
Mihai-Gavril GORBONOV   CONSIDERA!II ASUPRA REPERTORIULUI MUZICALPUBLICAT DE IACOB MUREªIANU ÎN REVISTA „MUSA ROMÂNÃ”Iacob Mureºianu (1857-1917) s-a nãscut ºi a crescut într-o familie cu vechi tradi!ii culturale. Încasa pãrinteascã din Braºov func!ionau redac!ia ziarului „Gazeta de Transilvania”, tipografia ºi olibrãrie, conduse mai întâi de tatãl sãu ºi apoi de cãtre fratele lui, Aurel. Aceste tradi!ii spirituale alefamiliei Mureºenilor s-au înrâurit ºi asupra personalitã!ii muzicianului.  La Blaj, locul în care ajunge în anul 1885, ca profesor, dirijor ºi animator al vie!iicultural-artistice, conºtientizeazã lipsa unui mijloc de rãspândire a muzicii, a unui vector purtãtor demesaje muzicale în mediile româneºti. Astfel, înfiin!eazã prima revistã muzicalã româneascã dinArdeal, cu denumirea de „Musa Românã”, prevãzutã sã aparã lunar, cu specifica!ia de pe copertã:„Foaie Musicalã ºi Literarã”. Partea literarã, în sens de text scris cu litere, care se întinde pe douãpagini, cuprinde articole de istorie ºi esteticã muzicalã, ºtiri ºi informa!ii de specialitate, versuri decântece populare, poºta redac!iei ºi diverse. Revista, cu formatul de 28/21,5 cm, era alcãtuitã dintr-unnumãr inegal de pagini, între 16 ºi 84, în func!ie de materialul existent pentru publicare, cât ºi deresursele financiare de care compozitorul dispunea la momentul respectiv. Colec!ia completã a revistei „Musa Românã”, creatã de Iacob Mureºianu, la Blaj, cuprindeurmãtoarele perioade de apari!ie: Anul I: Anul 1888: ianuarie-decembrie, 12 numere; Anul II: Anul 1894: ianuarie-decembrie, 12 numere; Anul III: Anul 1895: ianuarie-septembrie, 6 numere; Anul IV: Anul 1906: martie-decembrie, 9 numere; (nr. 5-6 – numãr dublu, august 1906)               Anul 1907: ianuarie – martie, 3 numere; (nr. 10 ºi 11, numãr dublu, februarie 1907)Anul V: Anul 1907: mai, 1 numãr; Crezul sãu artistic ºi-l exprimã în trei articole, publicate la începutul fiecãrei serii de apari!ie arevistei, toate intitulate Precuvântare. Astfel, în Precuvântare la nr. 1/1888, Iacob Mureºianu scria: „Musica a devenit unul dintre ceimai puternici factori de civilisa!iune. (...) Aºa Italia, Francia, Germania sunt mult mai înaintate înmusicã, decât acele !ãri unde civilisa!iunea n-a ajuns acelaºi grad de desvoltare. Noi Românii, cutoate cã suntem o na!iune aptã în grad suprem de civilisa!iune ºi foarte bogatã în talente, n-am pututîncã trece nici mãcar de pragul musicei populare, ºi aºa n-am putut face progresul ce se cere pentruadevãrata artã”. Tot din acest material citãm ºi motivele principale care l-au determinat pe Iacob Mureºianu sãediteze revista. Primul motiv se referã la faptul cã „nepre!uitul tezaur al musicei noastre na!ionale seva conserva pentru totodeauna ºi astfel nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat în timpuriletrecute, cã o parte însemnatã din acel tesaur sã se piardã ºi sã disparã cu totul; de altã parte streiniivor putea sã admire frumuse!ea ºi bogã!ia acestui tesaur”. Al doilea motiv: „Vom publica tot felul de bucã!i de salon, alcãtuite din cântece popularepentru pian în formã de: Fantasii, Capricii, Rapsodii, Concerte etc. Ca ºi bucã!i româneºti pentruviolinã ºi flautã. Numai aºa se va putea rãspândi musica noastrã na!ionalã, nu numai între noi, cichiar ºi între streini”. Al treilea motiv urmãrit de compozitor „este cultivarea musicei noastre bisericeºti, publicând în partiturã mai cu seamã cântãrile Sfintei Liturgii pentru cor vocal”. 
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Din acelaºi articol, citãm finalul: „Acesta este programul «Musei Române». Suntem conºtien!idespre greutatea cu care e împreunatã realisarea lui, cu toate acestea ne inspirã încredere ºicuragiu marea speran!ã, cã Onoratul public român va lua în considera!iune sacrificiul ce trebuiesã-l aducem pentru ca sã putem ajunge la scop, ºi cã din toate pãr!ile se va spirijini cu toatã cãlduramodesta noastrã intreprindere”.Desigur cã acest program nu s-a realizat în totalitate. Greutã!ile materiale ºi financiare a fostnevoit sã le suporte, de cele mai multe ori, singur. Crezul artistic mãrturisit de Iacob Mureºianu este reînnoit odatã cu apari!ia seriei a doua arevistei. Astfel, în numãrul 1 din 1894, în Precuvântare, reafirmã: „Încã de la 1888 am fostintreprins editarea foii musicale «Musa Românã» cu scopul de a rãspândi cântecele noastrepopulare, ce le-am fost adunat de un ºir de ani, ca astfel nepre!uitul tezaur al musicei noastrena!ionale sã se poatã conserva întru totdeauna.(...) Sili!i de împrejurãri de care suferã toate revistele noastre, am trebuit sã încetãm cu editarea mai departe a foii. Experien!a fãcutã în intervalul acesta,ne-a adus la convingerea, cã atât partea artisticã cât ºi cea materialã a foii, în parte nucorespundeau puterilor ºi cunoºtin!elor musicale ale publicului nostru românesc, de aceea ne-amhotãrât ca toate piesele ce le vom publica în foaia «Musa Românã», sã fie scrise într-un stil uºor,oferind atât începãtorului cât ºi celui mai înaintat în musicã, studiu ºi distrac!ie; iarã ce atingepartea materialã am redus pre!ul de la 12 florini la 6 florini pe an”. Pre!ul unui abonament, pe un an,era de 6 florini pentru Austro-Ungaria ºi 20 de franci pentru strãinãtate (în care intra ºi România). Pe prima paginã din noul numãr apãrea urmãtorul program editorial: „a) Cântece ºi hore poporale, aranjate pentru pian în stil uºor.   b) Cântece poporale aranjate în formã de piese de salon, potpuriuri etc.   c) Cântece poporale ºi originale pentru voce cu acompaniament de pian.   d) Piese de dans pentru pian, eventual pentru violinã ºi flaut. Partea literarã ... va con!ine: biografii ale muzicienilor români ºi strãini, articole, noti!e,cronici, poesii populare, diverse etc.” Dar ºi acest program a fost greu de realizat, tot din cauza piedicilor materiale, ºi astfel foaia estedin nou suspendatã, în septembrie 1895. A treia serie de apari!ie a revistei, din anii 1906-1907, beneficiazã de un editor, medicul dr.Eugen Solomon de la Blaj, bun prieten cu Iacob Mureºianu, compozitorul rezervându-ºi rolul deredactor. Astfel, partea materialã ºi financiarã era mai riguros administratã. ªi aceastã nouã serie sedeschide cu precizãri privind inten!iile editoriale ale revistei. O nouã Precuvântare, la începutul seriei a III-a, aminteºte cititorilor de eforturile depuse cuseriile precedente ºi anun!ã inten!iile de viitor: „Neînsemnatul sprijin de care s-a bucurat, precum ºicheltuielile avute cu tipãrirea foaiei în strãinãtate (Leipzig n.n.), neexistând pe la noi imprimeriispeciale pentru tipãrirea notelor musicale, i-au fãcut imposibilã continuarea apari!iei acestei foi,astfel cã ea a trebuit sã înceteze cu finea anului 1888. Am voit sã aflãm cauza de ce nu poate exista lanoi o foaie cu un scop aºa de frumos ºi atât de bine redactatã ºi ajunsesem la convingerea, cã atâtpartea artisticã, cât ºi cea materialã a foaiei, în parte nu corespundea puterilor ºi cunoºtin!elormusicale ale publicului nostru românesc. De aceea la anul 1894 am scos din nou «Musa Românã»,mai micã în con!inut, scrisã în stil uºor, iar pre!ul l-am redus la jumãtate. Dar nici aceasta nu a fostcu succes cãci dupã un an ºi jumãtate de existen!ã, am trebuit iarãºi sã încetãm ... Experien!a fãcutãîn acest interval ºi multele îndemnãri ºi insisten!e venite din toate pãr!ile, ne-au hotãrât acum pentrua treia oarã, sã scoatem iarãºi «Musa Românã».ªi de aceastã datã, ca ºi în 1888, programul revistei musicale «musa românã» dupã cum se poatevedea din fruntea foaiei, se mãrgineºte aproape numai la cultivarea musicei noastre populare.(…) 
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Marea speran!ã cã onoratul public român va !ine seama de sacrificiile ce trebuie sã le aducempentru ajungerea scopului propus, mai cu samã cã acum avem un public cu mai mare priceperemusicalã, precum ºi sprijinul cãlduros de care avem lipsã la modesta noastrã întreprindere, neinspirã încredere ºi curaj în viitor”. (Nr. 1, 1 martie 1906)Pentru compara!ie cu celelalte programe editoriale, din 1888 ºi 1894, reproducem ºi inten!iilepentru seria din 1906-1907. Redac!ia anun!a, în primul numãr din anul 1906, urmãtorul program: a) Cântece ºi hori populare aranjate pe pian.  b) Piese de salon, din cântece populare aranjate pentru pian, în formã de Fantasie, Capriciuri,Rapsodii, Concerte etc.   c) Cântece populare ºi originale pentru voce cu acompaniament.  d) Piese de dans pentru pian pe 2 ºi 4 mâini.  e) Cântece bisericeºti ºi lumeºti pentru cor bãrbãtesc ºi mixt (partiturã). f) Piese româneºti pentru Violinã ºi Flautã, cu acompaniament de pian. Dupã enumerarea structurii muzicale editoriale, care nu se deosebeºte mult de cele anterioare, înPrecuvântare se concluzioneazã: „Suntem pe deplin convinºi de greutatea pasului ce intreprindemprin reapari!ia revistei muzicale «Musa Românã». Desigur cã aceste greutã!i, intuite de IacobMureºianu, nu vor întârzia sã reaparã ºi, astfel, revista îºi va înceta definitiv activitatea, în luna mai,1907. De re!inut meticulozitatea cu care Iacob Mureºianu îºi anun!ã cititorii privitor la programuleditorial propus, odatã cu apari!ia fiecãrei serii de editare a „Musei Române”. Cu toatã aceastã ofertãbogatã, revista nu rezistã pe pia!ã, deºi, dacã rãsfoim Poºta redac!iei, constatãm un paradox: lipsa depiese instrumentale, de cântece vocale ºi nevoia de partituri corale, laice ºi relgioase, solicitate decititori (nr. 4/1895).  Tot la acestã rubricã, Iacob Mureºianu rãspunde Redac!iei revistei „Arta”, de la Iaºi: „Autorulpoesiei cât ºi a melodiei imnului «Deºteaptãte, Române» este Andreiu Mureºianu. Armonizatã însã a fost de un musician boem la dorin!a autorului, ºi s-a publicat într-un caietu intitulatu «Floriromâne» împreunã cu alte jocuri na!ionale pe la anulu 1860. Melodia originalã se vede în «MusaRomânã» anulu 1888, Nro. 2, la începutulu Putpuriului românescu” (Musa Românã, nr. 10/1894). Revista „Arta” a apãrut la Iaºi, sub conducrea lui Titus Cerne, între anii 1883 ºi 1885 ºi apoi din1894. Un anun! interesant, care urmãrea cunoaºterea pulsului vie!ii cultural-artistice din Transilvania,apare în mai multe numere, cu urmãtorul con!inut: „Redac!iunea foii noastre roagã pe to!iconducãtorii corurilor, sã-i trimitã adresele lor, arãtând totodatã ºi timpul produc!iunilor oriseratelor ce le vor aranja în luna martie” (Nr. 2/febr. 1894). Cercetând, aºadar, colec!ia „Musei Române”, putem sistematiza materialul muzical publicat, înprincipal, în urmãtoarea structurã:Iacob Mureºianu:a) crea!ii originale (pe genuri muzicale)  – lucrãri pentru pian (propriu-zise ºi reduc!ii de partituri simfonice);   – aranjamente de cântece ºi jocuri populare pentru pian;      – lieduri originale (voce ºi pian), pe versuri de Ioan Neni!escu;   – lieduri pe versuri populare;   – lucrãri pentru vioarã ºi pian;   – crea!ii religioase (coruri bãrbãteºti); b) Piese muzicale apar!inând altor creatori; 
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c) Piese muzicale purtând dedica!ii, importante pentru legãtura ºi rela!iile cu personalitã!ile men!ionate. Deºi era anun!atã ºi publicarea unor lucrãri pentru flaut, nu am gãsit asemenea partituri. Probabil cã unele lucrãri pentru vioarã erau considerate ca putând fi interpretate ºi la flaut. Capitolul cel mai bine reprezentat îl constituie lucrãrile pentru pian. Aici îºi publicã IacobMureºianu cele mai importante crea!ii pianistice. Astfel, vãd lumina tiparului cântece ºi jocuripopulare româneºti (hora, ardeleana, sârba, bãtuta, someºana, cãluºeriu etc) din toate provinciileistorice, armonizate („arangiate”) pentru pian, precum ºi valsuri, polci, marºuri, nocturne, mazurci,fantezii, novelete, capricii, lucrãri cu caracter improvizatoric º.a. Se remarcã, astfel, cele maicunoscute dintre crea!iile sale pentru pian, unele dintre ele cântate ºi astãzi: – Cimpoiul (capriciu), în nr. 1/1888; – Micã fantezie de salon, în nr. 8-9/1894;– Cucuveaua, în nr. 11/1894;– Un vis (nocturnã), în nr. 12/1894; – O clipã (noveletã), în nr. 4/1895;– Caprice-Etude, în nr. 2/1906;– Olteanca (capriciu), în nr. 5-6/1906; – De demult (vals), în nr. 8/1906;– Impromptu, în nr. 9/1906;– Scherzo, în nr. 10-11/1907. Acestora li se adaugã alte partituri pentru pian, care au cunoscut, apoi, versiuni orchestrale:– Marº Jubiliar (50 de ani de la înfiin!area ziarului „Gazeta de Transilvania” (nr. 1/1888); – Cununã de flori române, „cadril dedicat Reuniunii Femeilor Române din Braºov” (nr. 5/1888);– O noapte pe Tâmpa (nr. 7/1888); – Potpuriul românesc pentru pian nr. 1 (nr. 2/1888); – Potpuriul românesc pentru pian nr. 2 (nr. 2/1894); – Potpuriul românesc pentru pian nr. 3 (nr. 5/1894);– Potpuriul românesc pentru pian nr. 5 (nr. 6/1895). Întâlnim în paginile revistei ºi reduc!ii pentru pian ale unor lucrãri ample, scrise pentru soliºti,cor ºi orchestrã. Interesantã este publicarea uverturii la balada Erculeanul, o partiturã dificilã învarianta pentru pian (nr. 1/1906), probabil pentru dirijorii care nu dispuneau de orchestrã ºi doreau sãrealizeze lucrarea cu ajutorul pianului.În ceea ce priveºte crea!ia pentru vioarã ºi pian, Iacob Mureºianu semneazã Piese popularepentru vioarã ºi pian, în nr. 7/1906 ºi La mormântul unui amic, roman!ã pentru vioarã ºi pian, în nr.11/1888. Cele mai multe lucrãri pentru pian publicate apar!in lui Iacob Mureºianu. Explica!ia, din parteasa, o gãsim tot în revistã: „Nu e de vinã deci «Musa Românã» dacã noi românii n-avem compozitoriinstrumentaliºti. Astfel numai se explicã faptul, cã cele mai multe lucrãri din «Musa Românã» suntproductele redactorului nostru” (nr. 12/1907). Muzica coralã este reprezentatã, în ceea ce-l priveºtepe Iacob Mureºianu, numai prin crea!ia religioasã pentru cor bãrbãtesc la 4 voci, destinatã rituluigreco-catolic. Men!ionãm câteva dintre aceste lucrãri: – Îngerul a strigat (nr. 3/1888); – Pe Tine Te lãudãm (nr. 5/1888); – Rãspunsurile la Sfânta Liturghie (nr. 10/1888); – Pe tatãl ºi Cu vrednicie (nr. 10/1888); – Imn IPS Mitropolit dr. Victor Mihali de Apºa (nr. 5/1895); – Cu trupul lui Cristos, cu solo tenor (nr. 1/1906). 
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De men!ionat cã Iacob Mureºianu nu ºi-a publicat nicio lucrare coralã laicã, pentru cor bãrbãtesc sau mixt, în „Musa Românã”. O posibilã explica!ie ar fi cã aceste lucrãri corale se distribuiau, contracost, separat sau în fascicole. În privin!a liedurilor originale, publicate în revistã, toate sunt create pe versurile poetului IoanNeni!escu. Dintre cele mai cunoscute, amintim: – Nu plînge (nr. 1/1888); – Tu n-ai iubit (nr. 8/1888); – Dor de mare (nr. 7/1888); – De când (nr. 5-6/1906).Tot pe versurile lui Ioan Neni!escu scrie ºi douã canon-duete, pentru sopranã ºi tenor, cuacompaniament de pian, cu care ob!ine „Premiul pentru compozi!ie Mendelssohn-Bartholdy”, laLeipzig, în anul 1882. Acestea le publicã în «Musa Românã». Ce-a fost a fost apare în nr. 10-11/1907ºi Cum n-ar fi fost în nr. 12 din acelaºi an. Dintre lucrãrile pe versuri populare, cu acompaniament de pian, Iacob Mureºianu publicã unnumãr însemnat de lieduri, printre care: – Eu mã duc, codrul rãmâne (o variantã interesantã a piesei corale de mai târziu, cu acelaºi nume), înnr. 1/1894; – Cât trãieºti sã nu iubeºti (nr. 2/1894); – Murgule!ul (nr. 3/1894); – Ciobanul din Ardeal (doinã popularã), în nr. 4/1894; – Sus îi dealul la pãduri (variantã a piesei corale omonime), în nr. 12/1894; – De la poarta badii-n sus (nr. 3/1906); – Mi-a trimis bãdi!a dor (doinã), în nr. 10-11/1907. Tot la acest capitol amintim ºi douã fragmente din opereta Scara Mâ!ii, pe versuri de VasileAlecsandri. Este vorba de Roman!a, în nr. 1/1906 ºi Serenada lui Ghi!ã, în nr. 3 din acelaºi an. Se observã, aºadar, rolul covârºitor al compozitorului la asigurarea revistei cu material.Cantitativ, peste 80 % din repertoriu este semnat de Iacob Mureºianu, încât putem aprecia „MusaRomânã” ca o revistã de autor. De asemenea, observãm ºi modul prin care Mureºianu ºi-a fãcutcunoscutã ºcoala sa de compozi!ie. Pe lângã lucrãrile proprii, Iacob Mureºianu a oferit, cu generozitate, spa!iu tipografic ºi altorcreatori, printre care membri ai familiei Mureºenilor. Astfel, fratele sãu, Traian, publicã polcaVeturia, dedicatã Doamnei Veturia Puºcariu (nr. 2/1895). Sora sa, Elena, scrie Puiul meu, mazurcãdedicatã scumpului ei so!, generalul Moise Groza (nr. 11-12/1888). Hora miresei, compusã deDoamna S. (evastia) D. (avidescu), o altã sorã a sa, este „aranjatã” chiar de cãtre Iacob Mureºianu (nr. 1/1888). Cumnatul sãu, Virgil Brânduºianu, publicã valsul Dorul (nr. 2/1888).Tiberiu Brediceanu, în volumul Scrieri, apãrut la Bucureºti, Editura Muzicalã, 1976, la pag. 197, relateazã: „Eram ferici!i ºi eu ºi colegul meu de clasã, flautistul G. (uilelm) ªorban, sã-i putem fi de ajutormãestrului la aranjarea pãr!ii tehnice ºi a afacerilor administrative ale foii. În schimb dînsul,generos ºi nobil cum a fost totdeauna fa!ã de noi, elevii sãi, ne-a distins, luându-ne cu câte o micãpiesã poporalã printre colaboratorii foii”.  Astfel, figureazã cu lucrãri publicate: Tiberiu Brediceanu, Ardeleana (nr. 1/1894), dr. LeonidaDomide, Suvenir de Blaj, polcã dedicatã „iubitului meu mãestru Iacob Mureºianu” (nr. 10-11/1907)ºi Victor Cherebe!u, Marºul Transilvaniei, cu dedica!ia „Mult stimatului meu mãiestru IacobMureºianu (nr. 1/1894). Este prezent ºi profesorul blãjean Alexandru Borza, cel care a suplinit catedra de muzicã înmomentul bolii lui Iacob Mureºianu, cu Buciumane (nr. 12/1888). De asemenea, mai apar: Aurel P.Bãnu!, cu jocuri populare culese din zona Târnavelor (nr. 2/1895), Demetriu Cupºa cu un cor
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bãrbãtesc (nr. 11/1888), Basil Anastasescu cu piese corale religioase (nr. 2/1906), TeodorTeodorescu cu liedul Haiducul (nr. 7/1906), Elena Munteanu cu piese pentru pian (nr. 2/1895).Lucrãri pentru vioarã ºi pian mai publicã, în anii 1906-1907, P. Pipoº ºi Camil Negrea. Remarcãm, apoi, ºi unele lucrãri semnate de Iacob Mureºianu ºi dedicate unor personalitã!i alevremii: dr. Aurel Mureºianu, fratele sãu mai mare, directorul „Gazetei de Transilvania” (Totul ea ...!,vals, în nr. 9/1888), dr. Iuliu Maniu (Hora-Polca, dedicatã stimatului amic, Iuliu Maniu, deputat, înnr. 8/1906), ºi muzicianului Dumitru G. Kiriac, Hora Carmen, în nr. 3/1906. Câteva concluzii se impun de la sine. Prioritatea lui Iacob Mureºianu în domeniul publicisticiimuzicale în Transilvania. Contribu!ia lui la difuzarea repertoriului românesc în mediul urban ºi rural,precum ºi stimularea activitã!ii forma!iilor corale laice ºi religioase. Impunerea ºcolii sale decompozi!ie, prin diversificarea genurilor muzicale abordate ºi prin folosirea tezaurului muzicalna!ional. Iacob Mureºianu ºi-a îndeplinit, astfel, cu imense eforturi materiale, dar cu o tenacitateexemplarã, unul dintre idealurile pentru care a militat toatã via!a: fãurirea ºcolii muzicale na!ionaleromâneºti din Ardeal. 
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„Musa Românã” – die erste rumänische Musikzeitschrift in SiebenbürgenZusammenfassungDer aus Kronstadt gebürtige Komponist Iacob Mureºianu (1857-1917) veröffentlichte inBlasendorf im Zeitraum von 1888 bis 1907 die erste rumänische Musikzeitschrift in Siebenbürgenunter dem Titel „Musa Românã” mit der Absicht, damit den Freunden der Tonkunst einen Lichtblickzu bieten. Zu diesem Vorhaben wurde er durch die publizistische Tradition seiner Familie sowiedurch während seiner Studienzeit in Leipzig erhaltene Impulse angeregt. Das für die damalige Zeit umfassende und mutige Programm der Zeitschrift war, die rumänische Jugend mit den Musikinstrumenten bekannt zu machen, das Interesse für das Volkslied zu weckenund Musiker auszubilden, die die Volkslieder sammeln und auswerten sollten. Ein weiteres Anliegen war die Pflege kirchlicher Musik, besonders in der griechisch-katholischen Kirche sowie dieEntwicklung der Chormusik im Allgemeinen. Die Zeitschrift hatte auch zwei bis drei „literarische” Seiten mit Textbeiträgen über Musikgeschichte, Musikästhetik sowie Informationen über die Konzerttätigkeit und Musikaufführungen, Texte vonVolksliedern, redaktionelle Mitteilungen und Verschiedenes. Der Verfasser der veröffentlichten musikalischen Beiträge: Klavierstücke, Stücke für Geige und Klavier, Flötenmusik und Chorpartituren sowie Lieder ist vor allem Iacob Mureºianu selbst gewesen, der auf diese Weise sein musikalisches Credo und sein musikästhetisches Programm vorstellenkonnte. Die Zeitschrift hatte nur wenige andere Mitarbeiter, unter ihnen auch einige Schüler desMeisters. In der damaligen Zeit gab es im Altreich Rumänien keine solche Veröffentlichung, so daß dieseZeitschrift sehr günstig aufgenommen wurde. Es gab keine Konzerte, wo nicht auch Stücke ausdieser Zeitschrift gesungen oder gespielt wurden, denn die veröffentlichten Musikstücke waren derdamaligen Musikbildung angemessen. Die hohen Herstellungs- und Transportkosten konnten jedoch vom Herausgeber IacobMureºianu nicht dauernd bestritten werden. Der Musikteil wurde in Leipzig und der Textteil inKronstadt gedruckt und die Zeitschrift schließlich in Blasendorf zusammengestellt. Die einzigeEinnahmequelle dafür waren die Abonnements, und deshalb gab es nur beschränkteErscheinungsperioden der Zeitschrift. Trotz dieser Schwierigkeiten war die Musikzeitschrift „Musa Românã” ein wichtiger Beitragvon Iacob Mureºianu zur Ausbildung der nationalen rumänischen Musik in Siebenbürgen.
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