În cei 28 de ani cât a fost la
conducerea corului (1940-1968), Dimitrie Stan a fost şi director al Conservatorului de Muzică, remarcându-se prin pasiunea
şi profesionalismul său. Sub directoratul său au avut loc şi acte
comemorative deosebite, cum ar fi slujbele de pomenire pentru
foştii preşedinţi şi dirijori ai corului, un turneu dedicat memoriei lui Ion Vidu şi înălţarea unei cruci de marmură pe mormântul acestuia.
Activitatea lui Dimitrie Stan este prezentată apoi şi prin
prisma concertelor programate pe scena Ateneului Român, la
iniţiativa Cercului Bănăţenilor din Bucureşti, în cadrul unui
program intitulat Săptămâna bănăţeană (1-7 martie 1943). Turneul bucureştean este urmărit pas cu pas, prin prisma documentelor existente: extrase de presă, afişe, programe, diverse
adrese etc. Toate acestea au fost realizate în contextul politic
al vremii şi având alături pe soţia sa, profesoara Dora Stan
(supranumită „privighetoarea Lugojului”), absolventă a Conservatorului din Cluj şi solistă (1933-1934) a Operei Române din
cetatea transilvană.
Concertele organizate de Dimitrie Stan sub auspiciile Astrei
Bănăţene sunt şi ele prezentate, ca şi cele ale Conservatorului,
manifestări între care „montarea operei Cavalleria rusticana
de Pietro Mascagni a constituit un vechi deziderat al Reuniunii Române de Cântări şi Muzică. […] Având girul Societăţii
Compozitorilor Români, definitivându-se componenţa
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1

Este vorba despre volumul Centenar Dimitrie Stan. Cântecul străbate lumea,
Editura Eurobit, Timișoara, 2006.

suportului orchestral (Orchestra Societăţii Filarmonice, sprijinită de Muzica Militară a Regimentului 9 Roşiori), în toamna
anului 1945 au debutat repetiţiile la noua premieră”.
Mergând pe firul cronologic, autorul ne pune la dispoziţie
şi episoade precum „adaptarea la cerinţele timpului progresist”
şi disensiunile rezultate din modificarea statutului Reuniunii.
Sunt pagini care relatează momentele tensionate ale divizării
corului, divizare în urma căreia au rezultat cele două corale:
Corul bisericesc şi Corala „Ion Vidu”. Concluzionând, autorul
subliniază modul exemplar în care au fost depăşite dificultăţile:
„Chiar dacă a fost nevoit, împotriva voinţei sale, să facă unele
minimale concesii, inclusiv de ordin repertorial, Dimitrie Stan
a fost personalitatea providenţială care a tranzitat două epoci
diametral opuse, păstrându-şi verticalitatea intelectuală, morală
şi profesională. Fără curajosul său gest din 2 martie 1947, probabil că activitatea Corului „Ion Vidu” s-ar fi disipat în perpetue
şi meschine conflicte interne, determinând numirea unui dirijor
pe criterii politice, iar profesionalizarea ar fi rămas un simplu
deziderat”.
Ajuns la ultimul capitol, volumul anunţă importanţa anului 1968, când la conducerea Corului „Ion Vidu”, la recomandarea lui Dimitrie Stan, era desemnat Remus Taşcău, un tânăr
absolvent al Conservatorului din Cluj. Paginile dedicate acestui
ultim maestru al corului s-au scris parcă de la sine, prin reunirea
cronicilor, interviurilor şi articolelor publicate despre activitatea
sa. O activitate impresionantă, o istorie în cronici şi o defilare
de reputate semnături, de la Marin Constantin la Gheorghe
Firca, de la Viorel Cosma şi Franz Metz la Mircea Neagu şi
Walter Klepper, de la Clemansa Firca şi Gruia Stoia la Grigore Constantinescu şi Stelian Olariu. Un număr important de
cronici provin şi din străinătate, ecouri ale concertelor Corului „Ion Vidu” susţinute peste hotare. Un alt număr de cronici
se datorează chiar autorului acestei cărţi, care îl consideră pe

maestrul Remus Taşcău „un etalon al muzicii corale româneşti
contemporane”.
Sunt consemnate, de asemenea, turneele, festivalurile, concursurile şi proiectele Corului „Ion Vidu”, apoi colaborările,
discografia, palmaresul şi distincţiile, plus repertoriul abordat în
cei 42 de ani de cântare neîntreruptă sub conducerea dirijorului
Remus Taşcău, cea mai longevivă baghetă a Lugojului. Pe lângă
nivelul artistic al interpretării sale este subliniată marea deschidere repertorială pe care a adus-o corului, elemente care explică
performanţa atinsă în timp de acest organism coral. Dintre
nenumăratele elogii adresate coralei lugojene (elogii imposibil de spicuit în economia acestui text) citez o remarcă cu
semnificaţie conclusivă, „profeţită” Corului „Ion Vidu” şi dirijorului său, la început de drum: „Cât de mult poate fi invidiat
dirijorul Remus Taşcău, în vârstă de 27 de ani, pentru acest cor,
dar la fel de mult se poate invidia şi corul pentru acest dirijor”
(Un cor românesc plin de muzică, în „Schwarzwälder Bote”, Germania, 9 iulie 1971).
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Lector univ. dr. Lava Bratu,
Facultatea de Muzică a
Universităţii de Vest Timişoara

Boris
Cobasnian
este unul dintre reprezentanţii de seamă ai
« generaţiei de aur » de
dirijori și compozitori
care au trasat noi coordonate în muzica corală
românească.
Născut la 9 martie 1926 în satul Petroșani – Bălţi (Basarabia),
avea să intre în contact
cu muzica corală, mai
întâi în casa părintească,
unde tatăl său, părintele
Visarion, repeta cu corul
bisericii.
Studiile muzicale le
începe la Școala Normală „Mihai Viteazul” din Chișinău, unde a avut șansa să-l aibă
ca profesor pe Victor Iușchievici (cel ce avea să fie cunoscut
mai târziu sub numele de Victor Iușceanu - profesor de teorie
la Conservatorul din București). Acesta a descoperit la tânărul normalist calităţi muzicale deosebite, cooptându-l în fanfara
școlii. În curând îi va încredinţa corul și orchestra de viori a
clasei.
Datorită izbucnirii războiului, Școala Normală afost nevoită să se refugieze la Arad. Aici avea să aibă loc prima sa apariţie publică în calitate de dirijor, în cadrul serbării susţinute de
Școala Normală „Iosif Vulcan”, fapt semnalat și în presa locală:

“S-a remarcat în mod excelent în conducerea corurilor elevul
Cobasnian Boris, din clasa a VII-a Normală.”
În anul 1947, va deveni student la Conservatorul din
Bucureşti, urmând în paralel şi Academia Comercială.
În Conservator, a avut ca profesori, personalităţi marcante
ale muzicii: Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme), Teodor Rogalschi (orchestraţie),
Zeno Vancea (istoria muzicii), Ioan Şerfezi (teoria muzicii),
George Breazul (folclor), Ion Vicol şi Dumitru Botez (dirijat
coral).
Încă din anul I de Conservator, se va înscrie în Sindicatul Dirijorilor, afirmându-se ca dirijor la numeroase coruri
bucureştene, obţinând premii la concursurile naţionale: Corul
Uzinelor Metalurgice - cunoscut din 1948 sub numele de
Armătura, Corul fabricii Radio-Popular, Corul Sindicatului
Metalo-Chimice, Corul Fabricii de Confecţii A.P.A.C.A.
La absolvirea Conservatorului, în anul 1953, Boris Cobasnian va pleca la Hunedoara, unde în scurt timp va pune bazele
unei orchestre simfonice cu o stagiune permanentă, constituită
din instrumentiști amatori: furnaliști, oţelari, tehnicieni, profesori, ingineri, medici. Fiind pasionat şi plin de ambiţii, tânărul
dirijor va diversifica treptat paleta repertorială, abordând simfonii şi concerte instrumentale. În paralel lucrează şi cu Corul
Combinatului Siderurgic.
În perioada 1954 – 1959, ca dirijor al Orchestrei Simfonice şi al Corului Combinatului Siderurgic din Hunedoara,
a obţinut în fiecare an premiul I pe ţară. Se bucurau de mare
popularitate concertele simfonice cu participarea unor solişti de
marcă: Ion Dacian, Iolanda Mărculescu, Puica Alexandrescu,
Valentin Teodorian, Magda Ianculescu, etc.
În anul 1959, va da concurs ca Maestru de cor la Teatrul
Liric din Constanţa, unde va funcţiona până la ieşirea la pensie.
La Opera din Constanţa, în perioada 1959-1986, a pregătit
ca maestru de cor, peste 40 de lucrări de operă şi operetă, iar ca
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BORIS COBASNIAN, la 85 de ani

dirijor a realizat în premieră: My fair Lady de Fr. Loewe, Casa
cu trei fete de Franz Schubert, Logodnicul din lună.
A dirijat spectacolele: Lăsaţi-mă să cânt de Gherase Dendrino, Bal la Savoi de Abraham, Nausica de Viorel Doboş, baletul Coppelia de Leo Delibes, Lisyistrata de Gherase Dendrino.
Boris Cobasnian este fondatorul şi dirijorul renumitei
corale Vox Maris din Constanţa, în 1960, cu care a obţinut premii la toate concursurile corale naţionale şi premii la importantele concursuri corale europene: două premii I şi premiul
III la Concursul Internaţional „C.A. Seghizzi” de la Gorizia
– Italia (1974), Marele Premiu la Festivalul de Muzică Corală
„Hanns Eisler” de la Leipzig – Germania ( 1979), Premiul I la
Concursul Internaţional „Béla Bartók” de la Debrecen - Ungaria (1984), Medalia de Argint la Concursul Internaţional de la
Tolosa – Spania (1985).
Ca dirijor al Corului „Vox Maris-Studio” al Liceului „Ovidius” din Constanţa (1992 – 2001) a format sute de tineri care
au devenit pasionaţi interpreţi ai muzicii corale, participând la
numeroase competiţii naţionale şi internaţionale.
Din anul 2001, Boris Cobasnian s-a dedicat unei activităţi
pedagogice suţinute în domeniul învăţământului universitar constănţean, ca profesor asociat la clasa de Dirijat Coral al
specializării de Muzică Religioasă a Facultăţii de Teologie din
cadrul Universităţii “Ovidius”, unde a format un număr impresionmant de dirijori care s-au afirmat în viaţa corală naţională
şi internaţională.
Boris Cobasnian este membru al Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din România, din anul 1966. Locul central al
activităţii sale componistice îl ocupă creaţia corală, compozitorul obţinând importante premii la concursurile de compoziţie
naţionale şi internaţionale.
Multe dintre lucrările sale corale laice şi religioase, aveau
să intre în repertoriul unor prestigioase coruri din ţară şi din

străinătate, bucurându-se de un mare succes în competiţiile
internaţionale.
Preocupările sale componistice au fost îndreptate şi înspre
Muzică de scenă: Vlaicu-Vodă de Alexandru Davilla, Faraonii de A. Kolomieţ, Zări necuprinse de Nicolae Virta, Sfârşitul
escadrei de Al. Korneiciuc, Marele fluviu îşi adună apele de
Dan Tărchilă, Teatru antic; Muzică simfonică: Elegie pentru
orchestră de coarde,
Boris Cobasnian a avut remarcabile preocupări muzicologice, susţinând comunicări deosebit de apreciate, ca relator oficial, în cadrul Congresului Internaţional de Muzică Corală de
la Gorizia, Italia, ediţiile 1974, 1975, 1976: Problemi di tecnica e
di didactica della vocalità nel madrigale cinquecentesco, publicat în:
Atti e documentatione – Convegno Europeo sul canto corale,
Gorizia, Italia, 1974; Alcuni problemi d’interpretazione artistica
della musica corale, Gorizia, Italia, 1975; Canto popolare - problemi di elaborazione artistica della musica corale, Gorizia, Italia,
1976.
În 1975 şi 1976, a fost membru în Juriul Concursului
Internaţional „C.A. Seghizzi” de la Gorizia – Italia.
Prin Boris Cobasnian, în Dobrogea s-a creat o adevărată
tradiţie corală, maestrul fiind înzestrat cu acel dar „dumnezeiesc” de a transmite și altora cultul pentru muzica corală.
Spontaneitatea, spiritul analitic, toate la un loc au condus la
crearea unui stil dirijoral şi a unei tehnici corale inconfundabile
care reprezintă „stilul Cobasnian”.
Având o pasiune fără limite pentru muzica corală, dirijorul
a atras în jurul său pe pasionaţi ai muzicii corale care doreau
să se afirme şi ca dirijori. Am putea spune că Boris Cobasnian
a pus în Dobrogea bazele unei adevărate şcoli de dirijat coral,
împărtăşindu-şi cu multă generozitate cunoştinţele acumulate
în urma unei experienţe de excepţie în acest domeniu.
A modelat cu bucurie muzicieni de toate vârstele, fiind
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mereu în căutare de noi metode, având disponibilitate pentru
tot ceeea ce este nou, modern.
Activitatea sa remarcabilă este prezentată în lexiconul intitulat Muzicieni din România, în lexiconul Interpreţi din România, ambele aparţinând renumitului muzicolog Viorel Cosma,
în volumul Repere muzicale în spaţiul dobrogean – Boris Cobasnian şi corul „Vox Maris” de Mariana Popescu, în Valori ale culturii de masă în Dobrogea de Aurelia Lăpușan și Ștefan Lăpușan,
în volumul Personalităţile României –Dicţionar ilustrat în 10
volume de Dan Fornade, Montreal (Canada), în Hübners Who is
Who - Enciclopedia Personalităţilor din România, 2009.
Acum, la împlinirea vârstei de 85 de ani, se poate spune că
pentru Boris Cobasnian muzica este o adevărată profesiune de
credinţă. Și-a construit prin muncă un destin artistic cu adevărat împlinit, constituind un model demn de urmat.
Parafrazându-l pe Dinu Lipatti, putem afirma că Boris
Cobasnian “a servit muzica, nu s-a servit de ea!”
Mariana Popescu
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„Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea...”
Corala „Sfânta Treime” de la Alba Iulia –
80 de ani de existenţă (1929-2009)
Tradiţie și continuitate. începuturile cântării corale armonice, mai ales în Transilvania și Banat, s-au remarcat de timpuriu și în rânduielile Bisericii noastre Ortodoxe; încă din 1850,
arhiereul Andrei Șaguna (1808-1837) devine înaintemergătorul introducerii Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru
cor mixt în Catedrala de la Sibiu. Acest început, mai ales odată
cu hotărârea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Decret nr.
101/1865), tot mai multe voci vor insista în promovarea acestei idei. George Bariţiu, de pildă, menţionează că în toată viaţa
lui n-a auzit cântându-se așa frumos în biserică „precum cântă
chorul din București, de la Biserica Crucea Vechia” (1865).
Înmulţirea și efervescenţa activităţilor corale din Transilvania îl vor îndemna și pe Timotei Popovici, chiar în primul an
al activităţii sale de la Sibiu (1899-1900), să înainteze lui Iosif
Vulcan, președintele Societăţii pentru Fond de Teatru Român,
propunerea de a se tipări și un Anuar al corurilor asemănător
celui destinat mișcării teatrale. Propunerea respectivă nu a fost
însă finalizată dar știm că muzicianul dispunea încă la acea dată
de cel puţin 50-60 de chestionare ale corurilor „din vreo 200
câte avem peste tot”, în Ardeal (Dumitru Jompan, Timotei
Popovici - Corespondenţă, voi. 1, Timișoara, Edit. Mitropoliei
Banatului, 1997, pp.100-101).
În anii în care Ioan Teculescu (1865-1932) se afla ca preot
și protopop de Alba Iulia (1901-1922), viitorul episcop al Cetăţii Albe - Ismail, viaţa culturală și artistică din Cetate cunoaște
o semnificativă încărcătură spirituală și patriotică. Adunările
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generale ale „Astrei” au avut darul de a stimula mereu cântarea corală, cunoștinţele generale de cultură, dansurile locului și
versurile poeţilor noștri (Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
Dimitrie Bolintineanu, George Coșbuc, Aron Cotruș ș.a.).
Pe de altă parte, Societatea pentru Fond de Teatru Român
(STR) itinerează la Alba Iulia între anii 1900-1906, câteva din
spectacolele cu piesele lui Iosif Vulcan (Sărăcie lucie, Prima
rochie lungă, Mâţa cu clopot și Ruga de la Chiseteu) sau îi
invită pe interpreţii locului să-și prezinte în cadrul Despărţământului VIII / Alba Iulia sceneta muzicală comică „Cisla” de
Ciprian Porumbescu (1905), iar tinerii muzicieni, bursieri ai
577?, poposesc în anii 1912-1913 și la Alba Iulia, Brad, Bistriţa,
Gherla, Cluj, Orăștie etc, unde vor interpreta atât din „marile
creaţii universale” (Verdi, Felix Mendelssohn Bartholdy, Donizetti, Rossini) cât și partituri muzicale semnate de G. Dima,
Iacob Mureșianu, Ioan Scarlătescu, Tiberiu Brediceanu, Guilelm Șorban și alţii; majoritatea unor astfel de momente artistice fiind agrementate, în pauze, și cu jocurile Hora, Călușerul
și Bătuta.
De asemenea, aceste întâlniri artistice se datorau și inimoșilor coriști din Alba Iulia ce făceau parte din Reuniunea
Meseriașilor și Economilor Români Ortodocși, Corul Corpului
învăţătoresc, Reuniunea de Cântări, Corul Bisericii Ortodoxe
care, după cum aflăm din rapoartele de presă ale vremii, cu toţii
deveneau în astfel de ocazii organizatori și auditori, iar comentariile din urmă se centrau pe probleme repertoriale, de interpretare muzicală și scenică adecvate.
D.G. Kiriac și „Imnul încoronării...”. Un moment semnificativ pentru drumul măiestrit al viitoarei formaţii sărbătorite, Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopale din
Alba Iulia (1929-2009), s-a petrecut în ziua de 15 octombrie
1922, cu prilejul încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei
Măria. Atunci, în toamnă, au fost invitaţi la Alba Iulia: Corul

Plugarilor din Chizătău cu dirijorul lor preot Sever Șepetian,
Societatea Corală „Carmen” din București, dirijor D.G. Kiriac,
Reuniunea Română de Cântări și Muzică, dirijor Ion Vidu,
Corul „Lira”, dirijor Ioan Bacău - ambele formaţii venind de
la Lugoj și apoi, „câte un cor din Cernăuţi, Iași, Chișinău, Cluj
și Timișoara” (Constantin Trifan Stan, Rapsodia din Belinţ,
Timișoara, Edit. Marineasa, p. 159, nota 5).
Această Olimpiadă Corală Regală, aureolată de slujbele
religioase oficiate în acele zile vor rămâne binefăcătoare pentru
creaţia și interpretarea muzicii noastre bisericești și laice atât în
timpurile trecute cât și pentru cele de astăzi.
Referindu-ne la acest moment al încoronării din octombrie
1922, menţionăm că D.G. Kiriac a compus lucrarea Imnul de
Slavă al încoronării despre care George Enescu a spus că: „Este
cea mai reușită lucrare corală românească ce s-a scris până
acum” (Bibi. „C. Catrina”, Fișier K-M, Brașov, Ms., 1973, p. 35;
vezi și D.G. Kiriac, Pagini de corespondenţă. Ed. îngr. pref. de
Titus Moisescu, București, Edit. Muzicală, 1974, pp. 213-218).
Toate informaţiile documentare, scrise și orale, ne spun
că anul 1929 poate fi socotit începutul unor decenii de clară
continuitate pentru viaţa corală bisericească și care, în timp, va
înregistra și progresele ei cele mai edificatoare.
Anul de început al Coralei sărbătorite. După 10 ani de la
Unire, în 1929, s-a derulat la Alba Iulia o amplă sărbătoare religioasă și culturală. Evenimentul a fost marcat printr-o paradă
a portului și cântecelor din ţinutul Transilvaniei din rândurile
căreia n-au lipsit, ca invitate, câteva din corurile și fanfarele
bănăţenilor; apoi mulţimea s-a îndreptat către Catedrală unde
aceeași Societate Corală „Carmen”, dirijată acum de profesorul
și compozitorul Ioan D. Chirescu, a intonat Imnul Regal după
care, desigur, a dat răspunsurile pentru Sfânta Liturghie oficiată
de mitropolitul Nicolae Bălan, împreună cu un sobor de arhierei.
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Este de la sine înţeles că evenimentele locale precum și
întâlnirile cu Societatea Corală „Carmen”, cu alte formaţii de
același gen, au determinat înfiinţarea unui cor permanent a
cărui activitate va răspunde duminică de duminică, oficierii
slujbelor de cult ortodox. Desigur, de-a lungul anilor au existat
și unele probleme organizatorice și de pregătire muzicală specifice corului, dar legătura sufletească cu Biserica Neamului a
asigurat acestuia continuitate împreună cu dirijorii anilor 19291989: Alexandru Volosiu (prof.de muzică), Vasile Macovei
(tehnician), Ioan Pancu (economist), Gheorghe Crișan (prof.de
muzică), Ioan Albu (învăţător), Ioan Dorangiu (diacon), Vaier
Roșu (economist), Nicolae Grigoriţă (subofiţer), Ioan Contor
(economist).
Cu glasul meu către Domnul am strigat.. Prin descătușarea vieţii noastre religioase, începând cu Decembrie 1989, Alba
Iulia a devenit un centru universitar cu varii specializări; cu
școli teologice de toate gradele și, evident, cu o viaţă religioasă
pe care o putem trăi prin participare directă în toate momentele noastre ce ne îndeamnă către pocăinţă și iertare. Cântarea de strană este astăzi bogată, tinerească, și cu perspectivă de”
valorificare superioară a unei tradiţii de veche obârșie ortodoxă.
Arhiereul Andrei Șaguna a spus cândva: „Știinţele și artele sânt
cele care dau popoarelor tăria și le asigură viitorul”.
Din noiembrie 1990, adică de la prima prezenţă a corului
sărbătorit la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Reîntregirii,
dirijor Iosif Fiţ, și până în prezent (22 mai 2010) s-au înregistrat peste 950 de participări la slujbele duminicale și alte sărbători religioase sau a colaborat la realizarea unor concerte cu
lucrări de anvergură, unele chiar în prima audiţie pentru viaţa
muzicală albaiuliană: Gavriil Musicescu - Concert nr. 1 (Cine,
cine se va sui în Muntele Domnului?...); Gheorghe Mandicevschi - Oratoriul de Paști; Paul Constantinescu - Oratoriul
Bizantin de Crăciun ș.a. Este, de asemenea, impresionant a se

ști că împodobirea rugăciunilor prin cântarea probată de Corala
Arhiepiscopiei vine dintr-un exerciţiu de lungă durată, verificat
prin concerte de misiune ortodoxă și pelerinaje la obiectivele
istorice, religioase și turistice din Bulgaria, Grecia și Turcia, la
mănăstirile, schiturile și bisericile din spaţiul cultural și religios
românesc: Munţii Apuseni și Maramureș, Oltenia și Muntenia,
Moldova, Dobrogea, Harghita, în Ţara Bârsei și Ţara Făgărașului, precum și prin răspunsurile liturgice din bisericile Bucerdea
Vinoasă, Drâmbar, Teiuș, Aiud, Blaj, Recea, Bistra Mureșului,
Hodac, Zlatna, Garda, Petrești, Mănăstirea Oașa, Râmeţ, Moisei, Finiș, Luncaviţa și în multe alte sfinte lăcașuri de închinare.
Un creator de muzică religioasă: Iosif Fiţ. În ansamblul
acestor reușite profund religioase și artistice aparţinând Coralei „Sfânta Treime” a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, în
alte împrejurări și Corul de Cameră „Codex Apulum” sau Corul
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan”, îl regăsim, firește, pe profesorul, dirijorul și compozitorul
Iosif Fiţ. Din câteva cronici de concert publicate în ţară sau
peste hotare: Alba Iulia, Brașov, București, Franţa (Amiens,
Paris, Lyon), Germania (Frankfurt), Austria (Viena) etc. aflăm,
de pildă, că acest ansamblu coral mixt se detașează prin perfecta omogenitate; o paletă dinamică bine așezată în partitură
și interpretare; forţă de expresie și emoţie artistică drămuite cu
mare exigenţă; evaluarea în timp a unui repertoriu nu numai
cântat dar și trăit prin rugăciune, prin evocare creștinească
îndelung și profund înţeleasă.
De asemenea, la apariţia Florilegiului Coral Liturgic de
Iosif Fiţ, albaiuleanul Ion Mărgineanu observă că din cele 462
de pagini, câte are respectiva tipăritură, și 257 de lucrări corale,
140 aparţin autorului - creaţii proprii pe teme religioase; alte
27 de melodii prelucrate după interpretarea părintelui arhim.
Samuel Cristea; 92 de cântări tradiţionale după Dimitrie Cunţan, Nicu Moldoveanu, Vasile Stanciu, Timotei Popovici ș.a.
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Evident, aceste cifre comentate de către autorul articolului
respectiv (Ion Mărgineanu, Iosif Fiţ – sărbătoarea cântecului
liturgic, în Unirea, Alba Iulia, nr. 27, ian. 2007, p. 3.) compun
un relevant contur al celui care, în primăvara anului 2010 - este
vorba de muzicianul polivalent Iosif Fiţ - i s-a acordat calitatea de membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România - Secţia de muzică corală.
Înalta măiestrie artistică, trăirea profundă a dragostei pentru înălţarea spre cele cerești și de împodobire a slujbelor religioase din Biserica noastră se dovedesc astăzi prin tot ceea ce
Corala „Sfânta Treime” și dirijorul ei, Iosif Fiţ, pun în vibraţie acel repertoriu împodobit de o profundă religiozitate. Răspunsurile din liturghiile semnate de Dragoș Alexandrescu și
Nicolae Lungu, Gavriil Musicescu și Ciprian Porumbescu,
Gheorghe Dima, Gheorghe Cucu și Ioan D. Chirescu, Sabin
Drăgoi, Timotei Popovici sau din D.S. Bortneanski ș.a., reprezintă coloanele sonore cu mare încărcătură emoţională și religioasă.
O notă distinctivă a repertoriului coralei sărbătorite îl constituie și filonul muzicii bizantine (psaltice). Răspund acestei
sublinieri creaţiile și prelucrările monodiilor religioase semnate
de compozitorii și protopsalţii Ghelasie Basarabeanu, Protosinghelul Varlaam Barancescu, Vasile Petrașcu, Ioan Brie precum
și Dimitrie Cunţan (1837-1910) - muzicianul pe care îl sărbătorim în acest an 2010, și pentru lucrarea sa: Cântările bisericești după melodiile celor opt glasuri (Viena, 1890). Merită, de
asemenea, o apreciere specială partiturile semnate de Iosif Fiţ,
precum: Imn Heruvimic, Pe Tine Te lăudăm, Paharul mântuirii, Taina creștinătăţii etc.
Cu dragoste și măiestrie pentru cântare corală înaripată.
Din iniţiativa înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Andrei, Corala
„Sfânta Treime” a avut ca oaspeţi în ultimii săi 20 de ani de
activitate și câteva formaţii corale și maeștri dirijori de mare

prestigiu, modele dătătoare de ton în viaţa artistică românească.
Menţionăm în acest sens Corul Naţional „Madrigal”, dirijor
Marin Constantin, „Preludiu”, dirijor Voicu Enăchescu, „Antifonia”, dirijor Constantin Râpă, „Capela Transilvanica”, dirijori
Cornel Groza și Ciprian Para.
Dintr-o documentaţie încă incompletă știm, de asemenea, că în pelerinajele lor, corurile bisericești și laice au cercetat
mereu izvoarele istoriei naţionale, poposind pe aceste meleaguri în cadrul unor schimburi culturale, aniversări și comemorări, așa cum au făcut-o cei de Chizătău, Lugoj, Berliște, Bocșa
Română, Petroșniţa, Ciclova Montană, Igriș, Corul Catedralei
„Sfântul Gheorghe” din Caransebeș, coralele „Emil Monţia”
din Arad, „Doina” din Hunedoara, Corul Mixt din Câmpulung
Moldovenesc, „Armonia” din Orăștie ș.a., iar în duminicile în
care Ansamblul „Sfânta Treime” se află în misiune ortodoxă,
răspunsurile rânduite la Sfânta Liturghie din Catedrală sunt
încredinţate, la timpul respectiv, fie Corului Parohiei „Maieri I”,
dirijor Ioan Pancu, fie Corului „Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan”, dirijor arhid.prof.
dr. Nicolae Topârcean, Corului de Copii „Voci de Primăvară” al
Arhiepiscopiei de Alba Iulia, dirijoare prof. Ioana Croitoru.
Socotim că este potrivit să adăugăm acestor pagini și următoarele două idei: 1). Pentru viaţa artistică și religioasă din Alba
Iulia, existenţa corului a cărui activitate o sărbătorim după opt
decenii din care 20 de ani aflaţi sub protecţia și binecuvântarea
ÎPS Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, înseamnă și un omagiu
adus istoriei și Bisericii noastre dreptmăritoare; 2). Aniversarea Coralei „Sfânta Treime” mai înseamnă și o încununare pentru creaţia muzicală românească, pentru compozitorii, dirijorii
și interpreţii ei de toate vârstele; pentru eforturile predecesorilor care ne-au și rămas modele de studiu, de atitudine frăţească
binefăcătoare semenilor noștri cu inimă vibrândă întru civilizaţie și cultură de esenţă europeană.
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Pentru toate cele împlinite: pentru reușitele de excepţie înregistrate la Festivalul-concurs „Cu noi este Dumnezeu”
(Orăștie, 1990), Festivalul Internaţional „Maeștrii Catedralelor”
(Amiens - Franţa, 1994 și 1996), se cuvine să urăm membrilor
Coralei „Sfânta Treime”, dirijorului Iosif Fiţ, prietenilor, susţinătorilor și invitaţilor prezenţi la momentul aniversar, tradiţionala noastră urare: La mulţi ani cu sănătate!
Dr. Constantin Catrina

80 de ani de activitate corală
la Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia
Puncte de vedere privind apariţia muzicii corale bisericești în
raport cu cântarea de strană
Evoluţia muzicii corale bisericești din România a fost deosebit de interesantă, iar amploarea atinsă, greu de cuprins, în
primul rând, datorită diversităţii stilurilor de compoziţie – însușite de compozitorii români în perioada de formare muzicală în
centrele mari ale lumii, în al doilea rând, datorită influenţelor
exercitate de monodia bizantină practicată în strana bisericii, și
în al treilea rând datorită melosului popular.
Majoritatea muzicologilor afirmă că muzica polifonică a
fost introdusă abia la începutul secolului al XIX-lea și aceasta
deoarece doar de atunci se cunosc mărturii sigure. Etnomuzicologul și bizantinologul Gheorghe Ciobanu, într-un studiu
de referinţă, semnalează “un document muzical care dovedește
existenţa cel puţin a încercării de introducere a cântării corale
la români încă de la începutul secolului al XVIII-lea.”1 Muzicianul Constantin Bobulescu afirmă existenţa celor două feluri de
1

Gheorghe Ciobanu, Un Kyrie eleison la patru voci în notaţie bizantină la
începutul secolului al XVIII-lea, în: “Studii de etnomuzicologie și bizantinologie”, București, Editura Muzicală, 1974, vol. I, p. 403; Prima dată a apărut
în: “Revue roumaine d’histoire de l’art”, Seria Teatru, muzică, cinema, Tom.
VII (1970), p. 45-52. Studiile făcute de bizantinologul Ozana Alexandrescu
reconsideră afirmaţiile lui Gheorghe Ciobanu, spunând că Ms. 362 a fost alcătuit în insula Hios în perioada dominaţiei genoveze (aprox. 1355-1462). Fiind
o piesă frecventă în repertoriul catolic, copistul a notat piesa corală în sistemul
de notaţie cu care era cel mai bine deprins, și anume cel neumatic, de tradiţie
bizantină. (Vezi și: Ozana Alexandrescu, O reconsiderare privind provenienţa
manuscrisului 362 BAR. Cluj – Napoca, în : Muzica, București, an VIII, nr. 1
(29), ianuarie- martie, 1997, p. 106-112).
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cântare în biserică, omofonă și armonică, iar pătrunderea muzicii liniare occidentale în Principatele Române consideră că “ar
fi fost mai devreme de 1676.”1
Episcopul Nifon Ploeșteanu, vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, este de părere că “prin înfiinţarea corurilor vocale, pe
la unele biserici mai de seamă din ţară, desvoltându-se în societatea română gustul musicei armonice, lumea a început a
frequenta mai mult bisericile, unde se cântă acest gen nou de
musică, rămânând aproape goale celelalte biserici. La înfiinţarea conservatorului de musică (1864) […] neînfiinţându-se și
o catedră pentru psaltichie, aceasta a căzut în desuetudine; iar
unii din absolvenţii conservatorului, ajunși profesori de musică
pe la diferite școli, au început a ponegri psaltichia, calificândo chiar în faţa elevilor, cu epitetele, de musică streină și barbară,
numind caracterele ei musicale, semne ieroglifice;…”2
Prin introducerea muzicii corale în Biserică “nu este vorba
de o subminare, de o înlocuire integrală a muzicii psaltice cu
muzica corală practicată de multă vreme în Biserica rusă și în
Apus. Schimbările ce se urmăreau aveau un caracter progresist
în cadrul dezvoltării firești a muzicii în ţara noastră, îmbogăţirea
și înfrumuseţarea cultului cu o muzică mai fastuasă, mai apropiată înţelegerii și gustului ascultătorilor moderni.”3 Motivul
principal al apariţiei muzicii corale în România a fost dorinţa de
emancipare culturală, de formare a unei culturi proprii, avansate,
care să corespundă spiritului de progres și modernizare spre
care tindea omenirea.
1

Constantin Bobulescu, Lăutarii noștri. Din trecutul lor. Schiţă istorică asupra muzicii noastre naţionale corale și asupra altor feluri de muzici, București, Tip.
Naţională Jean Ionescu et Co., 1922, p. 44-45.
2
Nifon N. Ploeșteanu, Carte de musică bisericéscă pe Psaltichie și pe note liniare, pentru trei voci, tipărită în tipografiile: Joseph Göbl (“Gutenberg”) a
Cărţilor Bisericești și Carol Göbl, București, 1902, p. 77.
3
Gheorghe C. Ionescu, Ion Cartu - omul și opera, în: Studii Muzicologice, vol.
XIX, București, Editura Muzicală, 1985, p. 241.
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Dorinţa de deschidere spre cultura occidentală și de cucerire treptată a vieţii muzicale a fost posibilă prin înfiinţarea
unor instituţii care să asigure mijloacele materiale necesare:
Societatea Culturală Filarmonică din București (1833), Conservatorul Filarmonic – Dramatic din Iași (1836), Conservatorul de Muzică din Iași (1860) și Conservatorul de Muzică din
București (1864).1 Aici au studiat și viitorii cântăreţi bisericești
sau membrii corurilor ce se vor înfiinţa pe lângă bisericile mai
mari.
Caracteristici stilistice ale repertoriul Coralei Sfânta Treime, a Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia.
Privitor la stilurile muzicii corale bisericești la români,
observăm trei mari curente muzicale: curentul german, curentul
italo-rusesc, și curentul tradiţionalist sau autohton. Abordarea
repertoriului Coralei „Sfânta Treime”, a Catedralei Reîntregirii,
din Alba Iulia, a făcut posibilă trecerea prin toate cele trei stiluri corale, uneori un stil impunându-se în detrimentul celorlalte, alteori îmbinându-se în mod armonios toate cele trei.
Repertoriul folosit în perioada de debut a activităţii corale a
fost preponderent în stil rusesc și german, pentru ca, în ultimii
douăzeci de ani, să se facă o trecere treptată spre stilul autohton.
1. Stilul German a fost promovat de compozitorii școliţi
la Bonn, Leipzig, Dresda, Viena. Amintim aici pe: Alexandru
Flechtenmacher, Ioan Andrei Wachmann, Eduard Wachmann,
Carol Miculi, Gheorghe Dima, Augustin Bena, Gheorghe
Șoima, Iacob Mureșianu, Timotei Popovici, Ion Vidu ș.a.
1

Nicu Moldoveanu, Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română de la pătrunderea ei în cultul divin până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în: ST., București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Seria II, an XIX
(1967), nr. 7-8 (sept.-oct.), p. 504.
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Aceștia și-au însușit în primul rând spiritul ordonat, sobru și
clar al coralului protestant de influenţă germano-austriacă.
Chiar dacă nu au compus întotdeauna în duhul Ortodoxiei,
ţinând cont de perioada de început a creaţiei corale românești, putem considera creaţia lor ca o perioadă de pionierat în
construirea stilului autentic ortodox românesc. Analizând din
punct de vedere stilistic creaţiile lor, putem spune că aceste
capodopere muzicale se potrivesc întotdeauna pe scenă, dar nu
întotdeauna în spaţiul liturgic, deoarece insistenţa unor tensiuni sonore armonico-polifonice, dinamice, agogice, de ambitus
nu sprijină și nu favorizează starea de rugăciune. Ne alăturăm
remarcei muzicologului și bizantinologului Titus Moisescu:
„Este departe de noi ideea de a nu accepta unele momente tensionale, obţinute prin utilizarea disonanţelor, cât și prin tehnica
polifonică, însă toate acestea trebuie echilibrate, introduse și
rezolvate în cântare cu măiestrie. Este chiar necesară o variaţie
coloristică modală, obţinută prin mijlocirea unor modulaţii de
scurtă durată, deoarece cântările sunt miniaturale, durata execuţiei lor nu îngăduie dezvoltări modulatorii ample. Toate acestea
trebuie obţinute într-un mod perfect echilibrat cu momentul
liturgic și cu structura arhitectonică a cântării.”1
2. Stilul italo – rusesc este reprezentat de compozitorii
Gavriil Musicescu (1847-1903), Ion Cartu (1820-1875), Eusebie Mandicevschi (1857-1929) și Gheorghe Mandicevschi
(1870-1907).
“La noi, cântarea de cor a rușilor a servit ca model și a constituit în același timp un prim îndemn și o justificare a reformei românești și în acest domeniu cultural. Dar s-a preluat din
nefericire și stilul muzicii liturgice rusești din secolul XIX – în
bună parte nerealizată stilistic, nefiind purificată de influen-

ţele străine – fapt tot atât de dăunător ca și influenţele primite
direct din sursa Apusului.”1
Saltul de la arhimandritul Visarion, promotorul cântului
coral la Gavriil Musicescu – principalul exponent al introducerii stilului armonic de influenţă rusească, precum și un adept
convins al introducerii notaţiei pe portativ – este calitativ, atât
din punct de vedere componistic, cât și interpretativ.
Gavriil Musicescu (1847-1903) „A luptat să dea muzicii în
Biserica Ortodoxă o strălucire necunoscută până atunci, a făcut
pasul uriaș de la muzica de strană la cea armonică și contrapunctică, de la corul bărbătesc la cel mixt, de la notaţia psaltică
la cea pe portativul modern…”2
Multă vreme Musicescu a fost considerat cel mai valoros compozitor de muzică bisericească din ţara noastră, având
o mare contribuţie la dezvoltarea acestui gen de creaţie, deși
muzica sa religioasă, expresie a unui viguros talent și a unui
meșteșug stăpânit cu fermitate – de care nici influenţele barocului și rococo-ului german și italian nu sunt străine – are la
bază o melodică italo-rusească. De altfel, două au fost direcţiile
evoluţiei sale componistice: modelul rusesc pe care l-a experimentat la Ismail și Sankt Petersburg, incluzându-l în repertoriul
său liturgic și melosul psaltic, al cântării tradiţionale ortodoxe,
pe care l-a cultivat la Seminarul din Huși, sub îndrumarea cărturarului și muzicianului Melchisedec Ștefănescu (1823-1892),
viitor episcop. Arta sa se bazează pe o polifonie de natură
armonică și pe efecte timbrale deosebit de atrăgătoare, pe scoaterea în evidenţă a basului prin pedale prelungite, a efectelor de
ecou, elemente ce ne amintesc de muzica rusească. Compozitorul pune în evidenţă și știinţa lui contrapunctică, deși structurile
1

Titus Moisescu, Muzica bizantină în Evul Mediu românesc, București,
Editura Academiei Române, 1995, p. 79.

Doru Popovici, Muzica corală românească, București ,Editura Muzicală,
1966, p. 337.
2
V. Cosma, Muzicieni români. Lexicon, vol. 6, (Max-Mus), București, Editura Muzicală, 2003, p. 273.
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omofone continuă să predomine. Cea mai mare parte a repertoriului său de coruri bisericești este caracterizată de aspectul
monumental, trăsătură preluată de la muzica religioasă rusă.
A fost conștient de împroprierea stilului rusesc, fiind și
judecat pentru aceasta încă din timpul vieţii, lucru ce reiese
dintr-o scrisoare adresată lui Elie Michăilescu, muzician craiovean, dirijorul corului bisericii Sfântul Ilie din localitate: „Te
felicit pentru osteneala ce-ţi dai a studia compoziţiile nemuritorului Bortneanski… Cunosc pe Bortneanski demult, dar
m-am ferit să-l cânt prea mult, căci și fără el am îndurat și
îndur insulte că-s rusofil și rusific muzica noastră, dar de-l
introduceam în totalitate?”1
În anul 1899 pleacă într-o lungă călătorie în Rusia, poposind în marile centre: Kiev, Moscova, Sankt-Petersburg, Varșovia. Din scrisorile trimise ocrotitorului său, mitropolitul Iosif
Naniescu, aflăm impresii de călătorie, dar și câteva lucruri privitoare la felul cum a fost primit, de unde reiese limpede faptul
că era cunoscut prin intermediul compoziţiilor sale. De pildă la
Moscova, în data de 25 iulie 1899, s-a întâlnit cu Excelenţa Sa,
D-l Smolenschi, dirijorul corului Sinodal, care a cerut coriștilor: “«D-lor, cântaţi imnul Heruvic de Musicescu, dar așa, cum
aţi cânta în presenţa autorului.» În salon mai erau vr’o 4 persoane laice și doi clerici. Corul a cântat admirabil, aș putea să
zic la sigur, mai bine decât noi dar nu cu mult.
Îndată ce s’a terminat, D-l Director le zise: «Vă presint pe
autorul acestui încântător heruvic». Imediat a urmat un formidabil aplaus din partea întregului cor…”2 Mi s’a cerut portretul

meu pentru Sala Corului, ca amintire de vizita mea.1 În Varșovia
participând la slujbă în Catedrala ortodoxă a avut o mulţumire
extraordinară, după cum mărturisește: “Am auzit cântându-se
Imnul Heruvic compus de mine, fără să cunosc nici o persoană
în toată Varșovia, afară de Baroneasa Mengden.”2 Privitor la
aceste mărturii putem spune pe drept cuvânt că puţini compozitori români s-au bucurat de asemenea cinste și consideraţie în
afara graniţelor ţării la acea dată.
Imnele Sfintei Liturghii pentru cor mixt și piano, scrise de
Gavriil Musicescu,3 sunt mărturie vie a faptului că în Alba Iulia
s-au cântat atât la Catedrala Reîntregirii, cât și la celelalte bise1

Prof. Alexie Buzera, Buzera, Alexie, Ioan D. Chirescu. Cântările Sfintei Liturghii, în: MO, Craiova, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 358.
2
Scrisoarea XVI din Moscova 25 iulie 1899, în: pr. prof. Gheorghe Moisescu, Corespondenţa lui Gavriil Musicescu cu Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu
– La 125 de ani de la nașterea lui Gavriil Musicescu, în: BOR.., București, an XC
(1972), nr. 9-10 (septembrie-octombrie), p. 1048.

Scrisoarea XVII din Kiev, 4 august 1899, în: Ibidem, p. 1049
Scrisoarea XX din Iași, 16 Noiembrie 1899, în: Ibidem, p. 1050
3
Prima ediţie a cântărilor la sfânta Liturghie a fost “Imnurile Dumnezeescei
Liturgii a celui între Sânţi părintelui nostru Ioan Chrisostomu, arhiepiscopul
Constantinopolei. Musica prelucrată de Gavriil Musicescu, profesore de musică la Seminarul din Ismail. Opulu 1, Bucuresci, Imprimeria lui Ioan Cartu,
1896.” Cuprinde:
“Liturgia Sfântului Ioan Chrisostomu”, (cor mixt, p. 1-41) la care se adaugă
Tatăl nostru, Lăudaţi pe Domnul, prelucrate armonic și rugăciunea Să se umple
gurile noastre, într-o manieră recitativ-melodică;
“Liturgia Sfântului Ioan Chrisostomu”, (cor mixt, p. 43-86) pe lângă răspunsurile obișnuite apar: Crezul - recitativ după modelul rusesc, și două concerte
tratate polifonic Pleacă Doamne urechea Ta și auzi-mă, Miluiește-mă Doamne.
Volumul se încheie cu un imn religios Către Tine Doamne înalţ sufletul meu,
compus pentru cor mixt cu acompaniament de pian.
2. “Imnurile Dumnezeescei Liturgii a celui între Sânţi părintelui nostru Ioan
Chrisostomu, arhiepiscopul Constantinopolei accommodate la Serviciul Archieresc de Gavriil Musicescu, profesore de musica vocală la Seminarul din
Ismail. Opulu 3, Bucuresci, Imprimeria de musică a lui Ioan Weiss și Ioan
Cartu, Strada Clemenţei, No. 15” (cor mixt cu acompaniament de pian, 96
de pagini). Dedicată celui care a suportat cheltuielile de tipărire în condiţii
grafice excepţionale pe hârtie bună și copertată cu piele, domnului Alexandru
Plaino, peședintele Senatului României. Este prima Liturghie de acest gen,
“acomodată” slujbei cu arhiereu, scrisă în stilul armonic cu o polifonie imitativă, având toate cântările necesare la o slujbă arhierească.
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rici: Maieri I, Maieri II și Centru. Cea mai folosită se pare că
a fost ediţia a III-a, apărută la Editura Soc. Comp. Români,
București 1934, 203 p.
3. Stilul autohton
“O evoluţie firească a muzicii noastre bisericești ar fi fost
în direcţia creării unui stil polifonic pe baza cântării de strană
ori în loc de a se crea un astfel de stil, care să accentueze caracterul pur melodic al concepţiei noastre muzicale lineare (concepţie care se reoglindește atât de fidel în cântecele noastre
poporale pe care ţăranii noștri le cântă la unison fără întregire
armonică, fără acel acompaniament în terţe atât de caracteristic
pentru muzica poporală apuseană sau muzica poporală a rușilor – nu dintr-o insuficienţă a talentului muzical, sau cum prin
absurd ar putea crede unii dintr-o lipsă de instrucţie și cultură
muzicală – ci pur și simplu din cauza unei altfel de organizări
psiho-muzicale) s-a pastișat stilul unei alte culturi muzicale, în
care primatul îl deţine elementul armonic străin, - cel puţin în
forma sa funcţională – de adevărata concepţie muzicală a neamului nostru…”1
Acest stil de creaţie muzicală corală în Biserica Ortodoxă
Română a promovat autenticele coordonate ale unei culturi
străvechi muzicale, ce a avut la bază cântarea de strană, cu un
aspect modal aparte și o altă organizare ritmică, faţă de melosul
rusesc sau occidental. Cei care au creat în acest stil în perioada
de început au folosit elementul autohton, naţional, dar tratarea
armonică și polifonică era străină. Primul care transcrie piese
din literatura psaltică pentru a le armoniza sau care creează în
stil psaltic este Teodor Georgescu (1824-1880). Fiind protopsalt la Biserica Bellu, profesor de muzică la Școala de Cântări
din București și dirijor de cor la Biserica Creţulescu, a simţit

care este duhul muzicii într-o biserică ortodoxă și abia apoi a
studiat la Conservatorul de Muzică din București. Cunoscând
armonia, compoziţia și canto a început să transcrie cântări psaltice în notaţie liniară și apoi să le armonizeze pentru cor mixt
sau cor la două trei voci egale, ca de exemplu imnul: Pe Tine Te
lăudăm (glas V), publicat de Nifon Ploeșteanu.1
Un alt promotor al acestui stil autohton de creaţie muzicală corală bisericească este George Ionescu (1842-1922), primul compozitor bisericesc român care a încercat să transcrie,
să prelucreze și să armonizeze pentru cor «a cappella» cântările psaltice liturgice tradiţionale, redând aproape exact, cu mici
deosebiri, melodiile tradiţionale pe care le avem astăzi. A încercat chiar armonizarea cântărilor cromatice pe glasul al II-lea,
acest lucru fiind desăvârșit de urmașii săi. Ioan Bunescu compune Răspunsurile Mari în Fa major și cele pe glasul al VIII-lea
„a căror melodie este aproape identică cu a celor tradiţionale pe
melodia lui Iosif Naniescu.”2
Alexandru Podoleanu – „prim iniţiator al curentului
tradiţionalist”3 – a fost cel care a pregătit drumul elevului său,
Dimitrie Georgescu Kiriac, al cărui stil componistic se bazează
în primul rând pe aducerea în prim-plan a caracteristicilor
modale ale glasurilor, căci: „în Biserică muzica are rolul de a
ne face să ne gândim și să ne rugăm. Plăcerea și trivalul trebuie
evitate cât se poate. Ei bine, cu muzica corală de care ne servim astăzi în biserică, cu forma de cântec și cadenţele ei proprii
cântecului lumesc, cu forma păstrată, cu repetarea unor perioade de efecte, cu ritmuri săltătoare, cu toate aceste elemente
suntem siguri că muzica noastră va plăcea, însă nu tot așa de
1

Doru Popovici, Muzica corală românească, București, Editura Muzicală a
Uniunii Compozitorilor, 1966, p. 338.

Nifon Ploeșteanu, op. cit., p. 309.
N. Moldoveanu, Muzica bisericească în sec XIX (II), în: GB., an XLII
(1983), nr 9-12, p. 616.
3
Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine și evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. II, București, Editura Interprint SRL, 1997, p. 219.
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siguri suntem că vom dispune pe credincioși la rugăciune.”1 În
domeniul creaţiei corale bisericești se evidenţiază, în primul
rând, prin atitudinea fermă împotriva stilului bisericesc străin,
de împrumut, care a început să pătrundă în Biserica noastră,
apoi a intuit și realizat o muzică ce conţinea mijloace de expresie noi pentru acea vreme, îndeosebi sub aspectul modalismului.
Era susţinătorul ideii că muzica trebuie pusă în slujba Bisericii
și lăcașul de cult nu trebuie confundat și nici transformat în
sală de concert.2 El găsește neconcordanţa dintre forma nemăsurată a muzicii psaltice și cea măsurată în forma corală, propunând ca la punerea în execuţie să se facă abstracţie de aceste
bare și să se găsească adevăratul accent.
Încă din 1897, D.G. Kiriac propunea “introducerea polifonică sau aplicarea armoniei la formele vechi melodice”,
dezideratul său fiind complexitatea în planul scriiturii contrapunctice și simplitatea în cel melodic, cu alte cuvinte “crearea unei muzici corale religioase moderne în caracterul vechii
muzici bisericești.”3, precum și “Orice altă muzică decât vechea
melodie bisericească nu va fi la locul ei în biserică. Această
melodie simplă înţeleasă de întregul popor […] nu se va putea
înlocui prin aceea […] pe care o auzim la teatre și saloane.”4
Majoritatea melodiile psaltice au fost preluate de la ieromonahul Macarie, Anton Pann, Iosif Naniescu, Nectarie Frimu
și Ioan Popescu-Pasărea, fiind păstrate cu mici modificări
nesemnificative melodiile originale, care, îmbrăcate în podoaba
armoniei și a contrapunctului, devin piese corale monumentale.
1

Constantin Brăiloiu, Prefaţă la Liturghia psaltică a lui D.G. Kiriac, Ediţie
postumă, (fa)
2
Ibidem, p. 250;
3
Dimitrie Georgescu Kiriac, Pagini de corespondenţă, ediţie îngrijită de Titus Moisescu, Editura Muzicală, București, 1974, p. 304-305.
4
D.G. Kiriac, Liturghia psaltică pentru cor mixt, ediţie postumă, cu o “Lămurire” de C-tin Brăiloiu, Editura Societăţii Compozitorilor Români, București, f.a., p. 1
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Gheorghe Cucu (1882-1932) a dovedit o capacitate excepţională de a crea melodii originale în spirit psaltic, în care melodia folclorică se îmbina cu ideea textului liturgic într-o armonie
desăvârșită, ceea ce creează acea atmosferă de reculegere religioasă, de interiorizare în rugăciune. Pentru aceasta muzica liturgică a lui Gh. Cucu poate fi caracterizată nu ca interiorizare
mistică, ci ca expansiune a umanului și a rolului lui creator.
Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat astfel: „El trebuie să ţină seama de toate cuceririle tehnice
ale artei componistice a timpului, să le întrebuinţeze printr-o
judicioasă selecţie pe acelea care convin temperamentului său,
pentru a crea un conţinut bogat de idei și sentimente, realizat
cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în
acest fel se vor obţine mult doritele compoziţii, care să reflecte
ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului.”1
Concepţia program ce caracterizează creaţia folclorică și
religioasă a lui Paul Constantinescu (1909-1963) este următoarea: „muzica la noi (care la drept vorbind a rămas numai în
formă de muzică populară și bisericească, cele câteva încercări
sporadice de muzică cultă rămânând doar lăudabile tendinţe),
nu se poate pune pe același plan cu muzica apuseană. […] De
ce dară ne-am forţa noi să alergăm după aceste lucruri și nu
ne-am opri la ceea ce este al nostru, loc pe care cu toţii îl simţim, în care ne-am născut și am crescut. […] Naţionalul nu
exclude universalul ci se integrează lui, și cu atât va fi o operă
de artă mai universală cu cât este mai specific naţională, ţâșnind
din organic către universal. […] A băga melodia românească
într-o ţesătură apuseană în care să apară ca un simplu exotism
n-a soluţionat deloc problema, ci a creat numai forme hibride,
care nu au adus nimic pentru muzica românească; […] Cred că
lucrurile trebuiesc împinse mult mai departe să ajungem până
1

D. Popovici, op. cit., p. 92;
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la elementele primordiale ale cântecului popular și bisericesc, pe
care dezvoltându-le conform naturii lor, să le putem duce până
la studiile în care ele ar fi capabile de a produce acel fenomen
către care tindem, creaţia artei muzicale românești. Ori aceasta
nu se poate decât trăind și studiind elementul muzical autohton, cântecul popular și muzica bisericească (aceasta deschizând
largi orizonturi în domeniul melodic și în special al modurilor).
Toate elementele sunt conţinute aici în ritm, melodie, polifonie
latentă, elemente de formă, de modulaţie, care trebuie dezvoltate pentru a căpăta acel dinamism al marilor forme muzicale.
Bineînţeles că putem cădea peste forme noi care ar oferi o și
mai mare bogăţie a muzicii în general și nici formele vechi n-ar
fi excluse, dacă ele se pot încadra noului spirit. Aceasta este
problema prezentului care nu va putea fi rezolvată decât renunţând la toate principiile preconcepute care s-au instaurat la noi
odată cu binefacerile civilizaţiei apusene și tinzând doar către
singurul punct adevărat: muzica românească.”1
I.D. Chirescu (1889-1980), autorul celor două liturghii
pentru cor mixt, nu părăsește principiul compoziţiei pe bază
de melodie psaltică, așa cum a făcut de cele mai multe ori
Gh.Cucu , trecând în mod frecvent melodia și la celelalte voci
în afară de sopran sau făcând modificări în ce privește ritmul și
foarte rar conturul melodic. De aceea, lucrările sale au o deosebită supleţe și prospeţime.2
Privitor la creaţia lui I.D. Chirescu, putem spune că ea se
oglindește prin sufletul compozitorului și că trăsăturile psihologice ale personalităţii sale dau acestei creaţii o unitate de stil
distinctă în procesul general de dezvoltare a muzicii noastre
corale.
1

Pr. Prof. Dr. Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică românească.Teză de doctorat, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 2005, p. 41.
2
A. Buzera, op. cit., p. 35
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Discursul muzical al lucrărilor scrise de Nicolae Lungu
(1900-1993) este simplu, dar nu simplist, armonic, având înlănţuiri de acorduri diatonice cu plăcute nuanţe modale și o îngrijită scriitură vocală. „Prin simplu trebuie înţeleasă accesibilitatea
pentru toate formaţiile corale, cursivitate și naturaleţe, lăsându-i
melodiei ceea ce este al ei și îmbrăcându-o doar în haina polifonică cea mai adecvată… N-a renunţat niciodată la frumuseţea melodiei în favoarea unei polifonizări sofisticate, așa-zise
savante, iar acolo unde melodia nu cere armonie a lăsat-o la
unison sau a brodat-o pe un ison de tip bizantin.”1
Lucrările corale psaltice sunt adevărate bijuterii cântate cu
plăcere de formaţiile corale de azi, fie că este vorba de Liturghia psaltică pentru cor mixt, fie că sunt cântări pentru cor cu
solist, ca Iubite-voi Doamne, după melodia glasului V creată de
Evghenie Humulescu, sau Stihira a III-a de la vecernia glasului al VI-lea, una dintre cele mai frumoase cântări în genul
cromatic.
Datorită dificultăţilor melodice și contrapunctice, lucrările corale scrise de Sabin Drăgoi (1894-1968) sunt cântate
doar de formaţiile corale cu un grad mai ridicat de profesionalism. Concertul Acestea zice Domnul, pe glasul al VIII-lea, în
Sol major, aranjat pentru cor mixt de I.D. Chirescu, iar pentru
cor bărbătesc de Nicu Moldoveanu, este cântat cel mai mult
de coruri, datorită monumentalităţii, frumuseţii și expresivităţii
melodice care impresionează de fiecare dată publicul, cu precădere în perioada Postului Mare.
Toată munca desfășurată de Dimitrie Cunţanu (18371910) în selecţionarea cântărilor bisericești și punerea lor pe
note este aplicarea principiului mitropolitului Andrei Șaguna
de culturalizare a Transilvaniei, iar „ceea ce a făcut Dimitrie Cunţanu este de o importanţă capitală pentru muzica bisericească din
1

N. Moldoveanu, Compozitorul, profesorul și dirijorul Nicolae Lungu, octogenar, în: BOR, București, an XCVIII (1980), nr. 3-4 (mart.-april.), p. 460.

159

Ardeal, căci i s-a dat muzicii bisericești o bază știinţifică și fixă…”.1
Activitatea profesorului Iosif Fiţ – dirijorul coralei „Sfânta
Treime”
1. Repere biografice. Iosif Fiţ – Profesor, dirijor și compozitor. Născut la data de 25 decembrie 1944 în comuna Avram
Iancu, judeţul Alba, din părinţii Fiţ Nicolae și Lucreţia. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în satul natal, Liceul teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” în Abrud și Institutul Pedagogic
în Târgu Mureș. Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul de Muzicã „Gheorghe Dima”, din Cluj Napoca, Facultatea
de Compoziţie, Dirijat, Muzicologie, cu Iuliu Bonna (Teorie și
solfegii), Tudor Jarda (Armonie), Erwin Junger (Contrapunct),
Dorin Pop (Dirijat), Romeo Ghircoiașu (Istoria Muzicii),
Vasille Herman (Forme muzicale) și Traian Mârza (Folclor).
Domeniul fundamental al activităţii a fost cel didactic, secondat de cel artistic, sincretic dezvoltate, încât ne este
aproape imposibil să le tratăm separat. Debutul în activitatea
didacticã are loc ca profesor de muzicã la Școala Generală nr.
3 din Alba Iulia - azi Școala „Avram Iancu” (1967-1973). În
perioada 1973-1981 este numit profesor de muzicã la Liceul
Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, între anii
1981-1990 este profesor de Teorie și solfegii la Școala de
muzicã cu clasele I-VIII, secţie a Școlii Generale nr.1 din Alba
Iulia, iar de la înfiinţarea Liceului de Muzicã și Arte Plastice
din Alba Iulia (1990) și până în prezent este profesor de Teorie
și solfegii și Armonie.
În paralel, a mai funcţionat ca: profesor de Muzicã
religioasã la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit
Simion Ștefan”, din Alba Iulia între 1991-2000 și 2004-2010;
lector universitar pe catedra de Muzicã religioasã a Facultãţii

de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãţii „1 Decembrie
1918”, din Alba Iulia între anii 1996-1998 și 2000-2002. În
această perioadă, am avut deosebita ocazie de a sta la umbra
domnului profesor.
2. Repere ale activităţii didactice și artistice:
responsabilul Cercului pedagogic pe judeţul Alba, la disciplinele Muzicã și Arte Plastice (1970-2000); membru și
președinte al Societãţii Profesorilor de Muzicã (filiala Alba
1970-2000); director al Școlii de Muzicã și director adjunct al
Școlii generale nr. 1 din Alba Iulia (1979-1983); inspector școlar de specialitate la Inspectoratul Școlar Judeţean Alba (19962000);
membru al Asociaţiei Internaţionale de Cânt Coral „A
Coeur Joie”- Lyon, Franţa (1992), al Asociaţiei Internaţionale
„Europa Cantat”- Berlin, Germania (1992), al Asociaţiei Naţionale Corale Române (ANCR), București (1995); participă în
calitate de dirijor la Festivalul „Simphonies estivales” - Jeunesse des Arts en Ardeche - Franţa (2002), la Festivalului Coral
Internaţional „SAMFEST” – Satu Mare (2006), la Festivalul
„Choralies 2007 – Vaison la Romaine”, Franţa (2007); la „20eme Congres des Chefs de Choeur”, Chateau de Remicourt,
Nancy – France, 7 – 8 martie 2009, unde a susţinut comunicarea știinţifică cu tema „Structura scărilor modale în muzica
bizantină” și activitatea practică cu 35 dirijori de cor din Alsacia
și Lorena, privind interpretarea corală a cântărilor de sorginte
bizantină, în biserica ortodoxă;

Prof. Petru Gherman, Proiect de „Memoriu” privind muzica bisericească din
Ardeal, Dosar III / 587 / 1941; vezi și Ilie Frăcea, op.cit., p. 284.

3. Activitatea dirijorală: înfiinţeazã și dirijează Corul mare
al Școlii gen. nr. 3 din Alba Iulia (1967-1981); înfiinţeazã
Corul de camerã al Școlii gen. nr. 3 din Alba Iulia (1968);
dirijeazã Corul Sindicatului Învãţãmânt din Alba Iulia (19681981); înfiinţează și dirijeazã Ansamblul Folcloric „Doina
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1

Albei” al Casei Municipale de Culturã din Alba Iulia (orchestră, soliști vocali și soliști instrumetiști, grup vocal folcloric +
formaţie de dansuri populare1969-1981); dirijează Corului
de fete al Școlii de Cooperaţie din Alba Iulia (1970-1978);
înfiinţeazã și dirijează Corul de camerã al Liceului „H.C.C.”
din Alba Iulia (1973-1981); dirijează Tarafului și al Orchestrei de muzicã ușoarã ale Liceului „H.C.C.” din Alba Iulia
(1973-1981); dirijeazã Corul Sindicatului CFR-Alba (19741976); înfiinţeazã și dirijează Corul Sindicatului Sãnãtate –
Alba (1974-1980); în 1980 înfiinţeazã corul de camerã „Codex
Apulum”, pe care-l dirijeazã și în prezent; cu aceastã formaţie
de prestigiu, a participat la mai multe ediţii ale Festivalurilor
Corale Interjudeţene de la Lugoj (Premiul II în 1984 și 1986),
Brașov (Premiul I – 1988), Blaj (Marele Premiu-1987), Ploiești
(1996), Brașov și Tg. Mureș (1998) și la toate ediţiile Festivalului Naţional „Cântarea României”; cu corul „Codex Apulum”
a intreprins turnee artistice în Franţa, Italia, Germania, Belgia, Olanda, și Grecia în anii 1991, 1992, 1993, 1994, 1996,
1998, 1999, 2002 și 2009; înfiinţeazã și dirijează corul „Augustin Bena” al Liceului de Muzicã și Arte Plastice din Alba Iulia
(1990-2000); înfiinţeazã și dirijează corul bãrbãtesc de camerã
„Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion
Ștefan”, din Alba Iulia (1991-2000); din 1990 dirijeazã corala
„Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba
Iulia, cu care a obţinut Locul al IV-lea (1988) la Concursul
European de Muzicã Sacrã „Maeștrii Catedralelor”, organizat
la Amiens-Franţa, la care a participat și în anii 1994 și 1996.

muzicã coralã bisericeascã, care, pe lângă „Liturghia psaltică” a
lui Nicolae Lungu, cuprinde tropare, condace și irmoase armonizate sau compuse de Iosif Fiţ pentru praznicele împãrãtești
și pentru sãrbãtorile tuturor sfinţilor, precum și alte pricesne,
chinonice și diverse cântãri care împodobesc cultul divin întreg
anul bisericesc.

4. Activitatea publicistică este consistentă și calitativă:
„Solfegii – Dictee”, Volumul I pentru începători, Alba Iulia,
Editura Reîntregirea, 2004.
„Florilegiu Coral Liturgic pentru cor mixt”, Alba Iulia,
Editura Reîntregirea, 2006, 461 pagini. Amplã lucrare de

5. Imprimări:
Cântări religioase cu Corala bărbătească „Apulum”, a Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan”- Alba
Iulia. Casetă audio imprimată de Radio Târgu-Mureș în Catedrala Episcopală din Alba Iulia, 1996.
3 CD-uri cu corul „Codex Apulum”, editate de Terra
Advertising, Gifts & Promotional Items/Advertising & Media,
Brașov-2007:
„Lumină din lumină” – 20 de lucrări corale închinate Învierii lui Hristos;
„Colinde” – 28 de lucrări, din care 24 inedite, prime audiţii absolute, melodii și texte preluate din „Colinde românești”,
coordonator Ioan Bocșa, Ed. Media Musica a Academiei de
Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 2003 și din culegeri
personale, toate fiind armonizări și aranjamente corale pentru
cor mixt de Iosif Fiţ;
„Folclorul românesc în creaţia corală” – 25 de lucrări.
Ca urmare a unei activităţi demne de toată admiraţia, distincţiile și premiile câștigate încununează și evidenţiază personalitatea maestrului Iosif Fiţ. Astfel, amintim:
Profesor emerit (1975 și 1984); Menţiune pentru compoziţie la Concursul European „Maeștrii Catedralelor” de la
Amiens, Franţa (1998), cu lucrarea „Tatãl nostru”, publicată de
Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 1999, în volumul „Să cântăm Domnului”, p. 14 - 18;
Premiul al II-lea pentru compoziţie muzicalã pe versurile
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Cosma, Viorel, Muzicieni din România. Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală, vol. I (A-C), 1989; Vol II (C-E), 1999; vol.III (F-G), 2000; vol. IV (H-J),
2001; vol. V (K-M), 2002; vol. VI (Max-Mus), 2003.
Cosma, Viorel, Muzicieni români. Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală,
1970.
Goléa, Antoine şi Vignal, Marc, Larousse, Dicţionar de mari muzicieni, Bucureşti, Editura Univers enciclopedic, 2000.
Ionescu, Gheorghe C., Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Editura Diogene, 1994. Cărţi și reviste:
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bisericeşti de N. Lungu, în: BOR., 1960, nr. 7-8.
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poetului, în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”,
cu lucrarea „9 Mai 1895” (2000); Diploma „Gheorghe Lazãr”
Clasa I, acordatã de Ministerul Educaţiei și Cercetării (2005).
6. Opera muzicală este cuprinsă în volumul „Florilegiu
Coral Liturgic” și se împarte în trei părţi:
a. compoziţii proprii (21 de cântări)
b. armonizări și aranjamente corale (100 de cântări)
c. armonizări și aranjamente corale ale unor tropare și
condace cântate de arhimandritul Samuel Cristea, ecleziarhul
Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia (29 de cântări).
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Arhid. Dr. Nicolae Topîrcean
Referat susţinut în cadrul manifestărilor dedicate
aniversării a 80 de ani de existenţă a Coralei „Sfânta Treime”,
a Catedralei Reîntregirii, din Alba Iulia și a întrunirii anuale a
Asociaţiei Naţionale Corale din România
Alba Iulia, 22 mai 2010

Corul Academic Radio - 70 de ani
Sub bagheta dirijorului Dan Mihai Goia, Corul Academic Radio sărbătorește cea de-a 70-a aniversare printr-un concert de muzică sud-americană care va avea loc joi, 9 decembrie
2010, ora 19.00, la Sala Radio.
Soliștii serii vor fi: Hector Lopez (Mexic), Wladimir Pesantez (Ecuador) și, din România, Cornel Păpușoi, Nicolae
Simonov și Sergiu Stână. La pian, va interpreta Carmen Săndulescu.
În prima parte a concertului, publicul va putea asculta compoziţii semnate de: Oscar Luis Santos Basso, Adrian Cuello
Piraquibis, David Nino, Emilio Murillo, Ariel Ramirez – în
interpretarea soliștilor Wladimir Pesantez, Nicolae Simonov,
Cornel Popușoi, Sergiu
Stână.
A doua parte a serii
debutează cu un colind
spaniol, urmat apoi de
piese ce aparţin compozitorilor Jorge Moreira (Brazilia), Hermes
Coelho (Brazilia) și Ariel
Ramirez
(Argentina),
avându-i drept soliști pe
Hector Lopez și Cornel
Popușoi.
Își dau concursul:
Dan Teodorescu și Constantin Aolăriţi – percuţie, Dragoș Șerbănescu
– contrabas, și grupul
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instrumental format din Angi Tănase – acordeon, Erica Dămoc
–castaniete, Liviu Ofiţeru – vioară, chitară, percuţie, Adrian
Ilie – vioară, Aurel Frangulea – chitară, Petre Fârtăţescu – chitară, Valeriu David – percuţie, Sergiu Stana – percuţie, Cornel
Popușoi – percuţie, Aurel Tănase – percuţie.
Creat în scopul susţinerii repertoriului vocal-simfonic,
Corul Radio a parcurs drumul maturizării artistice, perfecţionându-se și largindu-și permanent preocupările, asimilând
neîncetat noi partituri, ajungând să stăpânească astăzi un
impresionant număr de lucrări: oratorii, cantate, madrigale,
poeme, balade și numeroase miniaturi.
Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, Dan Mihai Goia este autorul a peste 40 de lucrări
corale și camerale, precum și a suitei simfonice și a baletului
Albă ca Zapada. În același timp, s-a dedicat și activităţii pedagogice, fiind profesor de dirijat și ansamblu coral la Universitatea Naţională de Muzică din București între anii 1990 - 2003.
În 2004, a obţinut Titlul de Doctor la Universitatea Naţională
de Muzică din București. Pentru bogata sa activitate, în 2009,
Goia a primit Premiul pentru interpretare dirijoral – corală al
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
Concertul din 9 decembrie face parte din seria de evenimente programate cu ocazia Zilei Internaţionale a Cântului
Coral.
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Copiii de la Radio împlinesc 65 de ani
Formaţia veșnic tânără a radioului public - Corul de Copii
Radio - împlinește anul acesta 65 de ani. Cu această ocazie,
duminică, 14 noiembrie 2010, începând cu ora 18.00, va avea
loc o petrecere aniversară, la Sala Radio.
Spectatorii sunt rugaţi să vină cu voie bună și chef de cântat, iar ansamblului aniversat îi vor intona „La mulţi ani” și
Corul Sound al Casei de Cultură a Studenţilor București, dirijor Voicu Popescu, Corul Madrigal, dirijor fondator Marin
Constantin, Corul Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu, și Corul
Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia.
Corul de Copii Radio a fost înfiinţat în 1945 la iniţiativa
dirijorului Ion Vanica, fiind unul dintre cele mai vechi coruri
de radiodifuziune din lume. Fondatorul său, urmat de Elena
Vicică, de Eugenia Văcărescu Necula și, în prezent, de Voicu
Popescu au contribuit decisiv la destinul artistic al ansamblului,
făcând din acesta o adevarată școală de educaţie prin muzică a
tinerelor generaţii. Aici și-au început cariera artistică artiști ca
Ileana Cotrubaș, Silvia Voinea, Maria Hurduc, Cornelia Angelescu, Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Dan Dumitrescu,
Roxana Briban, Roxana Constantinescu și mulţi alţii.
Participant la peste 50 de concursuri și festivaluri naţionale
și internaţionale, Corul de Copii Radio a fost recompensat în
2004 cu titlul de AMBASADOR Cultural al Uniunii Europene, distincţie primită cu 3 ani înaintea intrării României în
rândul ţărilor membre.
Ultimele proiecte ale corului – Amadeus, Mos Crăciun.
ro, Adiemus, Eclats de l’Eau, Amprente și Esther – au situat
ansamblul la graniţa dintre arte (muzică, teatru și dans). Cu
Amprente, Corul de Copii Radio a participat la Simpozionul
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Mondial de Muzică Corală de la Copenhaga – Danemarca din
iulie 2008 – cea mai prestigioasă manifestare de acest gen din
lume. Prezenţa Corului de Copii Radio în cadrul simpozionului a marcat prima participare românească din istoria evenimentului.
Pe 30 octombrie, ansamblul a susţinut un concert în cadrul
Festivalului de Muzică Veche București, unde a participat la
punerea în scenă a lucrării „Magnificat anima mea Dominum”
de J.S.Bach alături de orchestra baroc belgiană Il Gardelino și
clavecinistul Ketil are Hausgang.
Bilete se pot procura prin Eventim, la Casa de bilete a Sălii
Radio, magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Carturești,
Humanitas și online pe www.eventim.ro.
Orchestrele și Corurile Radio
*
Primăvara muzicii, așa cum am denumit acest ansamblu,
în monografia dedicată istoriei primei jumătăţi de veac de existenţă, formaţia sortită a rămâne veșnic tânără prin schimbul
de generaţii împlinește anul acesta 65 de ani. Cu această ocazie, într-o duminică de noiembrie, a avut loc în Studioul de
concerte „Mihail Jora” o „petrecere aniversară”. Sub conducerea dirijorului Voicu Popescu, Corul de copii Radio își continuă
profilul de activitate prin recitaluri, participări în programele
concertelor stagiunii simfonice, colaborări la diferite tematici în
manifestările culturale. Prezent la peste 50 de concursuri și festivaluri naţionale și internaţionale, Corul de Copii Radio a fost
recompensat în anul 2004 cu titlul de AMBASADOR Cultural al Uniunii Europene, distincţie primită cu 3 ani înaintea
intrării României în rândul ţărilor membre.
De asemenea, merită amintit că, și în intervalul parcurs
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de la sărbătorirea celor șase decenii, în 2005, prezenţele internaţionale s-au făcut remarcate. Menţionăm astfel participarea
la Orchestrada Universală de la Brive, la Gaillard – Franta l7
– 21 august 2005, participarea la Festivalul International de
Muzică Polifonică “VOCI D’EUROPA” de la Porto Torres și
Cagliari, Sardinia – Italia, alături de “Dresdner Kammerchor”,
Corul Consrvatorului din Moscova, Coro Poliphonico Torritano, Complesso Musica Antiqua, 4 – 13 septembrie2006, un
turneu cu concertul-spectacol “STRALUCIRILE APEI” de
Serge Folie la Lyon (4 spectacole), Savigni si Fezan – Franta
4 – 14 mai 2007, participare cu proiectul “ROMANIAN
ROOTS” (“Amprente”) la SIMPOZIONUL MONDIAL DE
MUZICA CORALA de la Copenhaga – Danemarca, Concerte la Opera House, Diamantul Negru (Biblioteca Regala)
și Grădinile Tvoli în faţa unui public alacătuit din cca. 1500
specialiști și iubitori ai muzicii corale din toată lumea, 20–24
iulie, 2008, participare în cadrul Festivalului EUROPA MUZICALE cu două concerte dedicate zilei Europei la Neudrossenfeld Shloss – Germania 8 – 11 mai, 2009, participare la
Festivalul “LET THE FUTURE SING” – Suedia, unde s-au
prezentat 10 coruri de notorietate mondiala 27 mai – 5 iunie
2009.Pe 30 octombrie2009. Ansamblul a susţinut un concert
în cadrul Festivalului de Muzica Veche București, unde a participat la punerea in scena a lucrării „Magnificat anima mea
Dominum” de J.S.Bach alături de orchestra baroc belgiana „Il
Gardelino” și clavecinistul Ketil are Hausgang 2010.
Concertul pe care îl comentăm a avut totuși un profil deosebit, organizatorii propunând publicului o sărbătoirire realizată în compania celor mai apreciate formaţii corale existente
în prezent în București: Corul Sound al Casei de Cultura a
Studenţilor București, dirijor Voicu Popescu, Corul Madrigal, dirijor fondator Marin Constantin, Corul Preludiu, dirijor
Voicu Enachescu, și Corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai

Goia. Publicul a adăugat aplauzelor meritate de interpreţi și
bucuria de a asculta „formaţia de prichindei” , reuniţi într-o
grupă corală ce pregătește membrii selectaţii pentru viitoarele
stagiuni, garanţie că „primăvara muzicii” își continuă existenţa.
Impresia generală a acestei întâlniri corale rămâne cea emoţionantă a dialogului dintre generaţii, majoritatea spectatorilor
fiind alcătuită din părinţi sau din foști coriști. Conform tradiţiei programul, comentat pentru televiziune și radio de Sorina
Goia, ajuns la momentul final, a adus pe scenă mulţi nostalgici
ai copilăriei petrecute în ambianţa Corului de copii, amintinduși de maeștrii Vanica, Vicică, Văcărescu, pentru a cânta Valurile
Dunării, acum sub conducerea lui Voicu Popescu, șlagărul succeselor ansamblului de-a lungul anilor.
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Grigore Constantinescu

Corul Filarmonicii George Enescu –
60 de ani de la fondare
Tradiţia corală din România a depășit 200 de ani de existenţă, primele formaţii vocale bărbătești semnalându-se în
sânul bisericii ortodoxe românești, imediat după anul 1800.
Corul Metropolitan din Iași, condus de Gavriil Musicescu, s-a
bucurat de o faimă naţională și internaţională încă din secolul
XIX. Celebrele Reuniuni de muzică și cântări din Banat, Transilvania și Bucovina au deschis calea marilor societăţi corale
bucureștene din secolul XX, precum Hora, Carmen, Cântarea
României, România, Cântul nostru, Corala Municipiului București. Abia în a doua jumătate a veacului trecut, odată cu înfiinţarea filarmonicilor de stat, au luat naștere corurile academice
mixte, bazate pe cântăreţi profesioniști. în ziua de 1 decembrie
1950 s-a fondat Corul Filarmonicii de Stat din București, conducerea formaţiei vocale fiind încredinţată dirijorului Ștefan
Mureșeanu.
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De-a lungul celor 60 de ani de activitate artistică a ansamblului, pe la pupitrul dirijoral s-au perindat nu mai puţin de opt
maeștri de cor, fapt singular în viaţa unei formaţii de asemenea
tip profesional, caracterizat tocmai prin continuitatea îndelungată a unei singure personalităţi. Exigenţa exagerată a directorilor generali de a descoperi un muzician complex, matur, demn
de prestigiul primei orchestre simfonice a ţării, care spera să
abordeze marele repertoriu vocal-simfonic universal, se pare că
a fost principala cauză a numeroaselor concursuri pentru alegerea unui maestru de cor. Nu trebuie să ne surprindă faptul că,
în primii 3-4 ani, corul Filarmonicii a lucrat cu Ștefan Mureșeanu, Vasile Pântea și apoi cu Dumitru D. Botez, primul figurând în 1950 ca titular principal al formaţiei. Explicaţia pare
simplă: Corala Municipiului București și Corul Radio au oferit cele mai numeroase elemente la închegarea primei formaţii
vocale academice de la Ateneu, iar dirijorii ambelor ansambluri,
Ștefan Mureșeanu și Dumitru D. Botez, sperau să colaboreze
astfel cu Filarmonica.
Născut la Găești în 1915, dirijorul Ștefan Mureșeanu a
urmat Conservatorul din București (1931-1935) cu Ioan D.
Chirescu, Ion Nonna Otescu, George Breazul, Constantin Brăiloiu și Ștefan Popescu (la clasa de cor și dirijat) și Facultatea
de Teologie din Capitală (abs. 1942) începându-și activitatea
artistică ca dirijor la Biserica Sf. Gheorghe Nou și la Corala
bărbătească a Municipiului București (1935). În această primă
etapă (1935-1950) a colaborat cu Orchestra Radio și Filarmonica (din 1938, Corala Municipiului a devenit formaţie mixtă),
a pus bazele și Corului Finanţe-Bănci (1948-1950), afîrmânduse ca o personalitate efervescentă a Capitalei, alături de Nicolae
Lungu, I.D. Chirescu, Gh. Danga, D.D. Botez, Ion Vanica. Cea
de a doua etapă artistică a lui Ștefan Mureșeanu s-a împărţit
între Corurile academice ale Filarmonicii de Stat (1950-1955)
și Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei (1950-1970), unde
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a colaborat cu maeștrii George Georgescu, Antonin Ciolan,
Constantin Silvestri, Theodor Rogalski, Iosif Conta, Mircea
Basarab, Mircea Cristescu. Am avut fericitul prilej să rostesc, pe
scena Ateneului Român, cuvântul introductiv la concertul aniversar al maestrului (martie 1985), când Ștefan Mureșeanu a
apărut pentru ultima oară în faţa corului Filarmonicii, într-un
program exclusiv de muzică românească (cu două prime audiţii
de Alexandru Pașcanu). De numele său la conducerea corului
academic se leagă Recviemul de W.A. Mozart, Simfonia a IX-a
și Missa Solemnis de L. van Beethoven, Pe câmpia Kulikovo de
I. Șaporin, Zdraviţa de S. Prokofiev, Cantata patriei de Arutiunian, oratoriile Tudor Vladimirescu de Gh. Dumitrescu, Poemul
pentru cor și orchestră de Aram Haciaturian, Cantata Bistriţa
de Lucian Teodosiu, Balada lui Gheorghe Doja de Constantin Palade, Pe plaiuri moldovene de Viorel Doboș, Priveliști din
Matra de Zoltan Kodaly etc. încă din 1953 pe afișele corului
Filarmonicii apăreau D.D. Botez (Cantata Alexandr Nevski de
S. Prokofiev) și Ștefan Mureșeanu (Pe câmpia Kulikovo de I.
Șaparin). Desigur că această dispută artistică din perioada de
închegare a corului Filarmonicii a stimulat lupta pentru un prestigios repertoriu vocal-simfonic care avea să apară în perioada
imediat următoare.
Epoca de maturitate a corului academic poate fi situată
între anii 1953-1969, când la conducerea formaţiei s-a aflat
profesorul Dumitru D. Botez. Născut la Roman în 10 martie
1904, tânărul muzician și-a făcut studiile la Conservatorul din
Iași (1923-1930) sperând să devină violonist (fusese discipolul
lui Athanasie Theodorini și Ludwig Acker). Totuși trecuse pe
la clasa de dirijat a lui Antonin Ciolan unde a primit sămânţa
baghetei. După 12 ani de violonist în Orchestra Radio din
București (1933-1945) D. D.
Botez a preluat frâiele noului cor mixt al Radiofuziunii Române (1945-1950) cariera strălucită de maestru de cor

împlinindu-o la Filarmonica „George Enescu” (1953-1969) și
Corul Sindicatelor din București (1967-1974) dar și la catedra de dirijat coral la Conservatorul din capitală (1949-1984).
A murit la 6 octombrie 1988. De numele său au rămas legate
în amintirea melomanilor de la Ateneu, capodoperele literaturii muzicii universale Matthaeus Passion și Johannes Passion, Magnificat și Missa în si minor de J.S. Bach, Creaţiunea
și Anotimpurile de J. Haydn, Simfonia a IX-a, Missa Solemnis și Fantezia pentru soli, cor și orchestră de L. van Beethoven, Damnaţiunea lui Faust de H. Berlioz, Acis și Galatea de
G.Fr. Hăndel, Recviemul de G. Verdi, Oratoriul patetic de
Sviridov, Simfonia păcii de Claudio Santoro, Alexandr Nevski de S. Prokofiev, Carmina burana de Cari Orff, dar și lucrările vocal-simfonice românești Cantata Bucureștiului de Alfred
Mendelssohn, Tudor Vladimirescu de Gh. Dumitrescu, Balada
lui Gh. Doja de C. Palade ș. a.
Cea mai îndelungată perioadă de dirijor (35 de ani!) i-a
revenit lui Vasile Pântea (1921-2003). Colaborând îndeaproape cu dirijorul D.D. Bottez a reușit să acumuleze din mers
o bogată experienţă tehnică, mai ales în partiturile de largă
respiraţie (opere, oratorii, poeme vocal-simfonice). Între anii
1972-1985 în ciuda ingerinţelor politice tot mai accentuate asupra repertoriului, Vasile Pântea a reușit să prezinte în condiţii
onorabile o serie de lucrări de prestigiu pentru corul academic
al Filarmonicii (Cantata academica de B. Britten, Alexanderfest de G.Fr. Haendel, VoxMaris de George Enescu, în voia
valurilor de Fr. Delius, Paradis și Peri de R. Schumann. Mioriţa de Sigismund Toduţă, Stabat Mater de A. Dvorak, Mărire
ţie, patria mea de Mihail Jora, Psyche de Cesar Franck). Lipsa
soliștilor străini pe afișele Filarmonicii 1-a determinat pe Vasile
Pântea să promoveze cu curaj o pleiadă de coriști în partituri de
anvergură vocală (Mândra Cernescu, Paulina Stavrache, Virginia Mânu, Gabriela Drăgușin, Steliana Calos, Olga Csorvasi,

Mihnea Lamatic, Vasile Speranţă). Au urmat câteva încercări
de a identifica dirijori capabili să dezvolte moștenirea maeștrilor consacraţi: D.D. Botez și V. Pântea.
1985-1987: dirijoral Cameratei Infantis de la Brașov, Nicolae Bica, absolvent al Academiei de Arte „George Enescu” din
Iași, preia formaţia bucureșteană. Trecerea de la un cor de copii
la o formaţie amplă academică a însemnat un handicap prea
mare de trecut într-un timp scurt. Exceptând reluările Daphnis și Chloe de Ravel, Fantezia pentru soliști, cor și orchestră
de Beethoven și Damnaţiunea lui Faust de H. Berlioz, Nicolae
Bica nu a reușit să promoveze decât câteva cantate de Doru
Popovici, Claudiu Negulescu, Mihai Moldovan și Cristian
Misievici, Oratoriul Solstiţiu de Dumitru Capoianu, Balada
Erculeanul de Iacob Mureșianu, singurul moment artistic dovedindu-se dificila Cantata profana de Bela Bartok.
Tot de la un liceu de muzică („Dinu Lipatti” din București)
a poposit și dirijorul Mihai Diaconescu. Discipol al lui D.D.
Botez, noul maestru de cor (1987-1990) a reușit să ofere câteva
speranţe în urma unor reușite concerte a cappella și a promovării unor prime audiţii de muzică vocal-simfonică românească
(Oratoriul Ecouri de Remus Georgescu, cantatele Jertfa de
Vasile Spătărelu, Izbânda împlinirii de Doru Popovici, Lauda
eroilor de Cristian Petrescu, Cântare omului de Mihai Moldovan) și de operă (reluarea Luceafărului de Nicolae Bretan). Din
repertoriul universal, Mihai Diaconescu a reușit să promoveze
Cantata comică de G. Paisiello, Bucuria revederii de Michael
Haydn, Cantatele nr. 214 și 198 de J. S. Bach.
Chiar dacă nu a rezistat decât doi ani în fruntea corului
academic al Filarmonicii (1990-1992), totuși prezenţa energicului și talentatului Valentin Gruescu, absolvent al Conservatorului din București, cu studii de perfecţionare la Accademia
Santa Cecilia din Roma, s-a făcut simţită prin câteva momente
artistice deosebite din marele repertoriu universal (oratoriile

de Crăciun și de Paști de Paul Constantinescu, recviemurile
de Mozart, Verdi și G. Faure, Messa di Gloria de G. Puccini,
Missa nr. 6 de Fr. Schubert, Oratoriul Regele David de A.
Honegger, Nănie de J. Brahms) și mai puţin prin creaţia românească {In memoriam de Alexandru Pașcanu).
Experienţele dirijorale au culminat între anii 1993 și 1996
când la conducerea corului Filarmonicii a venit prima femeie
dirijor: Silvia Secrieriu. Discipolă a aceluiași profesor Dumitru D. Botez, asistentă la clasa de dirijat a Universităţii Naţionale de Muzică, specializată prin cursuri de măiestrie la Albena,
Viena și Berlin, Silvia Secrieriu a pregătit pe podiumul Ateneului Român la Filarmonică mai ales repertoriu sacru universal
{Sancta Măria Mater Dei și Regina Coeli de Mozart, Missa
Sfintei Cecilia de Ch. Gounod, Golgotha de Franck Martin,
Cele șapte porţi ale Ierusalimului de K. Penderecki), intrarea
în marele repertoriu realizând-o prin Oratoriul Ioana pe rug
(1993).
În sfârșit, experienţa fructuoasă de pianist acompaniator al
corului academic a lui Iosif Ion Prunner a pus capăt experienţelor dirijorale în 1996. Provenit dintr-o generaţie de muzicieni
profesioniști, dispunând de o cultură clasică a marelui repertoriu (moștenită de la tatăl său), Iosif Ion Prunner s-a luptat
să menţină în repertoriul permanent al corului toate partiturile
fundamentale universale (de la Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy până la Dvorak, Berlioz, Bruckner, Ravel, L. Bernstein, C. Orff, Poulenc, A. L. Webber) fără
a ocoli piesele românești de D. Capoianu, Paul Constantinescu,
Al. Pașcanu, Viorel Munteanu, culminând cu prima audiţie
absolută a Recviemului românesc, Pomenire de Ștefan Niculescu. Corul Filarmonicii se dovedește în prezent sub bagheta
lui Iosif Ion Prunner un ansamblu omogen din punct de vedere
vocal, cu o sonoritate masivă, stăpână pe diversitatea de stiluri
muzicale și pe tehnica clasică, proprie ansamblurilor de înalt
profesionalism.
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După 60 de ani de experienţă artistică, după colaborări cu
cei mai de seamă dirijori de orchestră care au abordat repertoriul vocal-simfonic, corala Filarmonicii bucureștene rezistă
competiţiei cu celelalte formaţii-surori din provincie, dar și cu
unele ansambluri de același profil de peste hotare. Readucerea
marelui repertoriu religios universal pe afișele românești, reprezintă o cucerire peste care nu se poate trece astăzi cu ușurinţă,
ci doar cu respect pentru cei care slujesc cu pasiune moștenirea
spirituală a patrimoniului universal.
Viorel Cosma
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Festivalul „D.G. Kiriac” – la 40 de ani de existenţă
Îmi face o deosebită plăcere să evoc câteva impresii despre Festivalul care poartă numele compozitorului nostru clasic
Dumitru Georgescu Kiriac, manifestare desfășurată la Pitești și
ajunsă la a 28-a ediţie.
Am urmărit cu mare interes acest festival la care, pe lângă
formaţiile valoroase românești, au participat de fiecare dată
și prestigiose colective din străinătate, care au contribuit prin
aportul lor interpretativ, alături de cele românești, la o frumoasă
și diversă evoluţie, în repertoriul lor fiind abordate lucrări de
reală tinuţă artistică.
Este de apreciat faptul că după 1990, Festivalului și-a continuat cu succes activitatea, antrenând evoluţia unor coruri atât
din judeţul Argeș, cât și din alte zone ale ţării, constituind un
stimulent deosebit pentru perpetuarea activităţii formaţiilor,
pentru a continua tradiţia începută în cea de-a doua jumătate a
secolului al XlX-lea.
Pentru judeţul Argeș, Festivalul a constituit în anii precedenţi un veritabil îndemn în activitatea corurilor, prin organizarea unor întâlniri la care s-au făcut recomandări privind nivelul
artistic, cu importante sugestii pentru activitatea de viitor.
Este momentul ca la cea de-a 28-a ediţie a Festivalului să-i elogiem pe cei trei veterani ai mișcării corale argeșene,
aducându-le prinosul nostru de recunoștinţă pentru marea lor
dragoste și pasiune pe care au depus-o cu toată energia lor creatoare până la sfârșitul vieţii.
Așa cum se știe, era o întrecere de mare interes în preajma
festivalurilor și concursurilor, cu o ambiţie înţeleasă cu gândul
fierbinte de a contribui prin talentul lor la ridicarea nivelului interpretativ, la îmbogăţirea repertoriului cu lucrări noi, în
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primă audiţie îmi aduc aminte cu nespus de mare plăcere de
acești bravi și eminenţi animatori ai artei corale aregeșene, pe
care îi port în suflet cu toată dragostea, cu amintiri atât de frumoase care stăruie în conștiinţa mea. Este vorba despre dirijorul
Alfons Popescu din Domnești, preotui Ion Ionescu din Topoloveni, precum și Emanoii Popescu clin Pitești. Îmi aduc aminte
cu pioșenie de acești corifei, unicat la nivelul ţării, pentru tot ce
au făcut cu un deosebit entuziasm, spre binele activităţii muzicale, pentru o continuă emulaţie a tradiţiei corale argeșene.
Să-i odihnească Dumnezeu în pace și liniște!
Este momentul să menţionăm o altă generaţie de profesoridirijori care au urmat cu cinste exemplul înaintașilor și mă refer
în primul rând la profesorul și dirijorul Gheorghe Gomoiu, care
a creat valorosul cor ARS NOVA, pe care îl conduce cu mână
sigură de 40 de ani, formaţie foarte cunoscută atât la nivelul
judeţului Argeș, cât și la nivel naţional și internaţional.
Profesorul Gheorghe Gomoiu a fost și directorul Festivalului „D.G. Kiriac”’, care ele la prima ediţie și până la cea de
astăzi s-a bucurat de frumoase aprecieri din partea muzicienilor și a publicului. Remarcăm, de asemenea, aportul de calitate
al unor dirijori precum Moise Mitulescu, Dumitru Croitoru,
Magdalena loan și regretatul Geluf Ciuculescu, activitatea lor
meritorie în formarea și conducerea unor colective corale bucurându-se de frumoase succese în cadrul unor manifestări muzicale atât în ţară, cât și în străinătate.
Este de apreciat prezenţa de suflet la mai multe ediţii în
cadrul festivalului a minunatului cor Preludiu, condus cu măiestrie de Voicu Enăchescu, bucurându-se de mari succese atât în
ţară, cât și în străinătate, in state din Europa, America și Asia.
Considerăm că la ediţiile anterioare au participat formaţii de o valoare excepţională, precum cele ale conservatoarelor
din Cluj-Napoca și Iași, a Universităţii din Târgoviște, Corala
„Ion Vidif din Lugoj, Corul Teatrului Muzical din Craiova și

minunatul Cor „loan Cristu Danielescu’” din Ploiești, colectiv
cu o bogată activitate conceitistică și succese în ţară și străinătate,
O prezenţă bicecunoscută în festival este Corul Madrigal,
creaţie a maestrului Marin Constantin, cu mari succese pe plan
mondial, abordând o diversă gamă repertorială, clasică, universală precum și mari creaţii contemporane românești, concepute
într-un limbaj melodico-armonic contemporan.
Apreciez aportul deosebit al organelor judeţene și al Municipiului Pitești și în special al Consiliului Judeţean Argeș și
Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș, pentru bona organizare a festivalului
în condiţii optime, fără de care această frumoasă sărbătoare a
muzicii corale nu s-ar fi putut organiza.
Alături de prof. Gheorghe Gomoiu, un sprijin eficient l-au
acordat și specialiștii Centrului Creaţiei Populare în care fostul
director, domnul Costiși Alexandrescu. primul director al festivalului, cu experienţa sa remarcabilă, a conlucrat cu succes în
rezolvarea problemelor de organizare.
Urez din suflet ca Festivalul să continue cu și mai mare
succes, prin invitarea celor mai bune formaţii de la noi. precum
și din străinătate.
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Mircea Neagu,
compozitor

Corul piteştean „Ars Nova” – 40 de ani
Un concert de neuitat. Regal muzical
Vineri 10 decembrie 2010. Să fi ţinut noaptea întreagă
manifestarea de care „vinovat” este Corul de cameră „Ars Nova”
din Pitești și absolut nimeni din sală n-ar fi lipsit o clipă de la
marea sărbătoare: formaţia numită cinstea în chip specific, ales,
împlinirea a patru decenii de falnică existenţă în slujba muzicii
corale românești.
Momentul era pregătit cu toată minuţiozitatea, accentul fiind pus pe calitatea concertului susţinut într-o sală plină
„ochi” de iubitori ai cântului coral.
Au fost emoţionaţi pe deplin „cuvântătorii”: dr. Sorin Mazilescu, directorul Centrului Judeţean Argeș pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiţionale, Tudor Pendiuc, primarul
Municipiului Pitești, apoi consilierul judeţean Simona Bucura
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Oprescu, directorii instituţiilor culturale din Pitești: prof. dr.
Sevastian Tudor (Teatrul „Al. Davila”), conf. univ. dr. Spiridon Cristocea (Muzeul Judeţean Argeș), dr. Octavian Mihail
Sachelarie (Biblioteca Judeţeană Argeș „Dinicu Golescu”). Ei
subliniau începutul fast al Corului de cameră „Ars Nova”, de
acum 40 de ani, cu tineri care absolveau institutele muzicale
din ţară, profesori de specialitate și alte cadre didactice, numeroși amatori, „voci” dotate și un sprijin de necontestat al prof.
Dorel Ștefănescu, intelectual care conducea Casa Tineretului din localitate – formaţia purta numele de „Corul Tineretului din Pitești” (în primul an al deceniului șapte din acest
veac). Peste numai doi ani, fondatorul-dirijor prof. Gheorghe
Gomoiu propunea și realiza restructurarea valorosului ansamblu (70 de persoane) și transformarea lui în Corul de cameră
„Ars Nova”, implicat în ampla mișcare cultural-artistică a urbei
argeșene. Și n-a fost deloc ușor începutul – prea puţine fonduri
pentru pregătirea spectacolelor, pentru costumaţie, însă, cu sprijinul forurilor locale (îi amintim pe fostul primar al Piteștiului,
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Valeriu Nicolescu, precum și Valeriu Dobrin, director al Palatului piteștean de Cultură, se organizau schimburi de profil cu
ansambluri corale din Olanda (1975), Germania (1977-1979),
Spania (Barcelona, Vitoria – 1982). Din 1985, corul trece în
subordinea Centrului Creaţiei Populare Argeș (director: prof.
Costin Alexandrescu) – unde se află și în momentul de faţă. Iar
prezenţa în multe întreceri (1977, 1983, 1985) înseamnă premii,
aprecieri elogioase în presă, titluri de laureat, medalii, trofee la
festivaluri și întreceri în ţară (Suceava – „Ciprian Porumbescu”,
respectiv „Gheorghe Dima” – Brașov, „D.G. Kiriac” – Pitești,
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, „Ioan
D. Chirescu” – Constanţa, Televizunea Română – emisiunea
„Columnele Independenţei”) și peste hotare (Spania – Barcelona; Germania – 1990, 1991; Suedia, 1992; Grecia – 1991,
1994, 1995, 1996, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Italia –
2002; Turcia, 1997 – 1998; Rusia; Ucraina; Suedia; Cehoslovacia (de neuitat spectacolul improvizat pe vestitul pod Vltava!);
Franţa...
De acum 18 ani, Festivalul „D.G. Kiriac”, în pregătirea și
desfășurarea căruia Corul „Ars Nova” își asuma un rol determinant, devine internaţional, concertele având loc în sala mare a
Teatrului „Al. Davila”, precum și la Mănăstirea din Curtea de
Argeș.
Repertoriul Corului de cameră „Ars Nova” cuprinde lucrări
de o mare diversitate stilistică – de la preclasicism la modernism, din literatura autohtonă și universală (Alexandru Pașcanu, Mircea Neagu, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Dan Buciu,
Constantin Arvinte, Gheorghe Bazavan, Constantin Romașcanu...). Curgeau aprecierile superlative pentru modul în care
ansamblul servea gustul estetic al unui public mereu mai avizat
și pretenţios.
Concertul de vineri 10 decembrie al Corului „Ars Nova”,
program destul de întins și de o calitate interpretativă irepro-

șabilă, a cuprins: colinde și lucrări de gen care s-au bucurat de
succes de-a lungul anilor în spectacolele corului: „Am umblat
pădurile” și „Moș Crăciun!” (muzica: D.G. Kiriac); „Lângă
leagăn” (Nicolae Oancea); „Bordeiaș, bordei, bordei!” (Mircea
Neagu); „Cântecul miresei” (Irina Odăgescu); „De câte ori am
vrut să-ţi spun...” (romanţă, versuri: Corneliu Lamba, muzica:
Gheorghe Gomoiu, aranjament Constantin Arvinte); „Iac-așa!”
(prelucrare: Simeon Nicolescu); „La paloma” (Sebastian de Yradier); „Cielito lindo” (Tito Guizar); „Anachroniques, les saltimbanques” (armonizare: Jean Claude Oudot); „O, sole mio!”
(armonizare pentru cor: Mircea Neagu); „Habanera” (arie din
opera „Carmen” de Georges Bizet, cu Andra Costea Bivol,
solistă având o voce de înaltă coloratură și întindere, ca profesioniștii); „Halleluia!” (Georg Friedrich Händel); „Stille Nacht,
Heilige Nacht” (Franz Gruber).
Este în spiritul adevărului să mai nominalizăm și alţi autori
ai succesului artistic de vineri 10 decembrie 2010, în sala mare
a Teatrului „Al. Davila” din Pitești: prof. dr. Gheorghiţă Stroe,
dirijor, prof. Ileana Miron (la pian), Andra Costea Bivol și pr.
Gheorghe Neacșu, soliști ai romanţei.
De remarcat aportul unei formaţii valoroase care a străbătut
distanţa Halkidiki (Grecia) – Pitești pentru a fi alături de sărbătoriţii pe care îi copleșea emoţia evenimentului aniversar și a
pune la dispoziţia publicului nostru cântece din literatura corală
naţională și lucrări de mare frumuseţe aparţinând repertoriului
universal; oaspeţii au cucerit sala care le-a răsplătit evoluţia prin
aplauze în rafale, pe deplin meritate: Corul „P.S. Faros Neon
Modanion”, dirijat de Reveka Felekidu. Iar invitatul de onoare
își îndeplinea cu totul misiunea.
De remarcat că aplauzele au însoţit, pe tot parcursul, drumul artistic al celor două coruri spre apoteoza de nedezminţit
a serii din „Undrea” 2010. Moment pe care formaţia locală –
cunoscută iubitorilor de frumos cântat în Pitești, în multe alte
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locuri din ţară și din străinătate – ni-l oferă cu toată generozitatea și, așijderea, ni-l va pune în operă și de acum înainte, motiv pentru care în finalul rândurilor de faţă nu rostim
decât cele șase cuvinte magice: „La Mulţi Ani! Vivat! Crescat!
Floreat!”.
Prof. Constantin CÂRSTOIU,
referent la C.J.C.P.C.T. Argeș,
vicepreședinte al Asociaţiei Folcloriștilor Argeșeni
„Constantin Rădulescu-Codin”, Pitești
Foto: Sorin Dănuţ RADU
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Corul Armonia, Sebeş
Corul de copii Armonia din Sebeș Alba, pornit la drum în
urmă cu 35 de ani, și-a propus să fie mesagerii artei și al prieteniei.
M-am întrebat adesea care este mobilul ce strânge în jurul
Doamnei Prof. Adriana Comsa Haber pe cei ce-au început să
cânte încă din clasele primare, apoi în școala generală, liceu și
studenţie, până astăzi când unii dintre interpreţi sunt copiii fostilor coriști de altădată.
Arta, spune francezul Braque - “este o rană transformată
în lumină”, iar muzica, asemeni rugaciunii, ne dezmărginește,
ne face mai buni, mai frumosi, ne face OAMENI, pentru că,
dupa cum afirmă japonezul din sec. al XII- lea - Edden Dann
Roumy: “Muzica este sunetul pe care îl face ușa Paradisului
atunci când se deschide!”.
Corul Armonia, după ce s-a afirmat în ţară, prin participarea la numeroase concursuri și festivaluri corale din Sibiu,
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Reșita, Arad, Caransebeș, Cluj-Napoca, Timișoara, prin înregistrările în studiourile de radio București și la Televiziune - se
bucură și de recunoașterea internaţională, prin participarea la
două festivaluri internaţionale ale cântecului coral, din Barcelona - Spania și la cel din Lignano - Italia. În superbul Palat al
Muzicii Catalane din Barcelona au răsunat frumoasele prelucrări corale din Mărginimea Sibiului și Valea Frumoasei, alături
de piese celebre din repertoriul universal.
Creatorii români ai muzicii corale au fost în dialog cu cei
din creaţia internaţională, în săli de concerte, biserici, unde
publicul avizat a recunoscut în coriștii din Sebeș niste străluciţi
interpreţi cu un repertoriu variat, bine ales, ce a surprins prin
acurateţea interpretativă și înaltul profesionalism al formaţiei.
Măiestria vocală, sensibilitatea și entuziasmul prezenţei scenice, au transformat fiecare spectacol într-un eveniment artistic important, cantând întotdeauna pentru public, dăruindu-le
tuturor fericire și iubire!

Corul Symbol, 20 de ani de activitate
Pe 18 septembrie 1990, când am înfiinţat corul Symbol,
trăiam sentimente contradictorii: eram bucuros că, în sfârșit,
pot organiza un cor de copii și tineret cu care voi putea aborda
și repertoriul religios, dar eram totodată și mâhnit pentru că
această posibilitate mi-a apărut abea după ce eu împlinisem
deja vârsta de 50 de ani. Dumnezeu m-a ajutat însă și iată că,
după ce, pe 28.03.2010, mi se făcuse onoarea să fiu eu sărbătorit la Ateneul Român cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viaţă
și a 50 de ani de activitate dirijorală, pe 23 octombrie 2010, în
stagiunea de concerte a Filarmonicii „G. Enescu” a fost inclus,
tot la sala mare a Ateneului Român, concertul aniversar prilejuit de împlinirea, de această dată a 20 de ani de activitate ai
corului Symbol, concert susţinut în faţa unei săli arhipline, așa
cum se întâmplă întotdeauna la concertele noastre.

Prof. Ilie Maniu
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În cei 20 de ani de activitate, sute de piese, laice și religioase, românești și universale, au scăldat și au șlefuit sufletele
și caracterele a sute și sute de copii și tineri care s-au unit „în
cuget și-n simţiri” în corul Symbol. Poetul Grigore Vieru spunea despre ei că sunt o adevărată „catedrală pe rotile”. Ei au
dus mesajul lor în toate colţurile ţării prin concerte și răspunsuri liturgice, dar și în toată Europa, de la Urali până la Atlantic, fiind, după exprimarea scriitorului Nicolae Fulga „o ceată
de îngeri care zboară între muzică și Dumnezeu”. Cu ocazia
concertului aniversar, Symbolul și-a lansat și cel de al Xlea CD,
intitulat „Bijuterii corale” – vol. II, precum și a treia sa lucrare
monografică intitulată „Tineri, lăudaţi pre Domnul” și prefaţată
chiar de către Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Bogata activitate a corului Symbol în cei 20 de ani, a fost
evidenţiată în luările de cuvânt ale Preasfinţitului Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, care a oferit corului, din
partea Preafericitului Patriarh Daniel, „Diploma de onoare
Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul României”, a d-nei Irina
Odăgescu, care a oferit din partea Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România „Diploma pentru merite deosebite
în promovarea creaţiei românești” și a maestrului Voicu Enăchescu, care a oferit din partea Asociaţiei Naţionale Corale din
România „Diploma de excelenţă pentru contribuţia adusă la
promovarea muzicii corale românești în ţară și în străinătate”.
Ca o recunoaștere, de această dată a prestigiului internaţional al corului Symbol, a fost participarea la acest eveniment a
unei delegaţii de 35 de belgieni, reprezentanţi ai asociaţiei „Les
amis de Symbol”, care au venit pe cont propriu spre a fi alături de symboliști la ceas aniversar și pentru a le oferi diplome,
daruri și flori ca mulţumire pentru momentele înălţătoare pe
care această formaţie le-a procurat belgienilor în cele opt turnee susţinute în ţara lor. Au fost emoţionante luările de cuvânt

ale reprezentanţilor acstei delegaţii, parlamentarul flamand și
primar al municipiului Kasterlée, dl Ward Kennet și dl Paul
Top din partea zonei Bruxelles.
Cel mai emoţionant moment a avut loc însă la finalul concertului când zeci și zeci de foști symboliști au inudat scena și,
împreună cu actualii symboliști, au interpretat „Sârba pe loc”
de Gh. Danga, fără nici cea mai mică ezitare, dovadă că lucru
temeinic făcut rezistă în timp.
La scurt timp după aniversarea acestei frumoase vârste,
între 24-28.11.2010, corul Symbol și-a evaluat nivelul artistic
participând la unul dintre cele mai importante concursuri corale
internaţionale, „Franz Schubert” de la Viena, ediţia a 27-a.
Într-o confruntare cu formaţii de pe trei continente (Europa,
Asia și America Latină), corul Symbol a obţinut aurul la categoria „cor de copii” și argintul la categoria „cor de muzică
sacră”. Iată alte două diplome la nivel internaţional de această
dată, care nu îi sunt oferite, ci corul Symbol și le procură singur
la acest ceas aniversar.
În plus, corul Symbol a obţinut și dreptul ca, timp de
5 ani, să participe direct la toate activităţile majore ale „Interkultur” și ale „Musica Mundi”. Împreună cu colega mea Luminiţa Guţanu, cea care mi s-a alăturat de aproape trei ani,
pentru a asigura, la un moment dat, viitorul acestei „catedrale
pe rotile”, am trăit satisfacţii majore atât pentru recunoașterea
valorii formaţiei, cât mai ales pentru preţuirea internaţională a
creaţiei corale românești.
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Jean Lupu
dirijorul corului Symbol

Corul “Euterpe” a fost înfiinţat în anul 1990 de către profesoara Georgeta Aldea.
Alcătuit iniţial din eleve ale Liceului Pedagogic din
Bucureşti, corului i s-au adăugat pe parcurs absolvente ale acestuia, studente şi tinere de diverse profesiuni.
Având la bază profesia de dascăl, membrele corului sunt
animate, pe lângă pasiunea pentru cânt, de crezul în forţa
educativă a muzicii. De altfel, obiectivul principal al activităţii
formatiei il constituie educarea muzicala a publicului prin cultivarea valorilor perene ale artei muzicale româneşti şi universale.
Repertoriul corului este divers, cuprinzând muzică universală şi românească ce aparţine unor diverse arii stilistice.
Muzica românească cuprinde un loc preponderent în repertoriul coralei, căreia i-au fost dedicate lucrări originale de către
compozitorii Mircea Bădulescu, Mircea Neagu, Vasile Timiş,
Constantin Arvinte, Diana Voda, G. Cudalbu, E.P. Sandu. De
altfel, corala a fost invitată să interpreteze lucrări selecţionate
la toate ediţiile Concursului de Creaţie pentru Tineri Compozitori organizat de Universitatea de Muzică din Bucureşti. în
colaborare cu Asociaţia Naţională Corală din România.
Prezenţă vie în viaţa artistică bucureşteană, formaţia a concertat pe scenele Sălii Radio, ale Universităţii de Muzică, ale
Cercului Militar Naţional, ale Muzeului de Istorie (Palatul
Şuţu), la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, la Palatul
Patriarhal, precum şi în diferite biserici ale capitalei.
De-a lungul anilor, corul “Euterpe” a participat la manifestările organizate de Societatea Profesorilor de Muzică şi
Desen din România, Societatea pentru Învăţătura Poporului Român, Liga de Cooperare Cultural Ştiinţifică ”România-

Franţa”, Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi Bucovina”,
Fundaţia Culturală “Accum” (fiind inclusă în stagiunile muzicale ”Iosif Sava”) etc.
Corul “Euterpe” a participat la numeroase festivaluri şi
concursuri, naţionale şi internaţionale, cum ar fi:
- Concursul Naţional Coral al Corurilor Liceale (ediţiile
1997, 1999, 2001, 2003)
- Festivalul Coral International ”Carmina Tenera” (Bucureşti, 1995)
- Festivalul Coral Internaţional al Corurilor de Copii şi
Tineret (Nantes, Franta, 1995)
- Festivalul Coral Internaţional de Muzică Contemporană
(Miedzezdroje, Polonia, 1996)
- Festivalul Coral Internaţional ”Vocal Tour” (Graz, Austria, 2000)
- Festivalul şi Concursul Coral Internaţional de Muzică
Religioasă (Preveza, Grecia, 2004)
- Festivalul Coral de Muzică Religioasă (Bucureşti, 2005,
2005, 2008)
- Festivalul Coral Internaţional (Cantonigros, Spania,
2006)
- Festivalul şi Concursul Coral Internaţional de Muzică de
Crăciun şi Advent (Praga, 2007)
- Festivalul de Muzică Corală (Larissa, Grecia, 2009)
Valoarea artistică deosebită a corului „Euterpe” a fost
confirmată de premiile şi distincţiile obţinute:
- Premiul I la toate ediţiile Concursului Coral Şcolar organizat de ISMB (începând cu anul 1991, până în 2006,
când formaţia a dobândit statut independent)
- Premiul al II-lea la Concursul Naţional Coral (Deva,
1997)
- Premiul I la Concursul Naţional Coral (Ploieşti, 1993,
Bucureşti, 2001; Piatra Neamţ, 2003)
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Corul ”Euterpe” – 20 de ani

- Premiul „Anton Dogaru“, atribuit de Asociaţia Naţională
Corală din România (Bucureşti, 2000)
- Medalia de Bronz, obţinută în cadrul Concursului
Internaţional de Muzică Religioasă, Preveza, Grecia
(2004);
- Medalia de Argint obţinută la Festivalul şi Concursul de
Muzică de Advent şi de Crăciun, Praga (2007);
- Diploma de Onoare acordată în cadrul Festivalului Coral
Larissa, Grecia (2009);
- Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese
româneşti contemporane, oferit de Centrul de Creaţie
Populară a Municipiului Bucureşti (1998 şi 2001);
- Diploma Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România pentru „merite deosebite în promovarea creaţiei
corale româneşti” (2006);
- Diploma Asociaţiei Naţionale Corale din România pentru „înalta valoare a activităţii artistice puse în slujba
muzicii corale româneşti” (1993 şi 1996);
- Diploma de Excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării (2001);
- Diploma de Onoare acordată de Asociaţia Naţională
Corală din România (2005, 2006, 2008).
Corul „Euterpe” a efectuat numeroase înregistrări la Radio
şi Televiziune, a realizat casete audio şi CD-urile: „După datini
colindăm”, „Miluieşte-mă Dumnezeule”, „Colinde”, „Cântec de
Crăciun”, „Ţie, Doamne”.

- „O corală feminină la Academia de Muzică”, de Silvian
Georgescu, în Actualitatea muzicală, decembrie 1996;
- „Aplauze pentru corala Euterpe”, articole semnate de
M. Bădulescu şi S. Georgescu, în Actualitatea muzicală,
nr. 130/1995;
- “Miezdedroje, o cetate greu de cucerit“, de M. Bădulescu,
în Actualitatea muzicală nr. 156, sept. 1996;
- „Reînnodarea frumoaselor tradiţii”, de S. Georgescu, în
Actualitatea muzicală nr. 149/1996;
- „Deva, o recidivă benefică” de Diana Vodă, în Actualitatea
muzicală, nr. 154/1996;
- Omagierea maestrilor”, de S. Georgescu, în Actualitatea
muzicală, nr. 116/1995;
- „Muzica corală religioasă încotro?” de Marin Velea, în
“Vestitorul ortodoxiei“, 15 iunie 2002;
- Corul “Euterpe” al Colegiului Naţional “Elena Cuza”, de
M. Neagu, în Actualitatea muzicală, nr 8/2004;
- Jubileul corului “Euterpe” de V. Matei, în Actualitatea
muzicală, nr. 2/2006;
- “Euterpe”, muza poeziei lirice şi a muzicii de flaut”, de
Ioan Golcea, în Actualitatea muzicală, nr. 3/2006 şi în
Buletinul Informativ al Asociaţiei Naţionale Corale din
România (nr. 9, 1996);
- Omagiu muzicii corale româneşti”, de Doru Popovici, în
Actualitatea muzicală, nr 2/2010.

Articole publicate despre corala “Euterpe”:
- “Sărbătorile de iarnă în marile săli bucureştene” de Silvian
Georgescu - Actualitatea muzicală, nr. 68/1993;
- “Mai bine mai târziu decât niciodată“, de M. Bădulescu,
în Actualitatea muzicală, nr. 120/1995;
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Destin apus… la început de an
In memoriam MARIN CONSTANTIN
(n. 1925-Urleta-Prahova – m. 2011-Bucureşti)

In memoriam

Ce tristă după-amiază de 1 ianuarie!
Ce tăcut și însingurat început de an 2011!
Câte sunete încremenite în gerul iernii bucureștene!
Ce liniște adâncă și ireală pe străzile muzicii !
Un dureros strigăt al Destinului apus se plimbă printre
oameni.
Maestrul MARIN CONSTANTIN a plecat dintre noi!
Ctitor în 1963 și hăruit dirijor – timp de peste 45 de ani
– al Corului Naţional de Cameră MADRIGAL, dar înainte
de acesta și al Corului Universităţii din București, al Cappelei Corale “Gh. Cucu” sau al Corului Ansamblului Tineretului Român, maestrul Marin Constantin a trăit prin și pentru
MAREA MUZICĂ.
A atins genial contururile ei și le-a dăruit necondiţionat tuturor: în cele
aprox. 4000 de concerte, coriștilor și
publicului de la noi
și din întreaga lume
iar la catedra de
Dirijat Coral din
Universitatea Naţională de Muzică
București, doctoranzilor, discipolilor
și studenţilor.
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Ca toţi madrigaliștii din toate generaţiile - sub îndrumarea
maestrului - am atins adevărate culmi ale artei și știinţei interpretative pentru care am dat cutezanţa și truda miilor de ore de
repetiţii. În concerte, purtaţi de magica simbioză gest dirijoral –
privire - marca unică “Marin Constantin “ am urcat dincolo de
graniţele normalului, într-un Paradis Sonor, de unde fascinaţi
și fericiţi coboram ca niște prinţi și prinţese.
Pentru toate acestea – acum înlăcrimaţi și însinguraţi - vă
mulţumim cu recunoștinţă maestre!
Ca artist, compozitor și Prof. Univ. Dr. dirijorul Marin
Constantin în cei 85 de ani de viaţă a realizat o activitate cu
dimensiuni unice în care sunt incluse miile de concerte, sutele
de turnee în care a reprezentat România în lume, zecile de discuri și compact-discuri (la loc de cinste fiind Discul de Colinde
editat de Casa Electrecord către finele deceniului 6 al veacului
trecut), filmele și emisiunile de radio și televiziune, concertelelecţie, compoziţiile, cărţile, studiile filosofice, poeziile.
Mereu în căutarea provocărilor, maestrul era un cercetător neobosit. În ultima sa perioadă de activitate, repetiţiile erau
însă mult prea filosofice pentru nerăbdarea generaţiei tinere;
erau ancorate într-o atitudine activă faţă de amănuntul artistic
–filigran șlefuit cum îl numea, erau proiectate într-un spaţiu al
sonorităţilor corale ce cu ușurinţă treceau în ireal. De ce oare
această atitudine laborioasă?
Răspunsul poate fi găsit în scurtul interviu realizat în 2005
de subsemnata, împreună cu maestrul Marin Constantin, pentru Societatea Română de Radiodifuziune:
1) Ce apreciaţi în primul rând la un artist?
M.C. – HARUL
2) Ce detestaţi la un artist?
M.C. – ÎNGÂMFAREA și PROSTIA
3) Compozitorul preferat?
M.C. – GEORGE ENESCU

4) Filosoful preferat?
M.C. – IMMANUEL KANT
5) Vă relaxaţi?
M.C. – DA
6) Cum?
M.C. – MUNCIND
7) Puteţi să vă relaxaţi fără muzica corală?
M.C. – AȘ PUTEA dar DE CE?
8) Vă place liniștea?
M.C. – MULT
9) Poetul român preferat?
M.C. – LUCIAN BLAGA – POETUL TĂCERILOR
MELE
Liliana Pispiris
Director Artistic
Corul Naţional de Cameră „MADRIGAL”
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Marin Constantin, dirijor, compozitor, pedagog, s-a născut
la data de 27 februarie 1925, în comuna Urleta, judeţul Prahova.
A început studiile muzicale la Școala Normală din Ploiești și
apoi la Buzău, avându-l ca profesor pe Ioan Vicol, cel care avea
să descopere talentul tânărului normalist, încredinţându-i conducerea corului clasei și apoi a corului școlii, îndemnându-l
să se înscrie la Conservatorul din București, unde a studiat în
perioada 1944 – 1949, cu Ioan D. Chirescu – la teorie și solfegiu, Mihail Jora – armonie, Vasile Popovici – istoria muzicii,
Florin Eftimescu – pian, Ștefan Popescu, Ioan Vicol, Dumitru
D. Botez – dirijat cor, Teodora Stroescu – canto. Pasiunea pentru muzica corală i-a fost imprimată și prin experienţa sa în
calitate de corist, pe care a avut-o la corala Carmen, sub îndrumarea lui Ioan D. Chirescu.
Marin Constantin este licenţiat și al Facultăţii de Pedagogie, Psihologie, Filozofie din București.
Între anii 1944 – 1945, a funcţionat ca învăţător la Școala
Generală nr. 35 din București. A condus numeroase coruri de
amatori de la ţesătoriile Mioara, Donca Simo și Fabrica de ulei
Filimon Sârbu. În perioada 1944 – 1949 a fost asistent la Facultatea de Filozofie din București. A fondat Corul Universităţii și
Corul Gheorghe Cucu.
În perioada 1949 – 1951, Marin Constantin a condus Corul
Universităţii, care s-a impus ca una dintre cele mai valoroase
formaţii de amatori din Capitală.
În anul 1951, Marin Constantin a fost numit director și
dirijor al Ansamblului U.T.C., care se va afirma pe plan naţional
și internaţional (prin participarea la Festivalurile Tineretului de

la Berlin, București, Varșovia, Moscova, Viena, Helsinki).
În anul 1956, Marin Constantin a devenit membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
A dirijat Corala Gheorghe Cucu, al cărui debut a avut loc în
anul 1958. Această formaţie a avut o existenţă scurtă, de numai
un an.
La corala Gheorghe Cucu, tânărul dirijor a abordat o nouă
latură repertorială, spărgând tiparele vremii, prin introducerea în
repertoriu a muzicii polifonice renascentiste și a muzicii bizantine. De asemenea, dirijorul a adoptat un nou stil de a cânta – în
mezza voce, mergând pa latura expresivităţii sunetelor.
În anul 1960, va fi numit Director al Departamentului
Muzical din Ministerul Culturii, iar în anul 1966, Director
general al Operei Române.
Începând cu anul 1960, se va dedica învăţământului universitar, trecând prin toate treptele didactice, până la titlul de
profesor și conducător de Doctorat, la catedra de dirijat coral.
În anul 1963, Marin Constantin înfiinţează Corul Naţional de Cameră Madrigal, nucleul constituindu-l o parte dintre coriștii de la Corul U.T.C. Corul Madrigal a susţinut peste
3500 de concerte în ţară și în străinătate. Existenţa corului
Madrigal în România a reprezentat un adevărat fenomen care
a impulsionat dezvoltarea muzicii corale românești, atât pe plan
interpretativ cât și pe plan componistic.
Primul turneu în străinătate al corului Madrigal, avea să
aibă loc în Germania – la Halle, în cadrul Festivalului „Georg
Friedrich Händel”, urmând concerte la Leipzig, Dresda, Cottbus, Frankfurt am Oder, Berlin.
Au urmat participările la Festivalul Primăvara la Praga și la
Festivalul de la Bydgoszcz – Polonia, unde era impus un repertoriu de muzică bizantină, turneul de la Paris, Zilele festive ale
Budapestei, în Bulgaria, în Anglia, Iugoslavia, Spania, Belgia,
toate aceste participări contribuind la impunerea artei corale
românești pe plan european.
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Marin Constantin - un corifeu al muzicii
corale contemporane

În anul 1968, Casa de discuri Electrecord a editat discul de
Colinde românești. Anul 1969 a fost anul primului turneu peste
ocean (care a durat 47 de zile) și care a generat o adevărată
avalanșă de articole în presa americană, care a prezentat corul
Madrigal ca pe un adevărat miracol.
Acesta a fost doar începutul, urmând apoi mii de concerte
pe toate meridianele globului. La împlinirea a 10 ani de existenţă a corului, Anatol Vieru avea să sintetizeze activitatea
corului: „Ce a făcut Madrigalul în acești zece ani?
- A căutat și a găsit un stil de existenţă, de muncă, de interpretare.
- A căutat și a găsit un repertoriu, care pornește de la
colind, monodie bizantină și preclasică, pentru a ajunge la
compoziţia contemporană din ţară și din străinătate.
- Corul Madrigal a dus acest repertoriu în multe colţuri ale
lumii și a fost răsplătit cu aplauze și faimă.
- Dirijorul și animatorul care a impulsionat această evoluţie a dovedit inteligenţă, tenacitate și intuiţie. El a înţeles
că tradiţia și noul merg mână în mână, nutrindu-se reciproc”.
Maniera de cânt „non vibratto” este descrisă de către dirijor
ca fiind1 rezultatul unei tehnici de cânt speciale, bazată „pe stăpânirea perfectă a tehnicii respiratorii, mare supleţe și lejeritate
în execuţia pasajelor pe nuanţe foarte reduse”.2
Marin Constantin a fost în permanenţă preocupat de emisia sunetului, respectând particularităţile timbrale ale vocilor,
dar în același timp a cultivat expresivitatea interpretării, izvorâtă din comuniunea spirituală dintre dirijor și cor.
Într-un capitol al monografiei dedicate corului, Viorel
Cosma numește corul Madrigal: „Laborator al creaţiei corale
contemporane”, subliniind „potenţele neatinse vreodată de o

altă formaţie corală românească” care au „stimulat fantezia creatoare a compozitorilor noștri, încât și acei muzicieni care nu
abordaseră genul polifonic vocal (Ștefan Niculescu, Myriam
Marbé) s-au apropiat cu certitudine de muzica corală”. Corului Madrigal i-au fost dedicate numeroase lucrări, care au fost
interpretate magistral, atât în ţară cât și în străinătate.
Muzicologul Grigore Constantinescu a încercat să definească stilul corului Madrigal: „Madrigalul înseamnă materializarea unui spirit coral, care presupune o concepţie interpretativă
dăltuită până la transparenţă, axată pe muzicalitate, sensibilitatea redării textului, sonoritate cristalină, clarificarea liniilor
și exactitatea detaliilor. În acest cor se cântă cu aceeași măiestrie orișice, ceea ce pledează pentru paleta repertorială infinită,
neexcluzând preferinţa pentru anumite zone stilistice, perioade,
compozitori… În plus, nu o dată, recurge la sonorităţi instrumentale în anumite piese, coriștii fiind obișnuiţi să le întrebuinţeze cu siguranţă. De altfel, clasa profesionalismului apare
atât de înaltă, încât a permis însușirea și, deci, vehicularea celor
mai moderne modalităţi de tehnică vocală, facilitând deţinerea secretelor de emisie, de articulare post expresioniste, într-o
diversificare ce antrenează și principiile aleatorismului… Marin
Constantin a stimulat fanteziile creatoare, generând o întreagă
literatură, făcând ca școala componistică românească să cucerească piscuri temerare.1
Viorel Cosma avea să sublinieze „secretul perfecţiunii absolute a Madrigalului” care nu se datora numai „unei maxime
tehnici profesionale” ci și ale „unei ideale fuziuni spirituale…
Acest îndelung proces de fuziune spirituală, adesea intraductibil
prin cuvinte datorită caracterului său inefabil, determină tensiunea emoţională a fiecărui concert. Aici fiecare piesă, fiecare
public, fiecare sală, fiecare moment al concertului, acţionează

1

Apud Marin Constantin în dialog cu Iosif Sava, Constelaţia Madrigal,
Editura Muzicală, București, 1988, p. 11
2
Viorel Cosma, Corul Madrigal al Conservatorului, București 1971, p. 69
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Apud Avram Geoldeș, Corul de cameră, factor novator în evoluţia muzicii
românești, Editura Universităţii Oradea, 2000
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diferit, asupra monolitului dirijor – cor, oferind rezultate direct
proporţionale cu echilibrul spiritual realizat de interpreţi. Stăpânindu-și formaţia nu numai prin intermediul gestului exterior, cât mai ales prin sugestia interioară, Marin Constantin a
reușit să împrumute cu deosebire din repertoriul original românesc – acel ethos particular al poporului nostru:
Despre măiestria drijorului Marin Constantin, critica muzicală internaţională avea să găsească cele mai sugestive metafore.
Marin Constantin a fost discipolul maeștrilor Ștefan
Popescu, Ioan D. Vicol, Dumitru D. Botez. La rândul său,
aduce o contribuţie deosebită în pedagogia artei corale contemporane, impunând un stil și o tehnică de interpretare care
a deschis un nou orizont al artei corale românești. Marin Constantin și-a susţinut teza de doctorat la Cluj, sub îndrumarea
lui Sigismund Toduţă, cu tema: „Contribuţii la tratarea teoriei și
construcţiei și interpretării corale”.
Ciclul de zece LP-uri, CD-uri intitulat Arta construcţiei și
interpretării corale, a fost editat de Electrecord și reprezintă un
curs modern de dirijat, chintesenţa unei experienţe strălucite ca
dirijor al Corului Madrigal, ca pedagog, profesor la catedra de
dirijat a Conservatorului din București.
Acest ciclu de discuri este un curs cu exemplificări din
bogata paletă repertorială a Corului Madrigal. Iată tematica
propusă: Patentul „Madrigal” în construcţia instrumentului
coral cameral; Valenţele omogenităţii spirituale, Concepţie, stil,
interpretare; Virtuţile și servituţile Renașterii europene; Melosul popular, cântul bizantin și cel gregorian – esenţe ale patrimoniului românesc; Specificul clasicismului și modernismului
autohton; Gândire și limbaj muzical în creaţia contemporană
românească.
Marin Constantin, în cursul de dirijat discografic intitulat „Arta construcţiei și interpretării corale”, prezintă teoretic
și practic, modele de interpretare realizate de corul Madrigal. Concepţia sa dirijorală pornește de la ideea că un cor nu

trebuie privit ca un cvartet de coarde, ci ca un singur instrument, sau mai bine zis, ca o singură imensă coardă pe care poţi
obţine sunete de înălţimi diferite, dar de culoare unică: „Legătura, continuitatea firească dintre sopran și alto pe de o parte,
în sfârșit apoi dintre tenor și bas, constituie problema cheie în
ansamblul coral”. Corul Madrigal are o sonoritate unică, realizată printr-o tehnică vocală specială care conduce la „unitatea
timbrală, desfășurată de la cea mai înaltă soprană, până la cel
mai profund bas, astfel încât, la patru voci, să se creeze senzaţia
emiterii sunetelor de către un singur organism sau instrument”.1
În capitolul III – Valenţele omogenităţii spirituale, este
prezentată importanţa psiho-tehnicii în arta dirijorală, acel
complex de calităţi necesare dirijorului și corului în procesul
interpretării: capacitatea de transpunere, elasticitatea corală,
conștientizarea corală, vibraţia interioară. Orice exerciţiu cu
caracter tehnic trebuie să fie și psiho-tehnic. Autorul subliniază
valoarea semantică a textului prezentând mai multe variante de
text la piesele Fata de păstor de Theodor Teodorescu. și Păstoriţa
de Marţian Negrea.
În capitolul IV – Concepţie, stil, interpretare, Marin Constantin prezintă necesitatea „armonizării portofoliului repertorial și al arsenalului tehnico-interpretativ cu cadrul geografic,
istoric, artistic, componistic, dinamic și agogic, filtrat concomitent în planurile culturii, talentului, sensibilităţii, echilibrului și
autenticităţii. Exemplele muzicale sunt fragmente din madrigale aparţinând lui G. de Wert, Guillaume de Machault, John
Dowland, Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Alexandru Pașcanu.
Capitolul VIII – Specificul clasicismului și modernismul
autohton se adresează cu predilecţie școlii naţionale românești,
conturată încă din prima jumătate a sec. al XIX-lea. Implicaţiile de ordin tehnic și interpretativ conduc la o analiză riguroasă

206

207

1

Viorel Cosma, Corul Madrigal al Conservatorului, București1971, p. 16

a ritmurilor parlando – rubato și parlando – giusto, a modurilor și la „necesitatea profesionalismului vocal pentru păstrarea
autenticităţii și purităţii sursei de inspiraţie populară.” Sunt prezentate exemple din muzica compozitorilor înaintași: Ciprian
Porumbescu, D.G.Kiriac, Tudor Flondor, Gavriil Musicescu,
Gheorghe Dima, Ion Vidu, Gheorghe Cucu, și compozitorilor
din prima parte a sec. al XIX-lea: Paul Constantinescu, Marţian Negrea, Mihail Jora, Sigismund Toduţă.
În capitolul X – Gândire și limbaj în creaţia contemporană românească, autorul abordează modurile de emisie, mijloacele de expresie corală, relaţia cu sala, mixajul surselor sonore.
Exemplele muzicale sunt luate din lucrări de referinţă aparţinând repertoriului coral contemporan din creaţia compozitorilor Liviu Glodeanu, Sorin Vulcu, Anatol Vieru, Irina Odăgescu
Ţuţuianu, Mihai Moldovan, Sabin Păutza, Tiberiu Olah.
Putem afirma că această lucrare are o valoare deosebită,
fiind un curs unicat în care argumentaţia este însoţită de audiţie
Pedagogul de marcă Marin Constantin a format în cadrul
corului Madrigal un număr mare de dirijori, așa încât putem
afirma că alături de o școală de interpretare de înalt nivel,
Madrigalul a constituit și o adevărată școală de dirijat coral.
Printre discipolii maestrului se numără: Veronica Bojescu,
Lucian Bonifaciu, Dan Mihai Goia, Aneta Arvinte, Voicu
Popescu, Octavian Georgescu.
A obţinut titlul de Doctor în filosofia muzicii corale la World
University din Tucson – S.U.A., Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, în anul 1994.
Activitatea sa dirijorală de excepţie este recunoscută și înafara ţării. În anul 1976, a fost ales profesor colaborator la Academia Philarmonia Romana. În anul 1982, a fost numit profesor
colaborator și director onorific al Conservatorului din Tolima,
Columbia. În același an, a primit titlul de Membru de onoare al
Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Muzicale din Luxemburg.
Titlul de Ambassadeur de bonne volonté de L’UNESCO i-a fost

atribuit în anul 1992. Marin Constantin a primit numeroase
premii: Premiul Internaţional al criticii muzicale germane la Bienala Muzicii Contemporane la Berlin – 1971, Il Sagitario d’oro
în Italia - 1976, David de Michelangelo d’Oro în Italia – 1977,
Diploma de onoare și Medaille en vermeil de l’Union Grand Duc
de Luxemburg – 1982, Crucea Patriarhală a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române în 2000, Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofiţer în 2000, Diploma de
onoare U.C.M.R. în 1985 și 1993, Marele Premiu pentru Integrala discografică oferit de SADCO Fest, „Omul Internaţional
al anului în 1990, 1992, 1994.
Leopold Stokowsky, dirijor SUA, afirma: “Perfecţiunea!
Când am ascultat Madrigalul cântand, am avut cea mai sigură
senzatie de perfecţiune”.
A imprimat cu corul Madrigal peste 50 de discuri. Numele
lui Marin Constantin este menţionat în prestigioasele publicaţii
Who’s Who din Anglia și America și în The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
În articolul omagial publicat în revista „Muzica”, Ioan Golcea exprima următoarele consideraţii: „contemporan cu muzica
secolului XX și cu marii ei primenitori: A.Vieru, Șt. Niculescu,
T. Olah, A. Stroe, M. Marbé, M. Moldovan, L. Glodeanu,
I. Odăgescu, S. Păutza, D. Buciu, C. Ţăranu, D. Voiculescu, și
lista continuă – maestrul Marin Constantin a trăit și imaginat
acele demersuri interpretative care i-au stimulat pe mulţi dintre
compozitori să-și ducă îndrăzneala până la limita imaginarului
și uneori chiar dincolo de aceasta”.1
În galeria personalităţilor culturii românești, Marin Constantin, se înscrie în unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi
ale artei și pedagogiei dirijorale corale.
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In memoriam Ion Vanica
Prima mea întâlnire cu maestrul Ion Vanica a fost absolut
întâmplătoare, În acea vreme aveam gradul de căpitan și eram
redactor la revista Viaţa militară – respectiv Îndrumătorul cultural-artistic din armată. Mă dusesem la Ansamblul artistic
Doina la Armatei, care își avea sediul în fostul club al subofiţerilor din strada Uranus, în vederea realizării unei documentări
legate de un turneu pe care celebra formaţie urma să îl întreprindă în mai multe garnizoane din ţară. Din lipsă de informaţie, în momentul sosirii mele la respectiva locaţie, n-am găsit pe
nimeni din conducerea instituţie care să-mi dea datele necesare.
După câteva clipe de răgaz, care mă convinseseră de ratarea
documentării, hotărându-mă să mă întorc la redacţie, dintro anume direcţie am auzit o ușă deschizându-se, urmată de o
cascadă de voci bărbătești. Am intuit încheierea unei ședinţe
sau repetiţii, fapt demonstrat de afluenţa spre ieșire a coriștilor,
cu care m-am salutat cordial, cu unii dintre ei cunoscându-mă
destul de bine. Întrebând u-l pe unul dintre ei, acesta mi-a confirmat că au avut o repetiţie care se terminase și că informaţiile
de care aveam nevoie le-aș putea obţine doar de la dirijor, care
trebuia să apară. Nu am mai stat să-l aștept, mergând în întâmpinarea lui către sala de repetiţii a cărei ușă rămăsese deschisă.
Intrând în sală am văzut la pupitrul dirijorului doi inși discutând unele probleme profesionale și organizatorice. Privindui nu prea m-am dumirit cine era dirijorul, crezând că o fi vorba
de un corepetitor. Când au terminat de discutat m-am apropiat,
am salutat și m-am prezentat informând asupra scopului vizitei
mele. Mi s-a răspuns foarte politicos:
– Bine-aţi venit. Sunt noul dirijor al corului Ion Vanica și
regret că nu vă voi putea fi de prea mare folos în ce privește
informaţiile de care aveţi nevoie. Cred că va trebui să reveniţi,
210

dar ca o informaţie provizorie vă pot spune că, exceptând corul,
toate celelalte formaţii ale ansamblului vor pleca peste două zile
în turneu. Noi vom rămâne aici având alte sarcini profesionale
de îndeplinit.
Continuând discuţia i-am mărturisit că nu știam de
unde mi se părea cunoscut și m-am dumirit amintindu-mi că
il admirasem în mai multe rânduri dirijând corul de copii al
Radioteleviziunii. De asemenea i-am relatat faptul că doi dintre copiii șefului meu direct, colonelul Traian Reu, făceau parte
de mai multă vreme din acea formaţie, că erau foarte încântaţi de modul în care maestru lucra cu ei, că era foarte amabil,
atent, răbdător și apropiat de ei, invitându-ne la mai toate concertele lor. Încântat de vestea pe care i-am dat-o, și-a amintit
foarte bine și cu mare satisfacţie despre ei, lăudându-i la rândul său. În ce privește nou sa sarcină de dirijor al unuia dintre
cele mai titrate formaţii corale bărbătești din ţară, mi-a mărturisit că, deși din afară lucrurile arată frumos, din interior ele nu
stau chiar așa, și că situaţia este cam cea din zicala cu gardul și
leopardul. Încercând să aflu mai multe pe această temă, mi-a
spus că este dispus și chiar încântat să discutăm dar cu altă ocazie, deoarece atunci avea de rezolvat unele probleme personale,
sugerându-mi să ne vedem în altă zi.
Ca să nu scap ocazia, a doua zi am revenit și după ce am
realizat documentarea dorită, am așteptat terminarea repetiţiei
care avusese loc. Ne-am revăzut cu plăcere, de parcă ne-am fi
cunoscut de ani de zile, și după ce l-am informat că am obţinut datele care mă interesau, l-am întrebat dacă nu și-ar putea
face puţin timp pentru o scurtă discuţie pe marginea problemelor legate de pregătirea corului. Mi-a răspuns afirmativ, dar
mi-a sugerat că o astfel de discuţie s-ar desfășura mult mai bine
într-un alt cadru, eventual într-o grădină, la o bere, ca să facem
faţă căldurii de afară. Am fost de acord, fiind invitatul dumnealui la celebra bodegă Motanul negru, aflată în apropiere, la
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intersecţia străzilor Uranus cu 13 Septembrie, local care îmi era
cunoscut încă din timpul cât fusesem elev al Școlii Militare de
Muzică, care avusese sediul în vestita cazarmă a regimentului
Mihai Viteazul, aflată la doi pași de acolo.
În câteva minuta am ajuns acolo. Vreo două mese erau deja
ocupate de membrii corului (vechi și statornici clienţi ai localului). Salutându-ne voioși, ne-am căutat o masă mai depărtată
și ne-am așezat: Imediat a venit un ospătar cunoscut căruia
i s-a comandat, fără a mă fi consultat, două votci. Deși aș fi
preferat o bere, așa cum discutase, n-am zis nimic, acceptând
comanda dumnealui, în speranţa că va urma și berea promisă.
Fiind amândoi Ioni, mi s-a adresat foarte familiar, cu tizule, și
mi-a recomandat să nu.mi pierd vremea notându-mi ceva, pentru că dorește să discutăm ca doi amici, prevăzând că discuţiile
nu se vor purta numai pe plan profesional, ca de obicei în astfel
de ocazii.
Până la sosirea primei votci, i-am povestit câte ceva despre
mine, cât am considerat a fi suficient: despre pregătirea profesională ca elev al Scolii Militare de Muzică și student –în
acel timp – al Conservatorului, preocuparea pentru ziaristică
fiind suplimentară și ocazională, de unele realizări în domeniul
creaţiei muzicale în genurile muzicii de fanfară și corale, despre familie, locul de naștere ș.a. Apoi am apucat a-i spune că
deja vorbisem cu șeful meu despre întâlnirea avută cu o zi înainte și că se arătase foarte curios și încântat în același timp, de
aprecierile la adresa copiilor săi recomandându-mi să-l întreb
mai multe lucruri legate de corul de copii și de plecarea lui de
acolo. Continuarea discuţiei s-a canalizat firesc pe această temă,
încercând, cu o undă de melancolie și amărăciune în glas, să-mi
explice faptul că nu sin cauza copiilor a plecat de acolo, că și-a
iubit și încă îi iubește ca pe proprii copii, că a trăit împreună cu
ei momente de mare satisfacţie și înălţare sufletească și artistică,
că a lucrat cu ei cu o dragoste și înflăcărare extraordinară, dar

că au existat unele probleme din partea anumitor așa-ziși colegi
și mai cu seamă din parte unor șefi de la partid și din conducere, care au dorit să scape de el. N-am insistat asupra motivelor plecării sale de la Radio.
Pe de altă parte s-a arătat destul de mulţumit de noul său
loc de muncă, considerând că Divinitatea a făcut dreptate,
deschizându-i o ușă atunci când i s-a închis o fereastră. acest
colectiv artistic de elită, alcătuit din oameni maturi, serioși,
înzestraţi cu glasuri riguros selecţionate și cu un palmares artistic excelent. Considerându-se specialist în corul pe voci egale,
și făcând o trecere interesantă de la corul de copii la cel bărbătesc, se simţea în largul său aici, având serioase proiecte de realizat cu această formaţie. Primul lucru care-l intriga într-un fel,
era acela că, faţă de potenţialul artistic real al acestuia corul era
mult prea puţin valorificat printr-o redusă folosire a resurselor
interpretative posibile. De pildă, era nemulţumit de faptul că
această adevărată bijuterie artistică era folosită aproape exclusiv cu acompaniament orchestral, momentele de interpretare a
cappella fiind foarte rare și modeste atât din punctul de vedere
al repertoriului, cât al calităţii interpretative. Și chiar dacă părerea generală despre prestaţiile formaţiei corale este bună, justificându-și pe deplin renumele, dacă privești situaţia ca un
profesionist, din interiorul lucrurilor, vei constata că mai sunt
încă multe lucruri care se pot face, și mai bine și mai cu folos.
Pentru că pentru un dirijor cu experienţă și probitate profesională suficiente tot se mai găsește câte ceva de făcut, acesta
fiind unul dintre domeniile în care există întotdeauna destul loc
pentru mai bine. Și dânsul chiar avea ce să mai adauge la zestre artistică a celebrului cor ce îi fusese încredinţat. În această
privinţă își stabilise ca obiectiv imediat și de mare importanţă,
scoaterea din așa-zisul anonimat în care se afla, prin dezvoltarea laturii interpretative a cappella până la prezentarea de concerte integrale susţinute de cor pe cele mai importante scene de
concert al ţării, și chiar internaţionale.

În privinţa repertoriului abordat, i se părea cam nepotrivită,
dacă nu chiar supărătoare, prezenţa într-un procent destul de
mare a cântecelor rusești, chit că unele dintre ele erau de mare
celebritate, în detrimentul repertoriului românesc și internaţional. Atunci mi-a vorbit despre intenţia de a lărgi cadrul repertorial prin introducerea colindelor, având în proiect imprimarea
unui disc cu colinde tradiţionale românești, după exemplul
Madrigalului. Se plângea și de starea cam apatică, de automulţumire, de renunţare la pregătirea vocală comună, nemaivorbind
de cea individuală a coriștilor. De aici și unele probleme privind solfegiul, anumite elemente de pregătire teoretică și mai
cu seamă vocală individuală, de canto, lucruri care afectau atât
partea teoretică profesională, dar mai cu seamă pe cea vocală
(ambitusurile tenorilor în acut, dar și pe cele ale bașilor în registrul grav), necesitatea găsirii unor pedaliști și chiar a aducerii
unor soliști reputaţi de la Operă, Filarmonică etc. O sumedenie
de aspecte pe care, așa cum le priveam atât eu, cât probabil și
alţii ca mine, din afară, nu le-am fi bănuit a exista.
Se înţelege că l-am aprobat în toate privinţele, încurajâdu-l în măsura în care puteam, mai ales că discuţia noastră
s-a prelungit destul de mult, în timp ce tăriile se tot succedau.
La un moment dat, când mi s-a părut că exista pericolul prelungirii exagerate a discuţiei noastre și a creșterii alcoolemiei
pete limita pe care eu o putem suporta, am găsit niște scuze de
ordin personal, rugându-l încheiem acea primă discuţie a noastră. M-a înţeles, cam pe jumătate, dându-mi voie să plec (cu
asigurarea că ne vom mai vedea și discuta), dar s-a dânsul, care
era în vervă, simţindu-se bine, s-a scuzat că va mai rămâne cu
băieţii de la cor.
De atunci ne-am mai văzut de câteva ori, evitând pe cât
posibil restaurantele. Odată, pentru că își manifestase dorinţa
de a vedea câteva din creaţiile mele corale, mai cu seamă dintre
cele pentru copii și bărbătești, i-am dus câteva, câteva dintre ele

fiind premiate la unele concursuri de creaţie, sau aprobate de
comisia de specialitate a Uniunii Compozitorilor. Le-a cercetat cu foarte multă atenţie, le-a fluierat, analizat pe toate părţile, arătându-se încântat mai ales de sinceritatea melodică și
de tematica abordată. Mi-a făcut unele recomandări privind
aranjamentele corale, anumite elemente de armonie și polifonie, precum și de evitare a registrelor extreme ale vocilor. Mi-a
recomandat să le dau unor dirijori de coruri de copii, pe care-i
cunoștea bine, inclusiv la Radio, promiţându-mi că dacă va fi
nevoie, va pune o vorbă bună pentru mine.
Cu alt prilej, venind vorba de profesorii mei de dirijat de
la Conservator, deși aprecia valoarea și probitatea profesională a multora dintre ei, critica superficialitatea unora în ceea
ce privește pregătirea practică a studenţilor, legarea mai strânsă
de realitatea vieţii artistice românești a pregătirii acestora. De
asemenea avea observaţii serioase cu privire la programele de
învăţământ, și mai ale în ceea ce privește repertoriile studiate,
în care se punea prea mult accent pe lucrările cu tematică patriotică în detrimentul unor mari capodopere ale creaţiei corale
clasice românești și universale. Se arăta de-a dreptul revoltat de
marele volum de cântece de tot felul ce apăreau pe piaţa muzicală românească și de mulţimea de festivaluri și tot felul de
manifestări artistice politico- propagandistice în cadrul cărora
erau promovate cu ostentaţie formaţiile corale de amatori în
detrimentul celor profesioniste.
Odată, l-am găsit la Ansamblu, foarte abătut și chiar supărat. Părea obosit, cu cearcăne la ochi, puţin cam vânat la faţă
și îngândurat. Mi-a răspuns greu la întrebări, spunându-mi că
și-a făcut niște analize medicale și că are unele probleme de
sănătate. Nu mi-a spus concret despre ce era vorba, dar am
dedus, mai cu seamă din spusele unor coriști, că era vorba de
o afecţiune a ficatului. L-am încurajat cât mi-a stat în putinţă,
recomandând-ui un medic foarte bun, specialist în domeniu, cu
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care eram în relaţii excelente, precum și niște tratamente în staţiuni balneare de profil.
Între timp, eu m-am mutat de la revistă înapoi, la specialitatea mea de profesorat, la Școala Militară de Muzică, pierzând
oarecum legătura cu maestrul. Cum nu aveam încă instalat în
casă telefon, iar de la noul serviciu era foarte greu de obţinut
convorbiri (spre deosebire de redacţie), convorbirile noastre au
fost din ce în ce mai rare. I-am urmărit, însă, realizările, resimţite în calitatea artistică a manifestărilor, concertelor și producţiilor muzicale ale corului care s-au diversificat, au crescut,în
amploare și nivel artistic, bucurându-mă pentru fiecare succes
al său, sunându-l la telefon și felicitându-l. Am intrat cu foarte
multă greutate în posesia unui disc, imprimat exclusiv pentru
străinătate, imprimat de corul Ansamblului Armatei, cuprinzând colinde tradiţionale românești, lucru ce a reprezentat un
mare eveniment artistic naţional în acea vreme.
Din nefericire, așa cum se întâmplă uneori în lumea artistică, invidiile și reaua credinţă ale unor confraţi, lipsa de înţelegere și de sprijin și chiar de consideraţie din partea șefilor și
autorităţilor pentru ideile și realizările sale au jucat un rol tot
mai nefast asupra stării sale de sănătate. Adăugate suferinţelor fizice, problemele psihice au adâncit deprecierea treptată și
sigură a sănătăţii, cauzându-i decesul la o vârstă la care putea să
mai ofere oamenilor încă multe satisfacţii artistice. Am deplâns
și regretat mult moartea maestrului Ion Vanica, despre a cărui
înmormântare, din nefericire, am aflat târziu pentru a mai putea
participa la funeralii.
Ion Pelearcă
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In memoriam dirijorul Valentin Băinţan
După cum se știe, mișcarea noastră corală de mare tradiţie
a început să se înfiripeze în partea a doua secolului al XlX-lea,
din iniţiativa și strădania unor bravi dascăli și preoţi, mai ales
în partea de nord a ţării, în istoricul Maramureș, perioadă în
care populaţia majoritară din Transilvania și Banat se afla sub
dominaţia austro-ungară. Din documentele vremii se știe că în
aceste zone manifestările culturale și artistice erau interzise de
către administraţia oficială, acestea putându-se desfășura doar
în locașurile de cult, în cadrul cărora puteau fi interpretate creaţii cu conţinut social, în genul cântecului patriotic, precum și
lucrări religioase, melodii simple, concepute în atmosfera patriarhală a mănăstirilor. în repertoriul coral figurau creaţii precum Deșteaptă-te române, Hora IUnirii și alte cântece patriotice
cum au fost Pe-al nostru steag e scris Unire și Trei culori, creaţii
ale marelui compozitor patriot Ciprian Porumbescu, intrate în
conștiinţa populară încă din timpul vieţii autorului.
Spre sfârșitul secolului al
XIX-lea apar și primii noștri compozitori de înaltă ţinută
muzicală, compozitori-dirijori ca:
Gavriil Musicescu, Gh. Dima,
D.G. Kiriac, Ion Vidu, Gh. Cucu
și alţii, care au scris cântece inspirate din tezaurul muzicii noastre
populare autentice pe versurile
unor mari poeţi ai noștri: M. Eminescu, G. Coșbuc, V. Alecsandri,
iar mai târziu O. Goga, G. Bacovia și alţii, lucrări care prin valoarea lor au îmbogăţit substanţial
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repertoriul corurilor profesioniste și de amatori de la noi. În
calitate de șef al serviciului muzical al fostei Case Centrale
a Creaţiei Populare, instituţie care avea menire de a îndruma
mișcarea artistică de amatori, am avut prilejul de a cunoaște, la
nivelul întregii Românii, stadiul dezvoltării de atunci în special
cel al formaţiilor corale. La prima mea participare la un concurs zonal care s-a ţinut în anul 1964 la Târgu-Mureș mi-am
dat seama de nivelul artistic modest al majorităţii formaţiilor
muzicale pe care le-am ascultat, printre ele aflându-se și unele
școlare. Și, totuși, o surpriză plăcută mi-a atras atenţia: minunatul cor din Ardusat - Maramureș, prin valoarea artistică, o
sonoritate expresivă și un repertoriu valoros, din creaţia clasică
românească și contemporană. Corul era condus de un foarte
bun dirijor, un mare animator al mișcării corale maramureșene, profesoral Valentin Băinţan, pe care, mai târziu, aveam a-l
cunoaște mai bine în complexitatea activităţii sale muzicale și
în cadrul confruntărilor artistice pe plan local și naţional.
Este de remarcat faptul că Valentin Băinţan s-a preocupat
temeinic de activitatea de metodist cu probleme de muzică la
Casa Creaţiei Populare Baia Mare, antrenând într-o activitate
permanenţă mișcarea corlă dar și alte genuri muzicale, la nivelul judeţului Maramureș, prin întâlniri periodice cu dirijorii și
formaţii ale acestora, schimburi de experienţă. Buna organizare
și conducere a acţiunilor au determinat și rezultate pe măsură.
Putem spune că datorită preocupărilor sale privind buna pregătire a corurilor pe care le-a îndrumat la nivelul judeţului, rezultatele s-au dovedit a fi dintre cele mai frumoase
Privind corul din Ardusat, pe care l-a dirijat peste 37 de
ani (căruia i-a dăruit și o amplă și foarte bine documentată
monografie) se poate afirma cu certitudine faptul că, datorită
devotamentului său sincer a realizat foarte multe și frumoase
lucrări cu dragoste și pasiune, cu sensibilitate artistică, printr-o
enormă muncă, dublată de un optimism robust, trăsături care

l-au caracterizat întreaga sa viată. Personal am considerat că
prin lunga și prestigioasa sa activitate, cu preocupări de esenţă
în domeniul său de muncă, a făcut un adevărat apostolat pe
tărâmul activităţii muzicale, mai cu seamă a celei corale, dar și
a celei scriitoricești, prin elaborarea a 11 monografii de reală
valoare literară și artistică-istorică, dintre care se distinge o
amplă lucrare privitoare la mișcarea corală maramureșeană
din partea a doua a secolului al XIX-lea până în zilele noastre.
Urmărindu-l cu reală curiozitate în cele mai diferite momente
de activitate practică la repetiţii, în concerte, concursuri și festivaluri, mi-am putut da seama cât de puternic era legat sufletește de coriștii săi adresându-li-se cu cuvinte calde, frumoase,
încurajându-i de fiecare dată cu ocazia unor confruntări artistice importante, știind să-i aprecieze pentru calităţile lor muzicale și vocale moștenite din tradiţia specifică muzicii populare
autentice maramureșene, cu inflexiuni delicate, a talentului lor
nativ.
Privind marile succese artistice realizate de celebrul cor din
Ardusat, la loc de cinste se situează cel repurtat în cadrul unui
important concurs internaţional care a avui loc în Polonia, în
localitatea Sezeczecin, în anul 1973, concurs la care a obţinut
premiul I din 29 de formaţii participante, concurs în cadrul
căruia s-a confruntat cu formaţii deosebit de valoroase din ţări
europene cu mare tradiţie corală. În mod cert acest succes a
avut un mare impact asupra moralului și stării de spirit optimiste a dirijorului și coriștilor, fapt care i-a însufleţit, sporindule încrederea în forţele lor privind activitatea lor viitoare.
Este de apreciat și faptul că în îndelungata sa activitate,
corul din Ardusat a participat la multiple manifestări culturale
cu ocazia unor importante sărbători legate de trecutul istoric,
ce au avut loc în special ne plaiurile Transilvaniei. Un moment
deosebit de important în viaţa corului din Ardusat îl constituie,
fără îndoială, vizita corului Madrigal, prilej fericit de a avea în
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miijlocul lor o valoare artistică muzicală de talia acestor muzicieni binecunoscuţi pentru frumoasa lor activitate concertistică,
atât în ţară cât și peste hotare. Relatată pe larg de presa locală
din Baia Mare, această vizită a lăsat urme adânci în conștiinţa membrilor corului din Ardusat, dar și a locuitorilor acestei
localităţi, cât și a celor din împreiurimi. După concertul corului
local, unii dintre membrii corului Madrigal și-au exprimat deosebitele lor impresii privind valoarea atât a repertoriului abordat
dar, mai ales, cu privire la frumuseţea glasurilor, a expresivităţii
și al stilului interpretativ original, de o aleasă muzicalitate al
acestei formaţii. în continuare îmi voi permite a prezenta câteva
asemenea impresii, desprinse din presa locală din Baia Mare
după turneul Madrigalului:
Sunteţi primul maramureșean pe care l-am cunoscut și care m-a
fermecat ca om și ca artist. Știţi cât de mult contează prima impresie și mă bucur nespus de mult că plec de aici cu amintirea omului
minunat, agreabil și cult care este domnul Băinţan. Vă așteptăm la
București. Multă sănătate și satisfacţii în munca dumneavoastră
Semnează Georgeta Ciobanu.
Ne-aţi picurat în suflet perle de parfum de mosc și trandafiri
uscaţi. Le-am închis în adâncul minţilor noastre și le vom păstra
peste ani. Vă mulţumim, Irina Lungu.
Impresionantă putere de muncă, vigoare și dragoste de frumos
a maestrului Băinţan. Personal îi doresc multă sănătate și mari
succese cu corul din Ardusat, precum și o colaborare pe linie profesională. Aș dori ca întâlnirea dintre corul Madrigal și corul din
Ardusat să constituie începutul unei prietenii, trainice și îndelungate. Stere Eremia – solist bas.
Vizita făcută la dumneavoastră a fost pentru noi o revelaţie. Avem în suflet impresii și amintiri ne care le vom păstra toată
viaţa, Mirică Rodica și Aneta Arvinte.
Inima-mi nu-mi poate cuprinde întreaga admiraţie pentru
inimosul și minunatul rapsod al plaiurilor maramureșene, ce se
numește Băinţan, Gh. Lazăr.

Asemenea impresionante aprceieri ale unor muzicieni din
cadrul corului Madrigal reflectă atât de sugestiv calităţile profesionale și umane ale dirijorului Valentin Băinţan, reliefând
nu numai buna sa pregătire muzicală ci și talentul său de artist
profund în arta dirijatului, a culturii sale generale, precum și
tot ce a realizat el, în dorinţa fierbinte de redare cu profunzime a creaţiilor pe care le-a inclus în repertoriul coruiui pe
care l-a condus atâţia ani. Este de apreciat că membrii corului
Madrigal, cu studii superioare în domeniu și o mare experienţă
în arta corală, au avut asemenea cuvinte de apreciere, constituind un bun exemplu de urmat și de către alte colective artistice
de acest gen.
Un moment important a fost prezenţa minunatului cor
Preludiu, formaţie creată și condusă de maestrul Voicu Enăchescu, la o întâlnire de suflet cu corul din Finteușu Mare,
moment de mare însufleţire, de reală sărbătoare, concert susţinut cu acest prilej impreionând prin calităţile vocale, a repertpriului, măestriei dirijorale, un muzician profund cunoscător al
stilurilor creaţiei clasice, dar mai ales contemporane, cu un limbaj mai nou ca stil melodic, armonic și polifonic. A fost un bun
exemplu, coriștii finteușteni, dirijorul V. Băinţan fiind impresionaţi de sensibilitatea artistică, de cultura muzicală, corul Preludiu având un palmares artistic impresionant, cu mari succese
în ţări europene, precum și în îndepărtatele state americane și
chineze. Dirijorul Valentin Băinţan exprimându-și frumoase
impresii despre prezenţa corului Preludiu, moment de reală
însufleţire pentru activitatea de viitor.
Într-un moment, istoric cu totul deosebit al istoriei poporului nostru, în anul 1919, din iniţiativa a trei vrednici intelectuali ardeleni: Gavriil Bogdan, Valer Dragoș și Nistor Dragoș,
a luat fiinţă corul din Finteușul Mare, formaţie care a participat la marile manifestări de la 1 decembrie 1918, la o mare
adunare populară ce s-a ţinut la Șomcuţa Mare, moment în
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care se aștepta hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia.
Într-un asemenea moment de mare efervescenţă patriotică s-a
afirmat pentru prima oară în public corul din Finteuș, având
un repertoriu emoţionant alcătuit din lucrări cu un accentuat
caracter naţional și social: Deșteptă-te, Române și două creaţii
ale lui Ciprian Porumbescu, Trei culori și Pe-al nostru steag e
scris unire, lucrări mult îndrăgite de public în acele momente de
mare entuziasm revoluţionar, ce le insuflau credinţa fierbinte a
vieţuirii libere pe pământul strămoșesc.
Dirijorul Valentin Băinţan s-a preocupat serios și de stimularea relaţiilor corale la nivel internaţional, prin organizarea
unor concerte comune, schimburi de experienţă, festivaluri cu
formaţii corale din Elveţia, Italia, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Republica Moldova, ceea ce pentru coriști a reprezentat
un veritabil îndemn de dezvoltare a nivelului cunoștinţelor lor
muzicale, de lărgire a orizontului, de pătrundere aprofundată a
stilurilor de interpretare a diferitelor creaţii clasic și contemporane.
În aceeași măsură trebuie apreciată și activitatea sa privind
participarea la multe și foarte importante activităţi cu caracter
cultural-istoric cum au fost: aniversarea a 125 de ani de la nașterea marelui patriot Dr. Vasile Lucaciu, în anul 1977, la Sisești
- Maramureș, Programul prezentat de corul dirijat la această
manifestare a fost alcătuit din vechi cântece patriotice precum:
Treceţi batalioane române Carpaţii, Colo-n munţii Ţehei, Noi suntem cei chemaţi să apărăm. Marșul lui Iancu, Glasul neamului, De
la Dunăre la Sena și altele.
La una din fazele Festivalului Cântarea României, desfășurată la Baia Mare, compozitorul Constantin Arvinte avea
să declare: Am rămas profund impresionat de nivelul valoric al
formaţiei corale din Finteușui Mare, care mi-a creat un puternic
fior emoţional prin redarea unui înălţător mesaj patriotic. Varietatea repertoriului s-a remarcat ca o constantă în programele de

concerte, în cadrul diferitelor festivaluri și concursuri prezentate de acest cor condus de profesorul V. Băinţan. Invitat la
Timișoara, de către Universitatea din acest oraș cu mare tradiţie muzicală, corul din Finteușul Mare a susţinut un foarte
frumos și emoţionant concert în moderna sală a Liceului de
Muzică Ion Vidu, concert ce s-a bucurat de un mare și foarte
lăudat succes. Pe unde a participat ca invitat la diverse manifestări cultural-artistice, festivaluri și concursuri, corul din Finteușul Mare, aflat sub bagheta magică a lui V. Băinţan, a lăsat o
foarte bună impresie, apreciindu-se stilul personal de interpretare și dăruirea personală, publicul fiind entuziasmat de rolul
determinant în gândirea și redarea cu entuziasm, sensibilitate și muzicalitatea complexei gândiri artistice a fenomenului
muzical-literar al lucrărilor prezentate în concerte, se datorează
talentului și dăruirii totale ale celui care a fost animatorul de
excepţie, de aleasă sensibilitate, părintele spiritual al acestui
valoros ansamblu coral, dirijorul Valentin Băinţan.
Prezent la una din ediţiile Festivaluli D.G. Kiriac, de la
Pitești, corul finteuștean a impresionat, ca de obicei, printr-o
evoluţie remarcabilă, lăsând o impresie deosebită publicului și
juriului prin capacitate de a transmite fiorul interior al conţinutului lucrărilor prezente, balada Mioriţa bucurându-se de
o excepţională tălmăcire muzicală, act ce a emoţionat într-un
mod aparte asistenţa.
V. Băinţan s-a dovedit a fi, în decursul anilor, și un bun
coleg cu dirijorii și muzicienii maramureșeni, apreciind în mod
deosebit devotamentul lor faţă de mișcarea corală zonală, cum
au fost profesorii Ion Săcăleanu, Iustin Podăreanu, Gh. Parascineţ, Măria Mihalca și alţii. Între frumoasele triumfuri corale
maramureșene se numără și remarcabilul succes obţinut de corul
Prietenii Muzicii din Baia Mare, condus odinioară de talentatul profesor și dirijor Ion Săcăleanu, care, la Concursul Coral
Internaţional de la Varna - Bulgaria, în anul 1985, a obţinut
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Medalia de Aur, precum și premiul special pentru interpretarea
unei lucrări aparţinând unui compozitor bulgar. De menţionat
că premiul al doilea nu s-a acordat, iar cel de al treilea a revenit
unei formaţii bulgare, prezenţa corului din Baia Mare la această
importantă manifestare reprezentând un succes de prestigiu
pentru mișcare noastră corală.
În finalul cuvântului meu doresc, pe această cale, tuturor
formaţiilor corale maramureșene, multe și frumoase succese viitoare în laborioasa lor activitate, închinată frumosului artistic,
cu gândul la marile realizări artistice-corale, de cea mai înaltă
ţinută artistică, obţinute de cel care a fost toată viaţa un mare
dirijor și îndrumător al activităţii corale maramureșene, profesorul Valentin Băinţan.
Mircea Neagu

224

D.G. Kiriac – Liturghia psaltica
(6 martie l866 – 8 ianuarie l928)

Câteva date biografice
D.G. Kiriac s-a născut în București la 6 martie l866. A
făcut studiile elementare la București: Școala primară, Gimnaziul, Liceul “Sfântul Sava” şi apoi studii universitare la Facultatea de Drept (licenţiat în anul l892). În același timp, a făcut
și studiile muzicale la Conservatorul din București: Clasa de
Teorie și Solfegiu și cea de Armonie și Studii de Compoziţie cu Eduard Wachmann; Istoria Muzicii cu Grigore Ventura,
între anii 1880 – 1885 și Clasa de Cânt, cu Gh. Stephănescu,
între anii 1887–1889. A continuat apoi studiile muzicale la
Paris, între anii 1892–1899, la Conservator cu Emil Pessard
(Armonie), cu Th. Dubois, Ch.M. Widor și Paul Vidal (Contrapunctul). A continuat studiile musicale superioare la “Schola
Cantorum”, unde a făcut studii de compoziţie instrumentală și
vocală cu profesorul și compozitorul Vincent d’Indy, timp de
doi ani (1897–1899 ). În perioada studiilor de la Paris a fost
dirijorul Capelei române din capitala Franţei timp de șase ani,
precum și profesor de Solfegiu și Armonie al Societăţii Corale
“Les Enfants de Lutece”.
În ţară, D.G. Kiriac şi-a început cariera ca dirijor de cor la
Biserica Albă, la vârsta de l7 ani, și ca redactor și administrator al revistei muzicale “Doina”. Din anul 1900, D.G. Kiriac a
fost professor de Teorie – Solfegiu și Cor la Conservatorul din
București, precum și suplinitor al Catedrei de Armonie și Contrapunct, timp de trei ani. A dirijat corurile de la bisericile “Sf.
Spiridon” și “Domniţa Bălașa“.
În anul 1901, D.G. Kiriac a înfiinţat Societatea Corală
“Carmen”, pe care a condus-o cu autoritate și competenţă timp
de 25 ani.
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Ideea alcătuirii unei Liturghii corale ortodoxe românești,
precum și a unor lucrări corale în spirit românesc, i-a fost
sugerată lui D.G. Kiriac de către profesorul și compozitorul
Vincent d’Indy, care a sesizat imensa bogăţie și valoare spirituală a monodiei bizantine, pe care o posedă vechea cântare de
strană a bisericii noastre.
D.G. Kiriac a intuit atunci importanţa creării muzicii
corale moderne românești în caracterul muzicii bisericești, în
conformitate cu locașul unde urmează să se execute și potrivit cu gustul și cerinţa poporului, în așa fel încât să se împace
elementul tradiţional al Bisericii noastre, cu limba muzicală
modernă. (Vezi: Schiţă de plan asupra studiului “Cântecului
popular românesc” și a “Muzicii bisericești orientale”, Memoriu
adresat de D.G. Kiriac către Ministerul Instrucţiunii Publice și
Cultelor «Spiru Haret», septembrie 1898).
D.G. Kiriac mărturisea deseori că și-a închinat întreaga sa
activitate: ”Bisericii, Școalei și Poporului”. Cu alte cuvinte, el a
înţeles să facă din această muncă o faptă cetăţenească, ”oferind
obștii, în Biserică, la Școală, la Concert, hrana artistică sănătoasă care îi lipsea”.

Din însemnările sale, se deslușește limpede ce anume a
vrut să dăruiască compozitorul Bisericii. “În biserică, spunea
D.G. Kiriac, muzica are rolul de a ne face să gândim și să ne
rugăm. Plăcerea și trivialul trebuiesc evitate, pe cât este posibil.” Dar, constata Kiriac, ”muzica corală de care ne srvim noi
astăzi în biserică, cu forma de cântece și cadenţele ei, proprii
cântecului lumesc, cu forma pătrată, cu repetarea unor perioade
de efect, cu ritmuri săltătoare, cu toate aceste elemente, suntem siguri că muzica noastră va plăcea, însă nu tot așa de siguri
suntem că vom dispune de credincioși la rugăciune. ”Pentru a
oferi credincioșilor ortodocși români ambianţa sonoră, fidelă
spiritului Sfintei Liturghii ortodoxe, compozitorul Kiriac propune “Întoarcerea la cântarea moștenită”, aducând la locul ei, în
biserică, vechea melodie bisericească. ”Și cum în biserica noastră nu sunt admise instrumentele muzicale, care va fi stilul coral
de care ne vom servi? Negreșit, afirmă D.G. Kiriac, acesta este
stilul polifonic”. Se cere prin urmare, ”Înveștmântarea străvechilor cântări omofone, în haina cea nouă a polifoniei armonice și contrapunctice”. Luând ca model și studiind insistent
creaţia corală occidentală a Marelui G.P. Palestrina, compozitorul care a folosit ca temă a creaţiei sale cântarea tradiţională
a Bisericii Catolice – Cântul Gregorian și l-a valorificat prin
arta contrapunctului, compozitorul D.G. Kiriac, încă din perioada studiilor sale la Paris, la Schola Cantorum, unde scria și
studia partituri corale ale marelui Palestrina, a considerat că cea
mai bună cale de a elabora cântări pentru serviciile liturgice ale
Bisericii noastre ortodoxe, este aceea prin care temele (melodiile) cântării noastre tradiţionale de strană vor fi “dezvoltate
și valorificate conform regulilor artei: armonie și contrapunct”.
Cu deplină încredere că acest program ales de el are o deosebită
importanţă în evoluţia creaţiei muzicale românești în România,
încă din perioada studiilor de la Paris, D.G. Kiriac a alcătuit
lucrări corale liturgice, chiar din l892, folosind melodii psaltice

226

227

A scris foarte multe lucrări corale bisericești și populare, a
cules și a armonizat numeroase cântece populare. Compozitorul D.G. Kiriac a publicat “Caiete de Cântece și Coruri“ pentru
copii, ”Liturghia pentru copii și popor“, precum și o culegere de
cântece populare. ”Liturghia psaltică”, alcătuită pe baza vechilor melodii bisericești, în spiritul cântării tradiţionale românești,
nu a fost publicată decât după moartea compozitorului în anul
1932, ca “ediţie postumă”, de către “Editura Societăţii Compozitorilor Români“.

Scurtă istorie a alcătuirii “Liturghiei psaltice”

românești. Primele sale lucrări de amploare sunt: ”Ingerul a
strigat” (pe melodia lui Macarie Ieromonahul) – datat 1898
și “Liturghia Sf. Ioan Chrisostomul” – melodii tradiţionale ale
cântării bisericești orientale, armonizate pentru patru voci bărbătești, lucrare precedată de un amplu studiu asupra melodiei
bisericești orientale, realizate la Paris în anul 1899. Din acest
studiu n-au mai rămas decât unele frânturi și se pare că în cele
din urmă însuși compozitorul Kiriac l-a părăsit. ”Liturghia”
pentru cor bărbătesc alcătuită atunci, a fost cântată pentru
prima oară în Capela Română din Paris, în prezenţa Mitropolitului, până Iosif Gheorghian în ianuarie l899. Această „Liturghie” a fost ulterior prelucrată, îndreptată și întregită până în
cel din urmă an al vieţii compozitorului, în 1928, pentru a fi
executată de corul mixt, aceasta fiind opera capitală a Marelui
Kiriac.
Compozitorul și muzicologul Constantin Brăiloiu, în prefaţa numită “Lămurire” a “Liturghiei psaltice”, precizează
următoarele: ”În anul 1927 l-am mai găsit o dată cântând-o la
armoniu și încercând mărunte schimbări”. Liturghia pentru cor
bărbătesc, a fost auzită și în București, la Internatul teologic, în
martie 1900, de faţă fiind Sinodul și Ministrul Cultelor. Incă
de atunci, compozitotul Kiriac a început prefacerea textului
muzical al acestei Liturghii pentru cor mixt și încetul cu încetul se desăvârșește partitura acestei opere muzicale românești
“istorice”, tipărită în anul 1932. La moartea lui Kiriac, manuscrisele sale de muzică bisericească, printre care și o “Liturghie
străină de psaltică”, stăteau îngrămădite într-un vraf, neorânduite sau rânduite, cum numai el știa. La rugămintea compozitorului Constantin Brăiloiu, compozitorul Gheorghe Cucu
și-a petrecut Crăciunul cel din urmă, cercetând cu pricepere și
dragoste, foaie după foaie, împreunând ce trebuia împreunat,
despărţind ce trebuia despărţit și înapoind compozitorului C.
Brăiloiu 12 “eșarfe” (dosarele cu partiturile muzicale bisericești),

“Liturghia psaltică”, lucrare corală elaborată de marele nostru compozitor D.G. Kiriac, cuprinde la început (pag. 3–9)
următoarele cântări liturgice: Ectenia mare, Antifonul I, Ectenia
mică, Antifonul II şi din nou Ectenia mică, toate având melodie
psaltică, în glasul VIII. Urmează Troparele Învierii, pag. 10-23
glasurile I, III, IV, V, VI, VII, VIII (lipseşte numai Troparul
glasului II), toate având melodie psaltică românească. Urmează
Veniţi să ne închinăm, o lucrare corală ce are o melodie în glasul III, creată de Kiriac și armonizată în stilul său caracteristic.
Sunt adăugate apoi Răspunsurile – de fapt Antifoanele praznicale, la Bobotează, Florii, Înălţare, Rusalii, Schimbarea la faţă
și Ziua Crucii, toate folosesc melodie în glasul VII. Doamne
mântuiește este o piesă scurtă, în glasul VIII, cu armonie tonală
pe dublă pedală. Sfinte Dumnezeule este o lucrare corală amplă,
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împreună cu o scrisoare de peste 10 pagini, asemănătoare cu
o dare de seamă. După ce a fost limpezită alcătuirea acestei
“Litughii psaltice”, a urmat o muncă anevoioasă de amănunt,
dusă la capăt cu grijă și răbdare de compozitorul Paul Constantinescu, care a ales versiunile cele mai bune din Răspunsurile
liturgice elaborate de Kiriac, înlăturând compoziţiile liturgice
fără temei psaltic, întregind lipsurile unora din manuscrise prin
părţi din altele. Constantin Brăiloiu mai precizează că, pentru
a stabili textul muzical ce urma să fie tipărit, ”a chemat în ajutor știinţa și amintirile celor pricepuţi în ale psaltichiei și altă
dată apropiaţi de Kiriac, ca Domnii Ioan D. Chirescu, Nicolae
Lungu, Ioan Croitoru, ale căror sfaturi au risipit multe nedumeriri”. (Vezi: ”Lămurire” (Prefaţa) la lucrarea: D.G. Kiriac –
Liturghia psaltică pentru cor mixt-ediţie postumă – Editura
Societăţii Compozitorilor Români, București, f.a.)

Conţinutul lucrării corale “Liturghia psaltică”

cu melodie în glasul II (chromatic), folosind o polifonie cvasimodală – pag. 27–30. Al doilea Sfinte Dumnezeule – pag. 31,
este o armonizare simplă, tonală a unei melodii glasul III. Aliluia, glasul I, este o mică lucrare polifonică, ce folosește melodia
tradiţională românească. Al doilea Aliluia, glasul VIII – melodia care se cântă la Denia din Joia Mare, este o lucrare polifonică tono-modală. Răspunsurile care se dau înainte și după
citirea Evangheliei conţin melodii alcătuite în stilul armonic
tonal. Ectenia întreită folosește recitativul liturgic, combinat cu
irmologicul tradiţional, folosit și la Ectenia mare; Heruvicul și
Ca pre Împăratul – pag. 35–38, un diptic liturgic, se prezintă
ca o lucrare polifonică amplă, în glasul VIII, în care compozitorul folosește tehnicile polifoniei tono-modale. Răspunsurile
mari sunt precedate de o piesă corală de mică întindere: Pre
Tatăl…, cu o armonie în stilul total diatonic, glasul V. Urmează
celelalte cântări ale Răspunsurilor mari: Mila păcii… și Cu duhul
Tău…, Avem către Domnul…, Cu vrednicie…, Sfânt Domnul
Savaot…, melodie tradiţională glasul VIII, a lui Iosif Naniescu,
o lucrare amplă, ca și Heruvicul, realizată după modelul polifonic, conceput de compozitorul Kiriac, folosind tehnicile tonomodale: imitaţii, unisonuri, pedale. Pre Tine Te lăudăm, care
urmează imediat după Răspunsurile mari, este o lucrare polifonică la trei voci înalte (Sopran, Alto, Tenor) glasul VIII, ca și
Axionul “Cuvine-se” (la patru voci înalte) în acelaşi glas VIII.
Ambele lucrări sunt realizate pe baza unor melodii create de
Kiriac. Informaţia o deţin de la compozitorul Nicolae Lungu,
fost discipol al Marelui Kiriac, care a activat o perioadă de timp
în Societatea Corală “Carmen”; Pre toţi… și Cu Duhul Tău și
Ectenia cererilor sunt răspunsuri liturgice, alcătuite după modelul Ecteniei mari; Tatăl nostru este o lucrare polifonică tonală pe
melodia glasului V a lui Anton Pann. (După modelul acesta de
prelucrare corală a melodiei psaltice creat de Kiriac, discipolii
săi au realizat compoziţii valoroase , care au intrat în repertoriile

corurilor bisericești din toată Ţara Românească – Unul Sfânt
care se cântă înaintea Chinonicului este o lucrare polifonică, cu
o melodie tonală creată de Kiriac. Urmează “Lăudaţi pre Domnul” (Chinonic), o construcţie psaltică în glasul V, care este
un adevărat “Concert liturgic polifonic modal. Sunt adăugate
în continuare, Răspunsurile finale ale Sfintei Liturghii, toate
realizate în stil psaltic-recitativ și irmologic: Aliluia, Bine este
cuvântat, Văzut-am lumina, Ectenia mică, Fie numele Domnului,
și Mărire… Și cum pururea, Binecuvintează, (Otpustul), toate
aceste lucrări corale fiind construite pe melodie în glasul VIII.
Partea a doua a “Liturghiei psaltice” cuprinde: Tropare la
praznicele împărătești și la Sfinţii mari: la Întâmpinarea Domnului, la Buna-Vestire, la Florii, la Sfântul Gheorghe, la Înviere: Hristos a înviat, (două variante, ambele în glasul II – prima
variantă glasul II diatonizat, iar cea de a doua în glasul II cromatizat. Ambele variante au o structură polifonică tonală), la
Sfinţii Constantin și Elena, la Rusalii, la Sfinţii Petru și Pavel,
la Schimbarea la Faţă, la Adormirea Maicii Domnului, la Ziua
Crucii (Mântuiește, Doamne), la Cuvioasa Parascheva, la Sfântul Dumitru și la Sfântul Nicolae. Toate Troparele acestea sunt
armonizări tonale ale unor melodii psaltice tradiţionale, diatonizate și stilizate de Kiriac. În continuare sunt adăugate cântările: Câţi în Hristos – două variante, glasul I și glasul II, Crucii
Tale, glasul VI, ambele cântări conţin melodii psaltice românești, îmbrăcate într-un veștmânt armonic cvasi-modal – pag.
65–94. Axioanele praznicale la Intâmpinarea Domnului și la
Învierea Domnului, pe melodia lui Macarie Ieromonahul, sunt
realizări polifonice tono-modale de excepţie. Ultimele cântări
adăugate în această carte sunt cele care se folosesc la slujbele
din Postul Mare, și anume: ”Cu noi este Dumnezeu” și “Dumnezeu este Domnul” (glasul VIII) precum și Prohodul Domnului,
cele trei stări, melodie tradiţională românească, într-o armonizare cvasi-modală.
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La sfârșitul lucrării “Liturghia psaltică” de D.G. Kiriac sunt
adăugate melodiile psaltice tradiţionale – Veșnica pomenire de
la slujba parastasului și Cântările de la slujba cununiei. Lucrarea
se încheie cu cântarea “Vrednic este”, armonizare tonală a unei
melodii tradiţionale românești, în glasul VIII, cu încă șase variante. Ultima pagină a lucrării Marelui nostru Kiriac cuprinde
cântarea “Aliluia” de la slujba Acatistului, în două variante.

artă cu caracter original românesc”și în același timp, a contribuit prin cântec, ca de altfel prin întreaga sa creaţie muzicală
laică și bisericească la “unitatea culturală românească, precum și
la simţământul de unitate naţională”.
(Vezi: Memoriul Societăţii Corale Române CARMEN,
adresat onoratului Domn Aristide Blank, la 5 februarie 1922,
în cartea ”D.G. Kiriac, Pagini de corespondenţă”, ediţie îngrijită, prefaţată și adnotată de Titus Moisescu, Editura Muzicală
a Uniunii Compozitorilor, București, 1974, p. 320).

Concluzii
Pr. prof. dr. Constantin Drăgușin
Liturghia numită psaltică de către compozitorii care au
recomandat-o publicării în anul 1932, rămâne “o operă admirabilă, fără pereche în celelalte ţări ortodoxe”, cum se exprima
compozitorul Gheorghe Cucu. Ea este o lucrare în același
timp revoluţionară și plină de smerenie, scrisă de un maestru
al compoziţiei corale și izvorâtă din sufletul cel mai senin ce a
vieţuit vreodată printre noi. Această lucrare corală stă la baza
celorlalte Liturghii românești scrise și elaborate de compozitorii Paul Constantinescu, Teodor Teodorescu, Nicolae Lungu,
Ioan D. Chirescu, Ioan Croitoru, Constantin Baciu, Dragoș
Alexandrescu și încă mulţi alţi compozitori din generaţia contemporană, compozitori care au împodobit melodia tradiţională
românească, melodia psaltică-bizantină românească zisă și orientală, cu podoabele și veștmintele armoniei și polifoniei tonomodale, așa cum propunea Marele nostru Kiriac, ucenicilor și
urmașilor săi, să creeze o muzică bisericească adecvată cultului
nostru ortodox, menită să împace tradiţia cântării orientale cu
exigenţele areti europene, stabilind în același timp unitatea de
stil și armonia între cântarea Altarului și aceea a Corului.
Toţi compozitorii și muzicologii români sunt de acord că
D.G. Kiriac este compozitorul român de muzică bisericească
din ţara noastră, care a stabilit îndrumări către urmași “spre o
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In memoriam Marcel Corneloup
Puţini muzicieni europeni au reușit, în a doua jumătate a
secolului XX, să facă pentru muzica corală ce a făcut dirijorul
și compozitorul francez Marcel Corneloup, recent plecat dintre noi. Având energie debordantă, dotat cu un simţ managerial
deosebit, om de muzică de mare valoare, Marcel Corneloup nu
numai că a știut să propage și să dezvolte arta corală în Franţa,
în Europa și în lumea întreagă dar s-a dovedit a fi un fidel prieten al României corale. Contactele sale cu creaţia și activitatea
interpretativă de la noi s-au stabilit după 1990 (firesc!), atunci
când deschiderea graniţelor noastre a permis în fine mult dorita
colaborare cu Vestul european, teritoriu ce ne era interzis în
perioada comunistă. A sprijinit organizarea administrativă a

mișcării noastre corale, i-a înlesnit racordarea la viaţa bogată
muzicală a întregii Europe, a participat la concursuri și festivaluri corale de la noi, fiind permanent impresioant de valoarea lucrărilor autohtone și de prestaţia multor formaţii corale
românești. Ca o confirmare a meritelor excepţionale pe care
le-a avut în tot ce a întreprins în ideea sprijinirii mișcării corale
românești Universitatea Naţionașă de Muzică din București i-a
acordat înaltul titlu de Doctor Honoris Causa, titlu pe care l-a
preţuit în mod deosebit ca pe un semn suplimentar de preţuire
a culturii nostre muzicale.
Evocându-i activitatea multilaterală ar trebui scrise tomuri
întregi, lucru pe care nu ni-l propunem în acest moment, am
dori doar să evocăm splendidele manifestări anuale de la Autun
- Franţă, acolo unde, în cadrul unui festival coral de înaltă ţinută
internaţională s-au distins și remarcabilele formaţii românești,
precum Corul „Preludiu“ dirijat de Voicu Enăchescu, „Astra“
brașoveană (dirijor Ioan Oancea), „Pastorala“ focșăneană
(dirijor Dumitru Săndulachi), Corul Universităţii Naţionale de
Muzică din București (dirijat de Gabriel Popescu) ș.a.
Trecerea în lumea celor drepţi a lui Marcel Corneloup provoacă o pierdere imensă mișcării corale franceze și europene
și lasă România fără un prieten de nădejde, sincer și devotat.
Rămân în urma sa toate construcţiile artistice și administrative
care ne vor reaminti mereu figura carismatică a acestui mare
muzician.
Dan Buciu

234

235

Nicolae Lungu
Nicolae Lungu, compozitor, bizantinolog, dirijor, profesor
(1900 -1993), s-a născut în comuna Dobridor - Dolj. Primii
pași în muzică i-a făcut sub îndrumarea învăţătorilor din satul
natal, Achim Negriţescu și Nicolae Mihăescu, cu care a învăţat
teorie, vioară, muzică psaltică. între anii 1911 — 1920 a studiat
la Seminarul Central din București, avându-i profesori pe Ion
Popescu - Pasărea, Dimitrie Teodorescu, Cezar Papacostea.
Studiile universitare le urmează la Facultatea de Teologie din București, în perioada 1920 - 1927, urmând în paralel
Conservatorul din București, cu profesorii D.G. Kiriac - teorie și solfegiu, Ion Nonna Otescu -armonie, Alfonso Castaldi
- contrapunct, Ștefan Popescu - dirijat coral, Constantin Brăiloiu - istoria muzicii, Ioseph Prunner - contrabas. S-a pregătit
în particular cu D.G. Kiriac, Ștefan Popescu, Gheorghe Cucu.
Nicolae Lungu a urmat cursuri de vară la Viena, cu profesorul Viktor Keldorf, la dirijat coral.
A dirijat primul cor în satul natal, la Dobridor - Dolj. în
perioada 1922 - 1928, a fost dirijor secund la corala Carmen.
Dirijează coruri bisericești: la Biserica Gorgani din București
(1921 - 1922), la Biserica din Cotroceni (1922-1928).
A fost dirijor al Ateneelor Populare și al Ligii Culturale din
București. Fucţionează în învăţământ, ca profesor de muzică la
Seminarul din Ismail -Basarabia (1921), la Școala de Cântăreţi
Bisericești de pe lângă Patriarhie, la Liceul Mihai Eminescit
din București (1927 - 1931). în perioada 1928 -1939, Nicolae
Lungu a dirijat corul Bisericii Amzei din București.
Între anii 1929 - 1935, a fost dirijor adjunct la Societatea
Corală Cântarea României, alături de dirijorul Marcel Botez.
în anul 1930, a înfiinţat și condus Corul Societăţii Tinerimea
Română. Este fondator și dirijor al Societăţii Corale România
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din București (1936 - 1948). Acest ansamblu și-a câștigat un
adevărat renume, în urma colaborărilor cu George Enescu.
Nicolae Lungu a avut vocaţie de adevărat pedagog, în
întreaga sa activitate muzicală exercitând o influenţă deosebită
asupra elevilor. A scris numeroase cântece și solfegii destinate
studiului, având preocupări de ordin metodic, prin publicarea
unui volum de „îndrumări metodice pentru predarea muzicii”.
În paralel, va activa ca profesor de muzică la Liceul Aurel
Vlaicu, la Seminarul Pedagogic Universitar Titu Maiorescu din
București, Inspector de muzică, profesor la Liceul Sf. Sava, la
Școala Medie de Muzică nr. 11 Tudor Vladimirescu, la Institutul Teologic din București.
În anul 1949 a fost dirijor - director al Coralei Patriarhiei Române din București unde a funcţionat în perioada
1949-1985.
În calitate de compozitor, Nicolae Lungu a scris muzică
corală religioasă și laică, fiind un continuator al tradiţiei corale
religioase românești, având ca modele pe Gavriil Musicescu și
D.G. Kiriac. Colaborarea la coralele Carmen, Cântarea României, România, care la acea vreme earu considerate coruri de
elită, au stimulat creaţia sa corală, realizând lucrări elaborate în
care modul de tratare predilect este polifonia.
La fel ca și înaintașii muzicii corale românești, Nicolae
Lungu a fost călăuzit de aceleași concepţii prvind realizarea
unei creaţii cu caracter naţional, deviza sa fiind: „să cultivăm
cântecul naţiunii noastre”.
Compozitorul a ales calea exprimării printr-un limbaj
muzical simplu, accesibil, apelând la doina româneasă sau la
cântece de joc, șlefuite cu măiestrie, păstrând „autenticitatea”
sursei de inspiraţie.
Nicolae Lungu a iubit cântecul popular, care a devenit,
după cum însuși declara: „modul meu de a face muzică”. „În
sufletul meu a sălășluit satul românesc - cu toate implicaţiile lui
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fundamentale: dragostea de natură, de viaţă, de libertate.. Acestea le-am făcut simţite în aleanul doinei oltenești, în patosul
cântecelor de dor, în Pastorală, în ritmul trepidant al Alunelului, al Tărășelului în suitele haiducești... în omenia dintru început și dintotdeauna a poporului își află izvorul bruma harului
meu artistic. Lucrările mele sunt bunuri - de la popor adunate
și iarăși la popor date - cum spunea Anton Pann”.
Creaţia corală religioasă aparţinând lui Nicolae Lungu se
adaugă la tezaurul aparţinând compozitorilor înaintași Musicescu și Kiriac. Născută din experienţa sa de teolog, creaţia sa
corală are la bază modurile bizantine, polifonia fiind tehnica de
compoziţie folosită cu predilecţie.

Manifestări corale internaţionale

(Material preluat din volumul „Sinteze privind arta și
tehnica dirijorală corală în muzica românească“,
autor prof. univ. dr. Mariana Popescu,
editura Europolis, 2008)
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