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CORUL MITROPOLITAN DIN IAªI ÎN TRANSILVANIA ªI BANAT (1890).
MÃRTURII DOCUMENTARE

Dupã 13 ani de la biruin˛ele românilor în Rãzboiul de Independen˛ã (1877-1878), compozitorul,
dirijorul ºi profesorul Gavriil Musicescu (1847-1903), împreunã cu Corul Mitropolitan din Iaºi,
începe o excursie artisticã specialã în câteva oraºe din Transilvania ºi Banat „cu... speran˛a cã acolo
cântecele noastre na˛ionale vor grãi direct inimilor majoritã˛ii popula˛iunii”1. ªi de abia îºi
încheiaserã ieºenii concertul de la Sinaia ºi periodicul braºovean Gazeta Transilvaniei din 1890
consemna: „«Corul Mitropolitan» din Iaºi, care sub conducerea d-lui Gavriil Musicescu s-a produs
zilele acestea cu extraordinar succes la Sinaia, va da poimâine [14/24 iulie 1890] ºi în Braºov un
concert”2.

Deºi turneul respectiv era pus sub restric˛ia autoritã˛ilor habsburgice, potrivit cãrora „«Corul
Musicescu» nu are voie sã concerteze, nu numai în Transilvania, dar nici în Braºov”3 acest inedit
eveniment artistic unificator de sim˛ire româneascã a avut, totuºi, loc.

Ce se poate însã spune despre via˛a muzicalã a Braºovului din anii premergãtori lui 1890? Mai
întâi cã Reuniunea Românã de Gimnasticã ºi Cântãri, precum ºi activitatea timpurie a
compozitorilor George Dima (1847-1925), Iacob Mureºianu (1857-1917), Ciprian Porumbescu
(1853-1883) ºi Nicolae ºi Timotei Popovici, precum ºi presta˛iile corurilor de la Biserica Sf. Nicolae
ºi Gimnaziul Românesc din ªcheii Braºovului, adunaserã în jurul lor mul˛i iubitori ai melosului coral
bisericesc ºi ai cântecului popular autohton. De asemenea, Despãr˛ãmântul „Astra” Braºov ºi cercul
de intelectuali ºi negustori români, în frunte cu Aurel Mureºianu (1847-1909), nu pregetau a-ºi
dovedi întreaga lor energie în scopul ridicãrii vie˛ii culturale ºi sociale a concitadinilor lor braºoveni.

Între cei care l-au întâmpinat pe Gavriil Musicescu ºi Corul Mitropolitan din Iaºi, au fost, în
primul rând, Aurel Mureºianu (1847-1909), din partea Gazetei, cât ºi Pantelimon Dima
(1840-1929)4, profesor de matematicã ºi dirijor ocazional al Reuniunii Române de Cântãri, fratele
mai mare al compozitorului George Dima5.

Desigur, dupã aranjamentele oficiale, întâlnirea Corului Mitropolitan din Iaºi, în frunte cu
dirijorul Gavriil Musicescu (1847-1902), cu amatorii de muzicã din Braºov s-a petrecut în sala de
concerte a Hotelului Nr. 1 („La Vulturul de Aur”), unde astãzi se aflã ªcoala Popularã de Arte
„Tiberiu Brediceanu”. În cadrul programului, alcãtuit din trei pãr˛i, s-au interpretat: în partea I,
Orlando di Lasso – Cognovi, Domine (motet); Haendel – Musicescu, Verdi Prati (arie din opera
Alcina de Friederich Haendel), Aria din Chiessa (Preghiera, 1645) de Stradella – Musicescu; Finalul
al III-lea din opera Nunta di Portici de Fr. Auber; în partea a II-a, Copii ai patriei iubite (imn) de
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1 George Breazul, Gavriil Musicescu, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1962, p. 11.
2 Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 155, 11/23 iulie 1890, p. 3.
3 George Breazul, op. cit., p. 112.
4 Bibl. Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise. Fondul Mihail Gr. Posluºnicu, S 31/CLXXII. Astãzi se ºtie, desigur,

cã nu George Dima a fost în acel timp la Braºov, ci fratele sãu Pantelimon (Pandeli) Dima. ªi cu toate acestea s-a sus˛inut în
mai multe rânduri, prin deturnarea adevãrului cã George Dima ar fi fost cel care l-a întâmpinat pe muzicianul ieºean G.
Musicescu ºi corul sãu. Vezi în acest sens: Mihail Gr. Posluºnicu, Cu prilejul sãrbãtoririi maestrul Gheorghe Dima –
directorul Conservatorului din Cluj, în Revista Moldovei, Botoºani, nr. 3-4, 1922, pp. 41-44; idem, Istoria musicei la
români, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1928, p. 358. ªi evocarea va continua chiar ºi în unele lucrãri apãrute în
anii din urmã la Editura Muzicalã: Elisabeta Dolinescu, Mihail Gr. Posluºnicu. Via˛a ºi opera, Bucureºti, 1984, pp. 83-84.
Pentru reabilitarea în timp a adevãrului în aceastã problemã, („adusã din condei”), vezi: Valeriu Bologa, Musicescu, Dima 
ºi muzica popularã, în „fiara Bârsei”, Braºov, nr. 1, 1929, pp. 55-60; Constantin Zamfir, Atitudinea lui G. Dima fa˛ã de
muzica popularã, în „Revista de Folclor”, Bucureºti, nr. 1, 1958, pp. 63-78.

5 Viorel Cosma, Muzicieni din România. Lexicon, vol. 2 (C-E), Bucureºti, Editura Muzicalã, 1999, pp. 186-193.



Gavriil Musicescu, pe versuri de Anton Naum6; Serenadã (cor bãrbãtesc) de Tudor Flondor, versuri
de Mihai Eminescu, ºi încã douã cântece de G. Musicescu: Rãsai lunã ºi Nevasta care iubeºte; iar în
partea a III-a alte câteva piese (prelucrãri folclorice) în exclusivitate semnate de G. Musicescu: Dor
dorule, Stãncu˛a, Ileana ºi Zis-a badea c-a veni.7

În ziua urmãtoare, în 15/27 iulie 1890, Corul Mitropolitan a fost prezent la sãvârºirea Sfintei
Liturghii de la Biserica Sfântului Nicolae din ªcheii Braºovului. Din aceastã împrejurare ni s-a
transmis cã „Biserica era îndesatã de lume, care a urmãrit în tot decursul liturghiei, cu cea mai mare
aten˛ie, cântãrile corului «Musicescu». Aceste cântãri au fost esecutate cu atâta dulcea˛ã ºi
precisiune, încât au rãpit pe to˛i. Un efect estraordinar a produs «Pre Tine Te lãudãm» ºi mai vârtos
cântarea «Acum slobozeºte pe robul tãu», ce s-a esecutat în locul Pricesnei. Escelent a fost cântat ºi
«Cheruvicul» ºi dupã terminarea liturghiei ne-a surprins cu frumoasa compozi˛iã a d-sale, «Mul˛i
ani trãiascã»”8.

În aceeaºi zi de duminicã, dupã amiazã, „Corul d-lui Musicescu a plecat la Zãrneºti [fiara
Bârsei] unde se ˛inea adunarea generalã a despãr˛ãmântului II al Asocia˛iunii”9 (Astra). Aici s-au
dat douã concerte: primul în bisericã, iar urmãtorul în sala ºcolii – ambele momente artistice
constituindu-se în veritabile audi˛ii de cântãri liturgice, patriotice ºi populare româneºti. 

ªi întâlnirea de la Zãrneºti a „produs mare însufle˛ire între numeroºii asisten˛i”10.
Din relatãrile presei braºovene (Gazeta Transilvaniei, Kronstädter Zeitung ºi Brassó), cu privire 

la calitatea interpretativã a fondului de cântece audiate în prezen˛a Corului Mitropolitan din Iaºi, s-au 
desprins, iatã, ºi aceste semnificative sublinieri: „Cu o rarã dibãcie, cu adânci cunoºtin˛e muzicale ºi
cu multã stãruin˛ã, pacien˛ã ºi diligen˛ã, ºi-a creat d-l Musicescu un cor, care sã fie la înãl˛imea
cerin˛elor artei muzicale. Pe lângã o ºcoalã foarte bunã, corul d-lui Musicescu se mai distinge ºi prin 
predarea corect artisticã, prin exactitatea ºi precizia rarã în executare, prin putere, vioiciune ºi
dulcea˛ã în nuan˛area vocilor, de la notele cele mai adânci ºi forte pânã la pianissimo cel mai înalt ºi
gingaº. Pe lângã executare, atârnã aici foarte mult armonizarea diferitelor bucã˛i populare,
drãgãlaºe, gra˛ioase ºi încântãtoare. ªi în privin˛a aceasta, am observat cu bucurie cã d-l Musicescu 
s-a dezbrãcat de orice nãzuin˛ã de a voi sã aparã cu hainã clasicã strãinã ºi se mul˛umeºte a îmbrãca 
simplu, dar frumosul ºi gra˛iosul costum al cântecelor româneºti, care devine clasic tocmai prin
originalitatea sa, ºi pãstrând ritmul gingaº românesc, îl leagã într-o armonie de voci, care prin
dulcea˛a ºi puterea ei irezistibilã însufle˛eºte nu numai pe Românul cel ce simte împreunã cu
cântãre˛ii, ci ºi pe strãini”11.

Evident, etosul muzicii româneºti a fost, în fapt, cel mai autentic dialog artistic propus
auditoriului sãu de cãtre compozitorul ºi dirijorul Gavriil Musicescu ºi Corul Mitropolitan din Iaºi.
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6 Anton Naum (1829-1917), profesor de limba ºi literatura francezã la Universitatea din Iaºi, membru al Societã˛ii
„Junimea”, iar din 1893, membru al Academiei Române.

7 Programul concertului tipãrit mai anun˛a cã: „Muzica cântecelor na˛ionale pentru voce ºi piano, se gãseºte de vânzare la
casã, în seara concertului”. La aceastã datã se avea în vedere, desigur, culegerea de autor intitulatã: „Din repertoriul laic
al Corului Mitropolitan din Iaºi, 12 Melodii Na˛ionale culese, armonizate ºi aranjate pentru Cor Mixt ºi Piano de Gavriil 
Musicescu, profesor de armonie la Conservatoriu, ªef Corul Mitropolitan din Iaºi. Op. 31”. Cele 12 Melodii Na˛ionale au
urmãtoarele titluri: 1. Deºteaptã-te Române; 2. Lelea viteazã; 3. Oºteanul Român; 4. Rãsai lunã; 5. Nevasta care iubeºte;
6. Dor dorule; 7. Stãncu˛a; 8. Moº bãtrân; 9. Congazu; 10. Baba ºi Moºneagul; 11. Zis-a badea; 12. Ileanã. Un exemplar
din aceastã colec˛ie de coruri se aflã în biblioteca DJAN Braºov, cota: II/11928. Din alte publica˛ii aflãm, de pildã, cã „la
cererile repetate s-a ˛inut sâmbãtã (26 iulie 1890) un al doilea concert, care nu a satisfãcut pe deplin. În schimb, corurile
prezentate, dintre care mai ales Adio de Schubert, armonizat foarte impresionant de Musicescu, ºi din cântecele populare
Vine ºtiuca de la baltã n-au lãsat nimic de dorit în privin˛a executãrii lor. În general toate numerele au fost excelent
studiate ºi auzind nuan˛ele fine, ne-am bucurat din toatã inima... Pentru dl. Musicescu putem sã-i exprimãm adânca
noastrã mul˛umire pentru plãcerea artisticã prezentatã nouã prin corul lui” (Kronstädter Zeitung, Braºov, nr. 172, 28
iulie).

8 Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 115, 14/23 iulie 1890, p. 3.
9 Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 161, 18/30 iulie 1890, pp. 3-4.
10 Ibidem.
11 Ibidem.



„Mãrturisim – aprecia cronicarul Gazetei – cã aici alegerea este foarte grea, nu ºtim care dintre cele
vreo 12 bucã˛i cântate în cor, a fost mai mult gustatã de public, cãci aplausele nu mai încetau ºi
aproape toate cântecele au trebuit sã fie repetate. Mai mult ca toate pare a fi electrisat pe auditori
«Rãsai lunã»”12. Sublinieri asemãnãtoare s-au mai fãcut ºi în paginile ziarelor Kronstädter Zeitung ºi 
Brassó13.

Mul˛umit de felul cum s-au derulat evenimentele artistice din Braºov (auditoriu numeros ºi
sprijin special venit din partea Comitetului Parohial din ªchei), Gavriil Musicescu va transmite de la
Sibiu urmãtoarea coresponden˛ã (personalã):

„Domnule Redactor [Aurel Mureºianu]!
Subsemnatul recunoscãtor onora˛ilor cetã˛eni din Braºov, ziarelor: «Gazeta Transilvaniei»,

«Kronstädter Zeitung» ºi «Brassó·, Onor.[atei] epitropii a Bisericii Sf. Nicolae Braºov, precum ºi
onor.[a˛ilor] cetã˛eni din comuna Zãrneºti pentru bunãvoin˛ã ºi frã˛eascã dragoste cu care a fost
primit Corul Metropolitan din Iaºi, pe care-l conduc, vin prin aceasta a vã ruga sã binevoi˛i a le
comunica prin onor.[ata] D-voastrã foaiã «Gazeta Transilvaniei» recunoºtin˛a noastrã, ºi cã noi
ducem cele mai plãcute suveniri despre trecerea noastrã prin oraºul Braºov ºi comuna Zãrneºti [...].

Primi˛i, d-le Redactor, asigurarea prea osebitei mele considera˛iuni.
G. Musicescu, ªef al Corului Metropolitan din Iaºi”14.

*

Continuându-ºi turneul în Transilvania, ieºeanul Gavriil Musicescu ºi corul sãu alcãtuit din 34
de persoane: 8 sopraniºti, 7 altiºti (copii), 8 tenori ºi 10 baºi-baritoni vor sus˛ine la Sibiu douã
concerte publice în zilele de 19/31 iulie15 ºi respectiv 21 iulie/2 august 189016. Apoi alte douã
prezen˛e: la slujba religioasã de la „Biserica din suburbiul Josefin” (20 iulie/1 august)17, iar în ziua de
22 iulie/3 august la Sãliºte.

Referindu-se, evident, la densitatea unui astfel de program, redactorul de la Telegraful Român,
ca persoanã bine informatã, se adresa astfel concitadinilor sãi sibieni: „Bunul renume ce ºi l-a
câºtigat corul acesta [Corul Mitropolitan din Iaºi] în produc˛iile sale de pânã acum de bunã seamã
va fi îndemnul cel mai eficace, ca publicul nostru sã nu intrelase a asculta presta˛iunile admirabile
ale acestui cor18. ªi dacã nu s-a atins succesul de public, în ziua de sâmbãtã 21 iulie 1890, când
Corul Mitropolitan nu a lãsat sã fie descurajat prin absen˛a atâtor iubitori ºi sprijinitori de arte, ci a
cântat cu mai multã însufle˛ire [...] ajuta˛i fiind, totodatã, ºi de un program acomodat ºi de acusticã a 
salei de la Musikverein”19. ªi tot cu acest prilej s-a mai formulat ºi urmãtoarea apreciere: „Aici în
Sibiu, unde foarte multã muzicã clasicã se face ºi prea pu˛in se cultivã muzica popularã româneascã, 
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12 Ibidem.
13 Constantin Catrina, Studii ºi documente de muzicã româneascã, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1968, pp. 40-41.
14 Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 164, 22 iulie/3 august 1890, p. 5.
15 Tribuna, Sibiu, nr. 162, 18/30 iulie 1890. Pentru a sus˛ine prezen˛a Corului Mitropolitan din Iaºi la Sibiu, se vor publica în

extenso, în Telegraful Român, Sibiu, nr. 77, 19/31 iulie 1890, p. 307, mai toate cronicile de concert apãrute în Gazeta
Transilvaniei (Braºov, nr. 161, 18/30 iulie 1890, p. 3), dovadã, evident, a unui succes împãrtãºit cu mândrie de cãtre
melomanii existen˛i în Braºov, cãtre sfârºitul veacului al XIX-lea.

16 Tribuna, Sibiu, nr. 166, 22 iulie/3 august 1890, p. 662. Dupã primul concert sus˛inut la Sibiu în sala Teatrului Orãºenesc
(19/31 iulie 1890) se spunea: „Înainte de toate domnul Musicescu ni se prezintã ca un musicant, care ºi-a în˛eles pe deplin
chemarea de a cultiva în cercul activitã˛ii sale muzica clasicã apuseanã ºi dragostea pentru melodiile noastre poporale,
singura bazã adevãratã a viitoarei noastre muzici na˛ionale” (Tribuna, Sibiu, nr. 165, 21 iulie/2 august, 1890, p. 659.).

17 Tribuna, Sibiu, nr. 167, 24 iulie/5 august 1890, p. 666.
18 Telegraful Român, Sibiu, nr. 75, 17/29 iulie 1890, p. 303.
19 Idem, nr. 78, 24 iulie/4 august 1890, pp. 310-311.



publicul a primit melodiile moldoveneºti, atât de asemãnãtoare cu cele ardeleneºti, cu o adevãratã
sete”20.

La reuºita concertelor prezentate de cãtre ieºeni la Sibiu va contribui ºi slujba religioasã
celebratã în prezen˛a mitropolitului Miron Romanul (1828-1898).

Evident, un moment de vârf al concertelor Mitropolitanului ieºean l-a constituit ºi deplasarea în
localitatea Sãliºte unde, dupã cum ni se relateazã, „Impresiunea ce o a provocat corul în bisericã a
fost puternicã. Unele piese ne transportau cu totul în lumea cereascã, uitam toate cele pãmânteºti,
iar impresia se manifesta cu o for˛ã aºa de mare pe fe˛ele venerabile ale bãtrânilor, încât izvorau
lacrime curate de nevinovã˛ie ºi aceastã desfãtare sufleteascã s-a poten˛at când la ieºire poporul a
fost întâmpinat cu «Mul˛i ani trãiascã», al cãrui refren se repeta prin vãile de la poalele coastelor,
cari leagãnã Sãliºtea cu dragoste în mijlocul lor”21.

Între cei care au urmãrit cu aten˛ie ºi profesionalism presta˛iile coriºtilor moldoveni au fost
George Dima (1847-1925) ºi cehul Jan Leopold Bella (1843-1936), compozitor, organist ºi dirijor al
reuniunii germane Hermannstädter Musikverein care, dupã cum se ºtie, a ºi referat asupra celor
audiate.22 Dupã o discu˛ie amicalã cu Gavriil Musicescu, G. Dima va ºi publica în Telegraful Român
câteva din observa˛iile sale cu trimitere directã la repertoriul interpretat de cãtre Corul Mitropolitan.
În mod expres, G. Dima a propus colegului sãu, Gavriil Musicescu, o mai atentã grijã privind
tempoul lucrãrilor interpretate apoi, un dozaj echilibrat al vocilor; excluderea acompaniamentului cu
armoniul a pieselor religioase; o re˛inere pronun˛atã privind folosirea exageratã a baºilor pedaliºti cât
ºi, mai ales, înlocuirea transcrip˛iilor corale (Haendel – Verdi Prati; Stradella – Aria di Chiessa) în
favoarea pieselor muzicale originale. Cât despre crea˛ia de muzicã religioasã abordatã de cãtre corul
ieºean, G. Dima s-a dovedit pe cât de în˛elegãtor pe atât de ferm: „Nicidecum nu mã pot învoi – va
declara G. Dima – cu cântãrile recitate în cor – mod rusesc – cari nu pot însã dispune pe ascultãtori
la evlavie, ºi este pãcat cã acestea a[u] fost aplicate la niºte tecsturi aºa frumoase precum sunt
«Vãzut-am lumina», «Sã se umple gurile noastre» etc., cari mai mult decât alte tecsturi ale literaturii 
sunt bogate în idei ºi acomodate pentru composi˛iuni”23.

Dupã observa˛iile desprinse din con˛inutul respectivei cronici de concert Gavriil Musicescu a
fost însã destul de afectat, motiv pentru care, la scurtã vreme, va ºi publica în Telegraful Român,
urmãtorul sãu punct de vedere: „Atrag aten˛iunea on.[oratului] recensent – adicã muzicianului G.
Dima – cã, [lucrãrile] recitate în cor, se practicã în occidentul Europei încã din acele timpuri, pe
când ruºii n-aveau idee de musica armonicã. Iatã o eroare istoricã a d-lui recensent. Apoi pãrerea
[...] cã acest feliu de cântãri [recitate] nu pot dispune pe ascultãtori la evlavie e spulberatã de
celebrul «Miserere» de Allegri, carele atrage din toatã lumea amatori de musicã veche bisericeascã
la Roma pentru Sãptãmâna Patimilor, când se executã acest «Miserere» ºi care e scris în cea mai
mare parte în mod recitativ”24.

Evident cã dirijorul Gavriil Musicescu nu a sesizat linia autohtonã a crea˛iei muzicale religioase
pe care G. Dima, ºi nici el într-o mãsurã adecvatã, o avea în vedere.

Trecând peste aceste puncte de vedere controversate, prezen˛a Corului Mitropolitan din Iaºi a
avut darul de a întãri ideea de promovare deplinã a cântecului popular ºi patriotic românesc, a
melosului religios de sorginte bizantinã. De altfel, în anii care au urmat turneului ieºean se puteau
asculta în vetrele satelor noastre o parte din cântecele lui Musicescu: Rãsai lunã, Zis-a badea ºi Copii
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20 Idem, nr. 4, 4/12 august 1890, p. 334.
21 Idem, nr. 79, 26 iulie/7 august 1890, pp. 314-315.
22 Constantin Catrina, op. cit., pp. 42-43.
23 Telegraful Român, Sibiu, nr. 78, 24 iulie/5 august 1890, pp. 310-311.
24 Idem, nr. 84, 9/21 august 1890, p. 334. Miserere, lat. Doamne miluieºte – care dupã anul 1514 a devenit cântec solemn (pe

mai multe voci) practicat în zilele din Sãptãmâna Mare în Capela Pontificatã.



ai patriei iubite, iar în unele biserici cu cor, încã o parte din rãspunsurile de la Sfânta Liturghie
semnate de compozitorul Gavriil Musicescu.

*

Întâlnirea cu lugojenii, cu sus˛inãtorul de suflet al turneului ieºean Coriolan Brediceanu (n.
1850, Lugoj), avea sã marcheze un moment de afirmare superioarã a ºcolii corale româneºti.
Concertele Mitropolitanului, apoi întâlnirile cu vestitul cor al lui Ion Vidu (1863-1931), cu preotul
Lucian ªepe˛ianu de la Chizãtãu, Corul din Coºtei dirijat de I. Stoicãnescu, Corul din Jdioara dirijat
de Helena Dobrin, au înviorat la cote înalte prezen˛a oaspe˛ilor ieºeni. Ca ºi la Braºov, Sibiu, Sãliºte
„Toate punctele programului au fost esecutate cu admirabilã desteritate ºi precisiã, încât ºi cele mai
fine nuan˛e de ton ºi cele mai grele varia˛ii ºi modula˛ii, pe deplin succese, fermecând auzul ºi
mul˛umind inimile, au încântat pe ascultãtori ºi le-au prilejuit momente dulci, iarã nouã bucuria d-a
vedea pe streini cum admirã capabilitã˛ile românului ºi comoara lui de poesiã ºi cântare [...]. Cãci
de netãgãduit este, cã tocmai în aceste cântece poporale stã meritul de cãpeteniã a D-lui G.
Musicescu, deoarece prin culegerea ºi armonisarea lor face însemnat serviciu na˛iunii noastre. Un
lucru pe care mul˛i ar trebui sã-l imiteze, fiindcã-n poesia poporalã este imensã bogã˛iã de
frumuse˛ã ºi armoniã, iar în cântecele noastre, adesea într-un singur ton e turnatã o-ntreagã lume de 
sentimente, pe care în zadar li-ar cãuta iscusitul mãestru prin acordurile pianului ori ale violinei.

În popor este izvorul poesiei ºi al cântãrii noastre ºi cine vre sã producã, din popor sã se adepe,
din popor sã sugã, cãci numai astfel îºi va agonisi puterea creatoare ºi putere de via˛ã”25.

Cât despre concertul religios din Biserica româneascã din Lugoj, acelaºi cronicar (probabil
Valeriu Braniºte) avea sã remarce: „Composi˛ia liturghiei, vrednicã de toatã lauda, alcãtuitã din
inspira˛iea slujbei dumnezeieºti, pãtrunzând tainele ºi sfin˛enia religiei noastre, aici te face sã ridici
ochii cu pietate la cer, aici te sileºte sã-˛i pleci capul cu smereniã, umplându-˛i-se inima de o
cucernicã lepãdare de sine ºi uitare de lume, cuprins tot mai mult de vraja, ce se revarsã, ca o suflare 
linã ºi binefãcãtoare peste întreaga ta nemernicã fiin˛ã, din fiecare nuan˛ã de ton, ce exprimã un
potop de sentimente religioase ºi de rugãciune plinã de nãdãjduire cãtre cerescul Tatã [...]. Iar
compozi˛ia d-lui G. Musicescu acest efect l-a avut. ªi dacã acest efect l-a produs, nu e de prisos sã
mai spunem cã toate vocile s-au arãtat în deplina lor valoare, cã dirijarea a fost excelentã, ºi cã toate 
cântãrile, în deosebi «Carii de Cheruvimi», «Sfânt, Sfânt, Sfânt ester Domnul» ºi «Acum
slobozeºte», cântate la finea liturghiei, ne-au uimit ºi ne-au cuprins inima ca un polip. Iar gândurile
ni le-a înãl˛at «lepãdând toatã grija cea lumeascã»”26.

*

Cea dintâi înfã˛iºare a corului ieºean cu iubitorii muzicii corale din Caransebeº s-a petrecut în
Catedrala din localitate. „Era adecã dorin˛a publicului nostru – se men˛iona în Foaie Diecesanã – de 
a auzi ceva ºi din cântãrile bisericeºti esecutate de Corul Mitropolitan. Preasfin˛ia Sa D. Nicolae
Popea, cu întreaga inteligen˛ã din Caransebeº de toate confesiunile ºi cu mul˛ime din popor, a
asistat la aceastã impunãtoare produc˛iune. Efectul acestor cântãri [Heruvicul, Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Priceasna ºi La mul˛i ani] noi laicii [nemuzicienii] nu-l putem esprima în cuvinte; el a fost de o putere
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25 Lugoºanul, Corul Mitropolitan din Iaºi în Lugoj, în Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 176, 5/17 august 1890, pp. 4-5. De la
întâlnirea cu preotul Lucian ªepetian ºi coriºtii de la Chizãtãu, se pãstreazã ºi acest autograf înscris pe coperta lucrãrii 12
Melodii Na˛ionale culese, armonizate ºi aranjate pentru chor mixt ºi Piano de Gavriil Musicescu, op. 31, Iaºi: „Onor
Asocia˛iunii de cântãri Kizãtãu. Spre amintirea zilei 27.VII.1890. G. Musicescu” (Sever ªepe˛ian, Corul de la Chizãtãu –
100 de ani, 1857-1957, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1957, p. 61.).

26 Lugojanul, art. cit.



atât de fermecãtoare încât ne-a lãsat uimi˛i. Poporul zicea: «fii se pare cã s-a deschis ceriul ºi s-au
coborât îngerii ca sã ne cânte»”27. Cât despre urmãtorul concert public, s-au men˛ionat urmãtoarele:
„Nu numai în oraº ci ºi dimprejur mul˛ime de inteligen˛ã ºi de popor a participat la concert, ca sã
poatã auzi corul «Vestitului Musicescu», carele a cucerit inimile tuturor fãrã deosebire de
confesiune ºi de na˛ionalitate, nu numai prin admirabilul sãu cor, dar totodatã ºi prin simpatica sa
înfã˛iºare ºi prin disciplina demnã de imitat, ce o ºtie sus˛inea atât de bine între membrii corului sãu.
Mult timp va rãmâne neºters în inimile noastre sentimentul de recunoºtin˛ã cãtre D. Musicescu
pentru ocasiunea ce ni-a dat-o de a cunoaºte un cor românesc, carele poate sta deopotrivã cu
corurile na˛iunilor civilizate, ºi pentru vaza ºi fala ce ni-a fãcut-o concetã˛enii noºtri de alte
na˛ionalitã˛i”28.

Dupã Caransebeº ºi Mehadia (Bãile Herculane) prin Turnu Severin ºi Craiova, cu încã douã
concerte la Brãila, Gavriil Musicescu ºi Corul Mitropolitan ajung la Iaºi în ziua de 6 august, „dupã o
lunã ºi câteva zile de absen˛ã”.

Amintindu-ºi, desigur, de succesele înregistrate în Transilvania ºi Banat, în 1901, cu prilejul
prezentãrii conferin˛ei Cântãrile bisericeºti ºi muzica poporanã, ˛inutã sub patronajul istoricului
A.D. Xenopol, Gavriil Musicescu se va confesa astfel auditoriului sãu: „Nu voi uita niciodatã în
via˛a mea momentele fericite ce [le-]am avut cu ocazia excursiei ce am fãcut cu corul prin
Transilvania ºi Banat în 1890”29, fiindcã „Excursia noastrã muzicalã a fost undelemn pe ranã”30.

*

În ansamblul sãu, turneul Corului Mitropolitan din Iaºi în Transilvania (Braºov, Zãrneºti, Sibiu,
Sãliºte) ºi Banat (Lugoj, Caransebeº ºi Mehadia), prin ˛inuta lui artisticã ºi repertorialã a deschis
calea afirmãrii depline a muzicii religioase ºi tradi˛ionale de sorginte autohtonã.

La peste 40 de ani de la întâlnirea lui G. Musicescu cu lugojenii, Tiberiu Brediceanu va aprecia,
în 1934, cã: „Liturghia lui Musicescu, cântatã în Biserica greco-orientalã românã din Lugoj, mai
întâi de corul sãu în 1890 ºi studiatã apoi de «Reuniunea Românã de Cântãri ºi Muzicã» din Lugoj
sub conducerea lui Ion Vidu, a rãmas pânã în ziua de azi cea mai simpatizatã ºi mai popularã
liturghie din câte se cântã în acea bisericã. Ea este atât de contopitã cu ceremonialul ºi fastul slujbei
bisericeºti, ºi e atât de asimilatã de ascultãtorii ei, încât chiar copiii, crescând în armoniile ei, mai
târziu, când intrã în cor, o ºtiu cânta fãrã sã mai fie necesare multe repeti˛ii”31.

De asemenea, dupã aproape 90 de ani de la turneul lui G. Musicescu printre românii din
Transilvania ºi Banat, s-au reconfirmat succesele înregistrate de interpre˛ii moldoveni, iar în
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27 Corul Mitropolitan din Iaºi la Caransebeº, în „Foaia Diecesanã”, Caransebeº, nr. 31, 5/17 august 1890, p. 1.
28 Ibidem. Cronici referitoare la turneul Corului Mitropolitan din Iaºi s-au mai publicat, în acelaºi an, ºi în revista lui Iosif

Vulcan, Familia de la Oradea: nr. 26, 1/13 iulie, p. 314; nr. 27, 8/20 iulie, p. 326; nr. 29, 22 iulie/3 august, p. 350; nr. 30, 29
iulie/10 august, p. 362; nr. 31, 5/17 august, p. 374; nr. 32, 12/24 august, p. 386.

29 Gavriil Musicescu, Opere alese. Editura îngrijitã de George Breazul, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1958, pp. 245-250;
Constantin Catrina, Cântecele transilvãnenilor pentru Independen˛ã Na˛ionalã, în „SCIA” (s.TMC), Bucureºti, tom 24,
1977, p. 151.

30 Arhiva, Iaºi, nr. 7-8, 1901, p. 316. În Precuvântarea respectivei culegeri – 12 Melodii Na˛ionale – Gavriil Musicescu
precizeazã: „Scopul meu însã nu e a proba importan˛a melodiilor, sau a colec˛iunilor de melodii na˛ionale; aceasta am
fãcut-o la timp, prin diferite jurnale. Aici supun aprecierii onor.[atului] public prima încercare de aranjare pentru chor, a 
melodiilor Poporului Român, scrise ºi armonizate conform gamelor în care sunt cântate. De mult mã preocupã aceastã
idee; de mai mul˛i ani o am pus ºi în practicã; n-am avut însã corajul sã mã presint în public cu cântece de la ˛arã,
îngrijorat fiind nu cã vor fi tratate cu indiferentism, dar sã nu le compromit! Cãci nu numai armonizarea, dar chiar
scrierea melodiilor, cum le cântã poporul, nu e lucru aºa de uºor, precum mul˛i au crezut ºi cred încã ºi az. Acum însã
mi-am luat îndrãzneala, încorajat fiind, de distinsa primire ce a avut Chorul Mitropolitan din Iaºi, sub conducerea
subscrisului, cu ocaziunea concertelor chorale date în Roman ºi Bãrlad, în 1887, când s-a executat ºi câteva din aceste
cântece. Iaºi, 1889, Ianuar”.

31 Tiberiu Brediceanu, Scrieri. Ed. îngrijitã ºi prefa˛atã de Brânduºa Nu˛escu, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1976, pp.
192-194; George Sbârcea, Tiberiu Brediceanu despre Musicescu, în „Cronica”, Iaºi, nr. 12, 1967, p. 4.



ansamblul ei „Cãlãtoria i-a fost un adevãrat triumf, iar semnifica˛ia ei politicã, în acea vreme de
asuprire na˛ionalã, a avut un ecou puternic în rândul fiilor neamului românesc. Românii
transilvãneni s-au putut mândri atunci cu muzica lor ˛ãrãneascã, iar strãinii încrezãtori în cultura
lor au recunoscut deschis lucrul bun ºi nou ce li se aducea. În vremea acestui turneu artistic Gavriil
Musicescu ºi-a câºtigat ºi discipoli credincioºi, aºa cum a fost marele ºi popularul Ion Vidu ºi
Timotei Popovici”32.

Iatã, deci, un turneu coral românesc memorabil ale cãrui dimensiuni artistice au influen˛at la cote 
înalte via˛a muzicalã autohtonã de la sfârºitul secolului al XIX-lea; Gavriil Musicescu ºi Corul
Mitropolitan din Iaºi, continuând sã rãmânã modele pentru o întreagã pleiadã de asemenea reuniuni
muzicale rãspândite pe întreg cuprinsul României interbelice ºi, evident, în deceniile care au urmat. 

Metropolitan Choir from Iaºi in Transylvania and Banat (1890)
Abstract

In the middle of summer, in July-August 1890, the teacher, composer and conductor Gavriil
Musicescu (1847-1903), together with the Metropolitan Choir from Iaºi, begins a special artistic
tours in several cities from Transylvania and Banat: Braºov, Zãrneºti, Sibiu, Sãliºte, Lugoj and
Caransebeº.

The official objectives of this tour were the religious and secular repertoire and also
interpretative quality choral pieces performed by the 34 chorus singers: Orlando di Lasso – Cognovi
Domine (Motets) Haendel – Musicescu – Verdi Prati. Aria from the opera „Alcina” Stradella –
Musicescu – Aria di Chiesa (Preghiera); Auber – The third-end from the opera „La Muta di Portici”;
G. Musicescu – Copii ai patriei iubite (Children of beloved homeland); T. Flondor – Serenade (v.
Mihai Eminescu), G. Musicescu – Rãsai lunã (Rise month), Nevasta care iubeºte (Loving wife), Dor
dorule, Stãncu˛a, Ileana and Zis-a badea c-a-veni (He said he would come).

Scheduled concerts were held in churches and concert halls existing that time (1890) in Braºov,
Zãrneºti, Sibiu, Sãliºte, Lugoj, Caransebeº and Mehadia (Herculane).

The Chronicles published about the choral concerts, some signed by G. Dima (1847-1925) and
Jan Leopold Bella (1843-1936), were partially favorable; such notes are founded in the newspapers
from those days: Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Foaie Diecezanã, Kronstädter Zeitung,
Brassó.
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32 Anibal Pan˛iru, Din via˛a ºi activitatea regretatului compozitor român Gavriil Musicescu, în „Mitropolia Moldovei ºi
Sucevei”, Iaºi, nr. 9-12, 1978, pp. 770-772.


