Capitolul II
Petre Brâncuşi - Omul şi opera

P. BRÎNCUŞ - N. CĂLINOIU

MUZICA
ÎN

ROMÂNIA
DUPĂ
23 A U G U S T 1944

EDITURA MUZICALĂ A UNIUNII COMPOZITORILOR DIN
REPUBLICA.SOCIALISTĂ ROMÂNIA
1965

Prefaţă

În anii puterii populare, viaţa muzicală românească, atât pe tărâmul creaţiei cât şi
al interpretării, a cunoscut un puternic avânt.
Compozitorii noştri, inspirându-se din măreţele realizări ale construcţiei socialiste
înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist Român şi din istoria plină de fapte eroice
a poporului, au realizat lucrări valoroase în toate genurile muzicale: simfonic, vocalsimfonic, de cameră, operă, balet, operetă, cântece de masă, muzică uşoară, care se
bucură de o largă popularitate în rândurile auditorilor, multe dintre ele fiind preţuite şi
peste hotarele ţării.
Creaţia românească din zilele noastre continuă cele mai valoroase tradiţii ale
moştenirii muzicale universale şi ale patrimoniului naţional, îmbogăţindu-se continuu cu
experienţa înaintată a artei componistice contemporane.
Orchestrele simfonice, teatrele muzicale, ansamblurile de cântece şi dansuri, miile
de formaţii artistice de amatori aduc o contribuţie importantă la răspândirea valorilor
culturii muzicale universale şi naţionale în masele largi de oameni ai muncii din ţara
noastră. Nivelul înalt al artei noastre interpretative se bucură astăzi de un binemeritat
prestigiu pe plan internaţional.
Lucrarea de faţă este rezultatul unor cercetări îndelungate a principalelor
realizări ale creaţiei şi vieţii muzicale din Republica Socialistă România, obţinute în
decursul celor peste două decenii care s-au scurs de la eliberarea ţării noastre de sub
jugul fascist.
Este o încercare modestă de a sintetiza drumul parcurs, de a evidenţia succesele
dobândite care, pe zi ce trece, se impun tot mai mult atenţiei opiniei publice din ţară şi de
peste hotare.
Am conceput această lucrare cu grija de a realiza un auxiliar pentru iubitorii de
muzică şi, în măsura în care am izbutit, un îndreptar pentru cititorul dornic să cunoască
unele probleme care preocupă pe muzicienii noştri în vederea ridicării artei muzicale
româneşti pe trepte tot mai înalte.
Ediţia a II-a a lucrării apare, cum e şi firesc, îmbunătăţită faţă de prima ediţie prin
cuprinderea analitică a unui mai mare număr de lucrări, prin adâncirea unor probleme
specifice ale genurilor muzicale. Ne-am străduit în acelaşi timp, să eliminăm unele
neîmpliniri inerente unei prime redactări. În acest sens, sugestiile primite de la cititori au
fost preţioase şi folositoare.
Mulţumim tuturor celor ce au contribuit la apariţia acestei lucrări.
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Introducere
Obiectul prezentului curs îl constituie studiul istoriei muzicii româneşti, de la
începuturile sale şi până astăzi, dezvoltarea artei muzicale pe teritoriul patriei
noastre în strânsă corelaţie cu procesul general al istoriei şi culturii româneşti.
Istoria muzicii româneşti este o disciplină complexă care are ramificaţii şi în
alte domenii ale culturii naţionale. Pe de altă parte, pe lângă creaţia muzicală
propriu-zisă, vom studia istoria instituţiilor muzicale româneşti, istoria muzicologiei
româneşti, gândirea estetică înaintată a celor mai de seamă cercetători ai trecutului
nostru muzical, evoluţia învăţământului muzical, prezenţa culturii muzicale
universale în viaţa noastră artistică, locul şi rolul unor remarcabile personalităţi în
muzica românească şi cea universală, dezvoltarea artei interpretative româneşti.
Într-un asemenea context, studiul istoriei muzicii româneşti din învăţământul
superior urmăreşte crearea unui vast tablou asupra dezvoltării acestei arte, asupra
valorilor artistice create de compozitori în diferite etape, subliniindu-se principalele
direcţii de evoluţie a creaţiei în corelaţie cu fenomenele artei muzicale universale. În
acest sens va spori şi interesul pentru etapa actuală a muzicii româneşti, pentru
dobândirea acelei viziuni cuprinzătoare asupra trecutului pe care se profilează
prezentul şi perspectivele viitoare.
Istoria muzicii româneşti este, înainte de toate, o disciplină istorică, cu
trăsături specifice, fiind în strânsă dependenţă de evoluţia societăţii omeneşti, de
întreaga desfăşurare a istoriei poporului nostru, de datele pe care ni le pun la
îndemână ştiinţele istorice şi istoria culturii.
Ca formă a conştiinţei sociale, arta muzicală nu poate fi înţeleasă decât
punând-o în legătură cu evenimentele sociale şi istorice pe care aceasta le reflectă,
ţinând seama de specificul său artistic, de dezvoltarea sa în diferite orânduiri sociale,
de procesul unitar evolutiv al culturii naţionale, de legile lăuntrice caracteristice ale
acestei ramuri de artă.
Înainte de apariţia artei profesionale culte a existat folclorul muzical - el există şi se
dezvoltă şi astăzi, ca mijloc de exprimare al colectivităţii, de manifestare a vieţii spirituale
a maselor populare, a năzuinţelor acestora de luptă pentru dreptate, libertate socială şi
naţională.
Studierea practicilor muzicale populare ne permite să cunoaştem şi să înţelegem
originea muzicii culte, precum şi procesul de închegare a culturii poporului român care,
învingând suferinţele şi nedreptăţile sociale, şi-a păstrat şi desăvârşit virtuţile spirituale.
Studierea unor probleme ale folclorului muzical, în evoluţia lor istorică, face parte organică
din istoria culturii muzicale româneşti pentru că folclorul a jucat un rol important în
definirea specificului muzical naţional.
În ţările româneşti, ca şi la toate popoarele, muzica populară este mai veche decât
cea cultă şi, totodată, constituie modelul ei permanent. Odată cu apariţia muzicii culte,
compozitorii - prelucrând şi valorificând creaţia artistică populară - au dat la iveală opere
în care sunt reflectate infinitele aspecte ale trăirilor umane, luptele şi năzuinţele maselor
populare. În anii orânduirii socialiste, creaţia compozitorilor noştri este strâns legată de
sarcinile educării multilaterale a maselor populare, înnobilării lor spirituale, cultivării şi
dezvoltării gustului pentru frumos. Rolul social al creaţiei artistice este menit să exprime
realităţile şi aspiraţiile întregului popor într-o mare diversitate de stiluri. Cultura muzicală
a epocii noastre, aflată în plină desfăşurare de forţe, este expresia resurselor spirituale ale
poporului român, ea exprimă vitalitatea acestuia, vigoarea neistovită, bucuria de a trăi şi

sănătatea sa morală.
Cultura muzicală românească este rezultatul unei îndelungi evoluţii, din perioada
apariţiei artei şi până în vremea noastră, când creaţia muzicală se manifestă într-o
diversitate de stiluri necesară exprimării realităţii în diferite forme.
Evoluţia muzicii româneşti poate fi pe deplin cunoscută şi înţeleasă numai dacă o
situăm în contextul artei universale, ţinând seama de interferenţele existente, de aportul
original, inimitabil al creatorilor noştri în concertul muzical internaţional.
În studierea trecutului nostru muzical vom folosi metoda materialismului istoric şi
dialectic care urmăreşte, pe de o parte, fixarea faptelor trecutului artistic, iar pe de altă parte,
explicarea lor.
Pornind de la aceste premize vom cerceta moştenirea clasică, raporturile dintre
tradiţie şi inovaţie, sfera realismului în muzică, vom sublinia contradicţiile din procesul
evolutiv al artei muzicale, vom scoate în evidenţă lupta dintre tendinţele progresiste şi
cele retrograde. Dezvoltarea muzicii noastre din trecut se produce, împotriva politicii
anticulturale, a dispreţului marii boierimi şi burgheziei, datorită patriotismului şi
profundului democratism al celor mai de seamă muzicieni români care şi-au pus arta în
slujba intereselor celor mulţi.
În anii de după eliberare au fost create cele mai prielnice condiţii de dezvoltare
a creaţiei artistice şi a cercetărilor istorice. Documentele Congreselor Partidului,
cuvântările rostite cu prilejul unor întâlniri ale conducătorilor de partid şi de stat cu
oamenii de cultură şi artă, la conferinţele pe ţară ale Uniunilor de creatori, sunt un
îndreptar preţios în activitatea creatorilor din patria noastră, în ele sunt formulate cu
limpezime sarcinile principale ale oamenilor de cultură şi artă, care călăuzesc şi munca
cercetătorilor din domeniul istoriei muzicii.
Studierea şi valorificarea critică a istoriei culturii muzicale pune în faţa
cercetătorilor noştri sarcini dintre cele mai complexe.
Este necesară o analiză ştiinţifică nuanţată, mânuită însă cu fermitate ideologică,
menită a releva trăsăturile viabile ale moştenirii artistice, precum şi acele elemente
discutabile, contradictorii din creaţia unor muzicieni. Se cer stabilite coordonatele
fundamentale care influenţează creaţia artistică precum şi oricare alt fenomen socialideologic. Există perioade dificile de abordat datorită insuficienţei documentelor.
O asemenea perioadă, de exemplu, este cea de trecere spre feudalism, de
geneză a culturii muzicale a poporului nostru. Ce structuri intonaţionale şi ritmice au
fost preluate de populaţia băştinaşă din muzica geto-dacilor, căror factori se datorează
organizarea melodică şi ritmică a cântecelor cu text şi a melodiilor de dans şi aşa mai
departe. La asemenea întrebări cercetătorii noştri nu au dat încă răspunsuri
concludente şi definitive.
Nu este exclus ca unele aspecte stilistice să poată fi aflate prin cercetarea
fondului comun al populaţiei băştinaşe şi al altor popoare vecine. Tot atât de complexe
sunt şi problemele legate de muzica bizantină, practicată pe un teritoriu vast care, ca
şi cea cultică în general, este insuficient cunoscută.
Dificultăţi serioase sunt de învins şi în ce priveşte cultura muzicală dintre cele
două războaie mondiale, determinate de dezvoltarea complexă a artei, de
interferenţele şi contradicţiile dintre cele două culturi, de definirea principalelor
direcţii ideologice ale fenomenului artistic.
Interesul pe care îl manifestă astăzi muzicologia noastră pentru trecut este
strâns legat de necesităţile practicii muzicale vii, de a clarifica drumul străbătut de
personalităţile muzicale, de a înţelege mai bine conţinutul muzicii şi mijloacele ei de
expresie, legătura vie cu viaţa, cu creaţia folclorică. Intensificarea preocupărilor legate
de cercetarea trecutului nostru muzical, preluarea şi valorificarea critică a moştenirii
artistice sunt determinate de faptul că în concepţia marxist-leninistă cultura nouă,
socialistă, nu se naşte pe un loc gol, ci se înfăptuieşte pe baza cunoaşterii celor mai

înaintate tradiţii ale gândirii progresiste din trecut.
Continuarea şi dezvoltarea tradiţiilor înaintate ale culturii noastre izvorăsc din
principiile de bază ale politicii partidului care au fost înfăptuite cu consecvenţă în anii
puterii populare.
În orânduirea socialistă, sub îndrumarea directă a Partidului Comunist Român,
istoria a fost aşezată pe o bază cu adevărat ştiinţifică, marxist-leninistă. Partidul
acordă studiului istoriei patriei, a istoriei culturii noastre şi creaţiei artistice în
ansamblu, o mare însemnătate în educarea patriotică a poporului şi îndeosebi a tinerei
generaţii, chemată să ducă mai departe făclia purtată de înaintaşi în vremuri de
restrişte.
În cuvântarea rostită la cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului
Comunist, din martie 1966, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta:
„În faţa voastră sunt deschise cele mai minunate perspective de afirmare a
talentului, energiei creatoare, a tuturor aptitudinilor proprii tinerei generaţii.
Învăţaţi şi munciţi fără preget pentru a vă însuşi temeinic comorile ştiinţei şi
culturii! Fiţi cutezători, dăruiţi toată energia şi tot entuziasmul vostru tineresc fericirii
poporului, cauzei socialismului şi comunismului!
Strămoşii şi părinţii voştri, generaţiile care au dus pe umerii lor greul luptei pentru
lichidarea exploatării, pentru făurirea socialismului, au trecut prin multe încercări, au
infrânt multe piedici, au dat multe jertfe, dar, în ciuda tuturor furtunilor din vreme de
restrişte, ei au ţinut totdeauna aprinsă făclia libertăţii şi independenţei naţionale, au făcut
ca pe aceste meleaguri să se afirme puternic minunatele calităţi ale poporului român.
Să fiţi gata pentru a duce mai departe această făclie purtată de înaintaşii noştri
timp de peste două milenii, să nu precupeţiţi nimic pentru a face să înflorească continuu
naţiunea noastră socialistă, să strălucească tot mai puternic chipul patriei noastre Republica Socialistă România!”
Studierea trecutului culturii muzicale, pe de altă parte, nu constituie o
preocupare „academică” sau de ordin arhivistic. În „Anti-Dühring”, Engels arăta că
„trecutul îndepărtat va rămâne, în toate împrejurările, o epocă extrem de interesantă
pentru toate generaţiile viitoare, întrucât el constituie baza întregului progres ulterior
şi are ca punct de plecare desprinderea omului din lumea animalelor, iar drept
conţinut, înfrângerea unor greutăţi cum nu va avea niciodată de înfruntat omenirea de
mai târziu”.
Cunoaşterea istoriei muzicii româneşti reprezintă o necesitate ştiinţifică şi
educativă de mare însemnătate, de care astăzi un muzician nu se poate dispersa. După
cum se ştie, istoria muzicii noastre, ca şi istoria muzicii altor popoare, sintetizează
experienţa multiseculară a maselor populare în domeniul creaţiei artistice, creaţie care
stă la baza celor mai de seamă realizări ale muzicii culte progresiste. Studierea
valorilor noastre muzicale din trecut ajută pe viitorii muzicieni nu numai la
îmbogăţirea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului lor cultural, ci constituie un mijloc
eficient de educare şi cultivare a patriotismului socialist, de preţuire a valorilor
spirituale, a talentului poporului nostru.
Alături de cercetătorii care s-au afirmat în ţara noastră pe tărâmul istoriei
muzicii, viitorilor muzicieni le revine sarcina de a elabora studii şi lucrări ştiinţifice
asupra diferitelor etape, contribuind în acest fel la lămurirea a o seamă de fenomene
insuficient aprofundate, ignorate sau denaturate de istoriografia din trecut.
Începuturile studierii muzicii au fost făcute în trecut de G. M. Posluşnicu, Th.
Burada, T. Cerne, C. Brăiloiu, G. Breazul, iar în vremea noastră sunt continuate de Z.
Vancea, Gh. Ciobanu, R. Ghircoiaşiu, V. Tomescu şi alţii care s-au străduit, şi în
ultima vreme cu rezultate meritorii, să adune materialul existent, să-l cerceteze şi să
sintetizeze tot ceea ce le puneau la îndemână datele istoriografice, cronicile şi

letopiseţele, documentele muzicale păstrate în arhive şi biblioteci.
În unele lucrări ale autorilor amintiţi întâlnim idei preţioase legate de trecutul
muzicii noastre sau de epoca în care au trăit. Cei mai mulţi dintre pionierii
muzicologiei noastre au fost însufleţiţi de dragoste pentru cultura poporului nostru.
Este însă ştiut că, datorită lipsei de mijloace materiale şi, mai ales, lipsa unei
metode ştiinţifice în analizarea fenomenelor muzicale, eforturile unora dintre ei s-au
oprit la reuşite parţiale.
Cele două cursuri de istoria muzicii româneşti ale profesorului George
Breazul şi Zeno Vancea - care au fost predate în decursul mai multor ani la
Conservatorul „C. Porumbescu” - constituie un material valoros în care sunt
înfăţişate aspecte ale culturii noastre muzicale din timpuri străvechi şi până în epoca
contemporană. Acesta reprezintă un început ce se cere permanent lărgit şi îmbogăţit
de către muzicologii care se ocupă de problemele moştenirii noastre muzicale.
Fără îndoială, şi cursurile amintite - datorită unor cauze obiective - suferă de
unele neajunsuri. Unele etape sunt insuficient aprofundate, alteori faptele nu sunt
interpretate corespunzător, periodizarea nu a fost expusă conform criteriilor
materialismului istoric etc. Aceste limite nu micşorează cu nimic valoarea
documentară a materialului, privirea de sinteză asupra unor epoci, analizarea
aprofundată a unor opere muzicale. În ultimii ani au apărut lucrări valoroase de
muzicologie, cercetările se efectuează cu interes sporit, acţiunile sunt susţinute de
instituţiile interesate, de cadrele didactice de la cele trei conservatoare, de cercetători,
se organizează dezbateri asupra problemelor istoriei culturii muzicale româneşti.
Valorificarea moştenirii artistice constituie preocuparea de seamă a
muzicologiei noastre contemporane, în faţa căreia se deschid largi perspective de
afirmare.
Izvoarele principale ale istoriei culturii muzicale româneşti sunt:
- unelte, arme, instrumente muzicale;
- epigrafia - studiul inscripţiilor;
- documente - scrieri pe pergament sau pe hârtie, manuscrise păstrate în
arhive;
- cronicile, legendele, baladele;
- diplomatica - studiul documentelor diplomatice;
- etnografia - studiul obiceiurilor populare;
- memoriile, corespondenţa, presa, cărţile care conţin referiri la muzică,
studiile muzicologice, culegerile de folclor, partiturile, discurile, înregistrările pe
benzi de magnetofon etc.
În periodizarea istoriei culturii muzicale româneşti vom ţine seama de
condiţiile în care au apărut fenomenele muzicale, de perioadele istorice stabilite după
criteriul ştiinţific al succesiunii şi dezvoltării formaţiunilor social-economice:
orânduirea comunei primitive, orânduirea sclavagistă, orânduirea capitalistă şi
orânduirea socialistă.
Ne vom referi, în primul rând, la străvechea viaţă materială şi spirituală a
locuitorilor de pe teritoriul patriei noastre, la preistorie şi antichitate, pornind de la
ipoteze şi ajungând la documente confirmate. Ca izvoare, ne vom folosi de
arheologie, epigrafis, lingvistică, de scrieri ale unor vechi autori precum şi de datele
etnografice, folclorice şi etnomuzicologice.

Un loc aparte îl va ocupa geneza culturii muzicale a românilor în perioada
când se formau ca popor.
În continuare, vom cerceta cultura muzicală pe teritoriul patriei noastre în
orânduirea feudală, folosindu-ne cu precădere de izvoarele etnografice şi folclorice
precum şi de documentele muzicale vii care s-au păstrat până azi.
În orânduirea capitalistă un loc important îl va ocupa studierea lucrărilor
muzicale care au contribuit la apariţia şi consolidarea şcolii româneşti de compoziţie,
activitatea personalităţilor de seamă ale vieţii muzicale şi a instituţiilor de
învăţământ şi difuzare a muzicii. Ne vom referi la trăsăturile viabile, valoroase ale
moştenirii artistice şi vom releva şi acele elemente discutabile, contradictorii din
creaţia unor muzicieni.
Principala preocupare în orânduirea socialistă o va constitui relevarea
avântului culturii muzicale în ansamblu - determinat de condiţiile excepţionale
existente - vom analiza o serie de lucrări caracteristice etapei actuale de evoluţie a
muzicii noastre, vom încerca să stabilim coordonatele fundamentale ale specificului
naţional în creaţie, locul şi rolul muzicii româneşti în cultura universală.
Se vor avea în vedere elementele noi de conţinut şi limbaj intervenite în
creaţia muzicală, ca urmare a cunoaşterii de către creatori a realităţilor noi din ţara
noastră şi a contactului nemijlocit cu realizările muzicienilor de peste hotare.
Totodată vor fi abordate unele aspecte ale dezvoltării artei interpretative
contemporane româneşti, ai cărei străluciţi reprezentanţi se bucură de prestigiu în
ţară şi în marile centre muzicale din întreaga lume.
În studierea etapei actuale a culturii muzicale româneşti ne vor fi îndreptar
documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., în care sunt relevate principalele
sarcini ale creatorilor a căror înfăptuire va determina îmbogăţirea tezaurului cultural
al ţării, satisfacerea necesităţilor spirituale ale oamenilor muncii.

Petre Brâncuşi

GEORGE BREAZUL
şi
istoria nescrisă
a
muzicii româneşti

Argument
Prin personalitatea lui George Breazul 1 , domeniul muzicologiei îşi poate
revendica în cultura românească acelaşi rol privilegiat pe care îl deţine istoriografia,
critica literară, estetica, graţie contribuţiilor unui Iorga, Pârvan, Vianu sau Blaga.
Pentru marele public, ca şi pentru o parte dintre muzicieni, George Breazul
era cunoscut ca întrunind rarele atribute ale savantului, ale omului de cultură
enciclopedică, aureolat de cunoaşterea a mai multe limbi vechi sau moderne, ca şi de
întemeierea uneia dintre cele mai faimoase biblioteci, donată Uniunii compozitorilor.
Dar renumele de care s-a bucurat omul, pedagogul, muzicologul George
Breazul n-a constituit, din păcate, şi un imbold pentru aprofundarea mobilurilor ce le
slujeau şi întinsa erudiţie, şi extraordinara disciplină istorică, şi neobosita activitate
de cercetător. Sunt puţin cunoscute efortul extraordinar depus pentru deplina
clarificare a problematicii studiilor sale, desele reveniri asupra unor documente,
mobilitatea gândirii, neliniştea interioară provocată de numeroase incertitudini.
El a avut intuiţia timpurie a ceea ce poate însemna un domeniu atât de esenţial
cum este folclorul - pentru definirea profilului spiritual al poporului. Şi această
intuiţie a fost îndeajuns de puternică pentru a-l scoate de pe făgaşul unor preocupări
strict muzicale şi a-l îndruma pe căile atât de rar străbătute de un acelaşi om, ale
etnografiei, sociologiei, psihologiei, istoriografiei, filologiei şi criticii de artă.
Dacă lui Nietzsche muzica îi părea a fi un leagăn al vechii tragedii, Patrium
Carmen - cântecele autohtone - constituiau pentru George Breazul domeniul unde
poate fi descifrată însăşi geneza poporului şi a trăsăturilor sale dominante. Muzica
este un grai în care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie însuşirile psihice ale
omului, ale popoarelor, avea să scrie şi marele Enescu. Mulţumindu-se să adere la
acest crez prin exaltarea virtuţilor unei muzici inspirate din folclor, aşa cum ne arată
multe din înflăcăratele sale pagini de critică muzicală, el n-ar fi făcut decât să
continue magistral filiaţiunea concepţiilor estetice care, începând din secolul trecut,
au fundamentat crearea şcolilor muzicale naţionale. La fel, culegerile originale,
imortalizând dragostea lui pentru patrimoniul melodiilor populare, ar fi putut doar să
contribuie la extinderea unor preocupări devenite fructuoase şi prin investigaţiile lui
Musicescu sau Kiriac.
¹S-a născut la 14 septembrie 1887, în comuna Amărăştii de Jos din fostul judeţ Romanaţi (în Oltenia), într-o veche
familie de preoţi şi diaconi - cum se exprima el. Era cel mai în vârstă din cei şapte fii şi fiice rămaşi în viaţă (l0 născuţi) ai lui
Dumitru G. Diaconescu-Breazul şi ai Elenei, născută Nistorescu. Clasele primare le-a făcut în satul natal, absolvindu-le cu
caracterizări ce au valoare de document: conduita exemplară, atenţia încordată, silinţa-mare. Prin concurs a fost primit bursier
la Seminarul din Râmnicu-Vâlcea, continuându-şi învătătura la Seminarul Central din Bucureşti. În 1908 devine student al
Conservatorului din Bucureşti pe care îl absolvă în 1912, pasiunea pentru muzică fiindu-i călăuzită de eminenţii dascăli
Dumitru G. Kiriac, Alfonso Castaldi şi Ion Nonna Otescu. În primul război mondial este rănit pe front, fiind puternic înrăurit de
climatul de răspundere socială şi naţională al acelor ani întunecaţi. A dus o viaţă grea „de luptă cu nevoile”, predând lecţii
particulare, dirijând formaţii corale, îndeplinind funcţii administrative. La examenul de capacitate susţinut după război reuşeşte
primul, cu media 9,75, fiind numit profesor de muzică la Liceul militar „Mânăstirea Dealului” din Târgovişte. În perioada 19221924 se specializează la Universitatea din Berlin cu Oskar Fleischer - bazele ştiinţei muzicii comparate, istoria notaţiei muzicale,
Johannes Wolf - istoria muzicii în evul mediu timpuriu, Curt Sachs - istoria stilurilor muzicale, teoria instrumentelor, Karl
Schăffer - acustica muzicală, Herman Abert - istoria operei, E. M. Hornbostel - practica înregistrării fonogramice, Georg
Schiünemann - istoria practicii muzicale, Eduard Spranger, Carl Stumpf, Max Friedländer - cântecul popular.

Originalitatea viziunii lui George Breazul trebuie căutată dincolo de răsunetul
multiplelor sale îndeletniciri şi ocupaţii. Prin el folclorul încetează să mai fie semnificativ
doar ca manifestare artistică de un colorit anume, cu alte cuvinte ca un fenomen estetic
singular, exotic, capabil să acrediteze stiluri şi procedee muzicale diferite de arta
componistică tradiţională. În cântecul popular George Breazul întrevede cel mai autentic
document uman, prin care se dezvăluie nu numai particularităţile locuitorului de pe aceste
meleaguri, dar şi atributele muzicalităţii în genere; adică universalul, orizontul spiritual
care leagă între ele marile culturi ale umanităţii. Încă din primele materiale publicate în
revistele Izvoraşul sau Muzica emite principii de culegere ştiinţifică a folclorului care se
cristalizează într-un îndreptar metodologic al acestei noi discipline. Paralel, în revista
Muzica abordează principalele domenii ale muzicologiei, personalitatea sa de om de ştiinţă
impunânduse în câmpul cugetării româneşti. Prin folcloristică, George Breazul se apropie
de problematica atât de dificilă şi controversată a originii şi naturii muzicii, realizând
totodată ample şi succesive incursiuni în psihologie, sociologie şi etnologie. Primele
imbolduri le-a primit pe calea învăţăturii la şcoala berlineză realizată cu personalităţi
proeminente. Din aceste sugestii îşi trag seva principiile de organizare a activităţii Arhivei
de folclor, a Muzeului de instrumente muzicale, a Institutului de muzicologie, a Arhivei de
folclor a popoarelor balcanice. Este cert că tot de aici se ramifică cercetările de psihologie
muzicală sau - mai propriu definit - de psiho-sociologie a muzicii, domeniu în care aplică
metoda istorică. Opera muzicologică a lui George Breazul nu se situează în zonele teoriei
pur speculative, căci dominanta activităţii sale este concepţia aplicativă raportată la cultura
muzicală românească populară sau cultă. Prin folcloristică George Breazul întrezăreşte
studiul comparat al muzicii, căci mitul lui Orfeu, ca şi comentariile lui Nicomachus din
Gherasa fuseseră pentru George Breazul punctul de plecare într-un studiu comparativ
menit să arate continuitatea unei vechi şi originale culturi pe meleagurile carpatodanubiene, interferenţele iniţiale cu spiritualitatea elină şi apoi cu cea romană şi slavă.
Odată cu aceasta, lui George Breazul i se revelează însă întreg procesul
genetic al structurilor muzicale, până la definirea condiţiilor minime şi necesare
dezbătute şi de teoreticienii antici, dar aplicate cântecului românesc - pentru
conturarea şi individualizarea unui anume ethos, unui anume idiom muzical
caracteristic. Studiile despre muzica tracilor, despre scările muzicale pentatonice şi
prepentatonice, ca şi altele în jurul acestei problematici îl arată pe George Breazul
drept un precursor al structuralismului genetic. Optica sa fundamentată pe concluzii şi
ipoteze de o mare rigoare şi profunzime va permite aprecierea originalităţii şi valorii
unei culturi nu numai prin prisma manifestărilor de elită, prin structurile luxuriante,
producătoare de uimire şi desfătare, cât mai ales păstrarea acestor mărturii ale
fondului spiritual într-o nealterată spiritualitate.
Pe acest tărâm concepţia lui George Breazul o întâlneşte pe a lui Blaga.
Folclorul românesc scoate la iveală, graţie investigaţiilor lui George Breazul, tocmai
acele matrici stilistice descrise de Blaga, la rândul lor considerate a fi emanaţia unor
straturi de profunzime ale sufletului uman. Acordajul lirei preorfeice, regăsit în
străvechi cântece româneşti, poate fi asemuit cu armoniile, cu consonanţele prin care
se exprimă unul dintre cele mai preţioase şi universale straturi ale conştiinţei umane.
Înarmat cu temeinice cunoştinţe în cele mai diverse domenii ale ştiinţei muzicii, ale activităţii teoretice şi practice,
întreprinde unele dintre cele mai îndrăzneţe acţiuni în vederea reorganizării vieţii muzicale, elaborării unui concept unitar,
raportat la scara întregii naţiuni, de educaţie muzicală, întemeierii istoriografiei muzicale moderne româneşti, aprofundării
studiului folclorului, al publicisticii etc. În anul 1927 fundează Arhiva fonogramică pentru culegerea şi studiul folclorului muzical
românesc. Concomitent desfăşoară o vastă activitate didactică: inspector al muzicii; profesor de muzică vocală la Seminarul
Central din Bucureşti, prof de enciclopedia şi pedagogia muzicii (1926-1939), de teorie-solfegii (1940-1954) şi istoria muzicii
(1954-1961) la Conservatorul din Bucureşti (în aceeaşi perioadă îndeplineşte şi funcţia de şef al Catedrei de istoria muzicii), prof.
onorific de estetică, acustică, pedagogie şi psihologie muzicală la Academia de muzică religioasă din Bucureşti (1928-1936),
inspector general al învăţământului secundar (1932-1940), prof: de istoria muzicii româneşti la Liceul militar muzical din
Bucureşti (1941-1945). La 3 august 1961 se stinge din viaţă la Bucureşti, în plină activitate creatoare. A fost Laureat al premiului
de stat.

Doar prin asemenea constatări i se clarifică lui George Breazul misiunea de
istoric şi educator. Prin ambele el se transformă în observatorul şi totodată promotorul
unui destin. Istoria va fi pentru el oglinda multiplelor metamorfoze pe care le suferă în
decursul timpurilor spiritualitatea muzicală traco-dacică în sânul conştiinţei muzicale
autohtone. Educatorului îi revenea însă misiunea de a redeştepta şi cultiva străvechiul
focar de sensibilitate pentru ca prin el să se poată dezvolta ramurile tot mai bogat
înveşmântate ale falnicului arbore originar, cum îi plăcea să denumească fiinţa
cântecului.
Concepţia sa despre rolul educativ al muzicii nu omitea nici unul dintre
principiile pe care Platon sau Aristotel le asociau cu practicarea vechilor moduri. Spre
idealul de armonizare a individului cu întregul univers ţinteau şi strădaniile sale de
reorânduire a învăţământului muzical: arta sunetelor trebuia să înlesnească
dezvoltarea armonioasă a personalităţii umane, bizuindu-se pe nepreţuitele valori şi
direcţii de afirmare conţinute în tradiţia artistică autohtonă, să joace şi în continuare
rolul strălucit pe care l-a avut în formarea şi consolidarea conştiinţei naţionale şi
patriotice, aşa cum din atâtea studii ale sale se poate deduce.
Latura istoriografică a activităţii savantului porneşte de la acea problematică
fundamentală sintetizată în jurul genezei şi evoluţiei artei sonore: sistemele tonale
arhaice. Evul mediu şi cultura feudală, cercetate de George Breazul în etape succesive,
pun în valoare metoda sa, ale cărei componente se ramifică în ştiinţa istorică,
filologică sau etnologică. Documentele de epocă şi mărturiile lui Paul Strassburgh,
Paul de Alep, Bandinus, Caioni, contribuţiile lui Dimitrie Cantemir, textele lui Sulzer
dau consistenţă unei întregi epoci prin amploarea consideraţiilor lui George Breazul.
Secolele XIX şi XX îl apropie de fenomenul artistic viu prin intermediul studiului
aplicativ şi al cronicii muzicale.
Sursele gândirii sale pedagogice pornesc de la concepţia savantului asupra
locului artei în societate, asupra funcţiei ei educative. Dezbaterile asupra civilizaţiei
române contemporane, care descind din vechea teză maioresciană asupra formelor fără
fond, cunosc în deceniul al treilea aspecte inedite relevate, printre alţii, şi de George
Breazul. Este, de asemenea, evident efortul de cuprindere şi aplicare a ermeneuticii lui
Kretzschmar nu numai în domeniul pedagogiei, ci şi al istoriografiei, criticii muzicale
şi al folcloristicii. Congresul internaţional de educaţie muzicală de la Praga din 1936 şi
elaborarea cărţilor de muzică reprezintă momentele culminante ale activităţii sale
educative. Pornind de la problemele de educaţie muzicală, George Breazul ajunge
firesc la analiza fenomenului componistic pe care îl abordează fie de sine stătător, fie
în corelaţie cu factorul educaţional.
Cine ar putea evalua însă toate beneficiile care ar fi rezultat pentru muzica
românească dacă proiectele lui George Breazul, în jurul cărora existau imense
acumulări premergătoare, ar fi ajuns la realizare? Ceea ce a fost pecetluit deja, prin
gândirea sa atât de limpede şi prin frazele grele de sensuri, rostite cu solemnitatea
unui hronic, arată că vederile lui se întindeau atât de departe, încât opera întreagă
conturează o istorie a culturii văzută prin arta sunetelor, faţă de care toate
contribuţiile cu profil atât de divers şi în aparenţă atât de particularizat nu constituie
decât argumente.
Dacă monografiile, în principiu, au un profil distinct în literatura de
specialitate, autorul lucrării de faţă, sprijinit pe puţinele opinii ale exegeţilor operei
lui George Breazul, dar mai ales bazându-se pe temeiul textelor sale, cunoscute şi
necunoscute, unele greu accesibile, puse cu generozitate la dispoziţie de doamna

Georgeta Breazul, şi pe ideile de bază ale Tezei de doctorat susţinută în noiembrie
1974, se abate de la liniile cunoscute şi general acceptate. Comentariul istoric preţios
a fost abandonat în favoarea citatului, a documentului aparţinând lui George Breazul,
care este revelator prin noutatea şi profunzimea cugetării sale; el se cerea pus în
circulaţie. Cititorului se oferă astfel prilejul să vină în legătură directă nu numai cu
textul şi obiectul la care ne raportăm, ci şi cu modul de a gândi şi a scrie al lui
George Breazul. Nu am urmărit cuprinderea integrală a operei şi acţiunilor sale, ci
doar a acelor linii definitorii, directoare, ce au caracterizat personalitatea sa, atât de
dinamică şi creatoare2. Modestele intervenţii ale autorului au doar darul de a lega
ideile între ele, desprinse din cercetarea atentă a elaborărilor sale. Acolo unde am
întâlnit neîmpliniri, inerente unei opere de o asemenea amploare, am adus propriile
contribuţii, cu discreţia şi cumpătul cuvenite. Am încercat deci să pun în valoare
scrisul său, să păstrez stilul lui, fluent şi de larg suflu, precum şi metoda de lucru,
prin sublinierea ideilor care îi aparţin şi apelarea la citat. Prin graiul lui, atât de
cuprinzător, am sperat ca lectura să fie mai plăcută şi instructivă, oferind totodată
cercetătorilor câteva documente inedite de mare valoare muzicologică. Lucrarea este
doar un fragment, sper caracteristic, al unui crez pe care l-a slujit cu abnegaţie.
Mulţumesc tuturor celor ce au contribuit cu sugestiile lor la închegarea acestei
lucrări. D-nei Georgeta Breazul îi adresez vie recunoştinţă.

2

de faţă.

Consideraţiile lui George Breazul cu privire la muzica universală nu formează, decât parţial, obiectul preocupătilor
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Prefaţă

Cu zece am în urmă au luat naştere acele gânduri - caracteristice vârstei - sub
al căror impuls a fost posibilă apariţia ambiţioasei încercări de sinteză a culturii
noastre muzicale intitulată Istoria muzicii româneşti, elaborată sub forma unui
compendiu. De atunci şi până astăzi muzicologia noastră a abordat o multitudine de
aspecte menite să sublinieze evoluţia unitară a splendorilor care împodobesc acest
străvechi pământ. Astfel, pe lângă contribuţia lui George Breazul, I. D. Petrescu,
Romeo Ghircoiaşiu, ultimul deceniu s-a îmbogăţit cu aportul remarcabil al lui
Octavian L. Cosma, Vasile Tomescu, Gheorghe Ciobanu şi alţii mai tineri, ale căror
studii valorifică, din unghiul de vedere al prezentului, patrimoniul muzical naţional
din epoci mai îndepărtate sau mai apropiate. Concomitent, folclorişti ca Tiberiu
Alexandru, Emilia Comişel sau Traian Mârza au pus în lumină noi mărturii ale
sensibilităţii noastre naţionale, ale culturii muzicale populare.
Fără să neg ambiţioasa încercare de acum zece ani de sinteză a culturii
noastre muzicale şi liniile ei directoare, am procedat la retopirea datelor, precum şi a
contribuţiilor tuturor colegilor de breaslă pe care le-am considerat acte de cultură.
Sunt prezente şi opinii personale ce nu apar sub forma unor polemici, dată fiind
perspectiva unitară a tuturor cercetătorilor asupra momentelor majore ale istoriei
culturii româneşti care va evalua continuitatea noastră pe aceste meleaguri,
raporturile de influenţare reciprocă avute cu marile civilizaţii din toate timpurile. Nu
am înţeles să estompez acele acte de cultură elaborate cu atâta trudă de colegii de
breaslă pentru că ele se înscriu în datoria sacră a fiecărei generaţii de a lumina
valorile de excepţie ale poporului nostru. Iată încă un motiv de bucurie să pot releva
aportul colegilor, al muzicologiei româneşti din ultimii ani la amplul proces de
valorificare a operei înaintaşilor, mărturie a luptei pentru neatârnare şi progres
social, pentru cunoaşterea genezei etnice şi a evoluţiei noastre istorice şi culturale.
Primul volum din seria intitulată Muzica românească şi marile ei primeniri
nu se depărtează total de ideile prezente în lucrări anterioare referitoare la epocile
respective. Unele sunt preluate şi adâncite în concordanţă cu noile descoperiri. Căci
aceasta este o perioadă fascinantă ce va lărgi şi fertiliza necontenit câmpul gândirii
muzicologiei româneşti, a celei de azi şi a celei viitoare.
Autorul
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Prefaţă
Concepţia care a prezidat apariţia primului volum din seria intitulată Muzica
românească şi marile ei primeniri este continuată cu aceeaşi consecvenţă şi în
volumul al doilea dedicat în întregime culturii muzicale a secolului al XIX-lea,
leagănul şcolii naţionale de compoziţie şi de investigaţie teoretico-estetică,
istoriografică, folclorică etc. Multe consideraţii au în vedere investigaţiile
cercetătorilor enunţaţi în prefaţa primului volum, cărora, în volumul de faţă, li se
alătură şi alte contribuţii apărute în vremea din urmă, atât cât spaţiul e permis. Pe
lângă cercetările proprii întreprinse vreme îndelungată asupra acestei zbuciumate dar
şi creatoare epoci, care numai în parte vor fi întâlnite în volumul de faţă, am încercat
şi o nouă orânduire a problematicii culturii muzicale ce are în vedere experienţa
teoretico-estetică dobândită, diversificarea continuă a vieţii artistice, vocaţia
militantă a creaţiei, apariţia instituţiilor capabile să valorifice arta autentică. Există şi
o circulaţie a unor idei în cele trei capitole, procedeu la care am apelat intenţionat
pentru a sublinia continuitatea unor preocupări, dar şi pentru a releva, parţial, cultura
şi legile frumosului în ansamblul preocupărilor muzicale.
Am încercat să realizez o nouă perspectivă asupra locului şi rolului muzicii în
viaţa socială, funcţia acestei arte nefiind exclusiv artistică sau elitară; ea se înscrie în
liniile generale ale evoluţiei societăţii, căci muzicienii patrioţi din secolul trecut au
militat cu ardoare pentru punerea în valoare a conştiinţei contemporanilor lor, au
meditat adânc asupra vocaţiei educativ-patriotice a muzicii.
În acest secol au apărut imnurile ţării, primele lucrări vocal-simfonice de
amploare, primele creaţii de cameră, primele lucrări simfonice, cele mai multe legate
de filonul spiritualităţii naţionale, primele vodeviluri, operete şi opere, domeniu ce
culminează cu Petru Rareş de Eduard Caudella. Acest ansamblu de fenomene,
surprins doar parţial într-un spaţiu limitat, aruncă o nouă dimensiune şi asupra şcolii
componistice româneşti care, în trecut, exceptându-l pe George Breazul, a fost
subapreciată sau tratată superficial. De la primele pâlpâiri, de la primele trepte de
vârstă ale fenomenului muzical românesc din cele dintâi decenii ale veacului al XIXlea şi până la lucrările din ultimele decenii, am urmărit transformarea actului
componistic şi interpretativ în acel mijloc de auto exprimare a conştiinţei de sine a
poporului român, de redare a momentelor de răscruce ale epocii, a idealurilor de
viaţă, greu traductibile în cuvinte, ale oamenilor de pe aceste meleaguri. Pilduitoare
este şi atitudinea compozitorilor noştri faţă de subiectele trecutului ale căror valori
istorice le-au relevat în creaţiile lor, precum şi participarea activă la evenimentele de
seamă din epoca respectivă pe care le-au aşezat în acel context de continuitate cu
prezentul.
Autorul
Ianuarie, 1980
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