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Abstract:

Choral church music has appeared in Romania as an expression of the process
regarding the modernisation of the country and the abandonment of the Oriental fashion,
in favour of the Western one. The modernisation of the educational system and the
foundation of new schools have facilitated the approach of a wider area of subjects for
study, among which music can also be encountered. This aspect has contributed to the
enlargement of the perspective and the assumption of other forms of practicing reli-
gious singing, which then led to the embellishment of the public worship service. Once
the Theological Seminary appeared in Roman, also the first choral groups for the Episcopal
Cathedral appeared, and they constituted the starting ground for the appearance of a
professional permanent choir. Following Roman‘s example, Bacău, and even Comăneşti,
through their most important churches, encouraged the appearance of choirs, which
would participate to the Holy Liturgy and also to various cultural manifestations of
the city, thus attracting to this process young music lovers, willing and capable of
becoming choir singers. The archive documents are testimonies for the existence of
these choirs, the ones which indicate their popularity, as well as the various stages,
either good or bad, thorough which the respective choral groups managed to go in the
time period we have proposed to cover here. 
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Preambul

Tot mai puternica influență occidentală resimțită de societatea
românească începând cu secolul al XIX-lea a condus la o serie de
transformări ale acesteia și de alinieri la pulsul și standardele din
Europa. De aceea, țara trece printr-o întreagă serie de schimbări
vizibile chiar și în viața bisericească și în modalitatea de organizare
și desfășurare a activității acesteia. Muzica de factură occidentală
cântată armonic a început să fie adoptată și în România, mai ales
prin influența rusească, dezvoltându-se treptat. În acest demers,
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un rol important l-a avut episcopul Romanului Melchisedec Ștefă-
nescu, cel care a încurajat și susținut munca de instituționalizare și
popularizare a muzicii eclesiastice. Acesta propune înființarea unor
școli de cântăreți bisericești la episcopii și la mănăstiri, îmbună-
tățirea situației materiale a cântăreților bisericești, precum și alegerea
a trei persoane abilitate care să se ocupe cu uniformizarea cântărilor
bisericești1. Prin Proiect de regulament pentru refacerea și îmbunătățirea
cântului bisericesc înaintat oficialităților, episcopul trasează 11 idei-
program, care reprezintă necesitățile primare referitoare la trans-
formarea și dezvoltarea cântării bisericești. Una dintre aceste idei
se referă și la cântarea corală armonică și prevede ca să se instituie
o comisie formată din cel puţin doi membri, selectați din rândul
dirijorilor corurilor existente, care să aleagă şi să completeze cân-
tările armonice corale, ce merită interpretate la serviciile divine şi la
alte solemnităţi religioase, la care se cere cântarea corală. Aceste
lucrări trebuie să fie conforme spiritului bisericesc, fără influențe
străine de muzica bisericească şi fără prelungiri inutile. Colecţia
alcătuită de ei trebuie să fie supusă cercetării şi aprobării Sfântului
Sinod2.

Proiectul propus de Episcopul Melchisedec a fost aprobat de
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar istovitoarea
muncă de transpunere a diverselor cântări în cele opt glasuri pe no-
taţie liniară a început abia în anul 1883, prin contribuția lui Gavriil
Musicescu, Gheorghe Dima şi Grigorie Gheorghiu, cei care reuşesc
să finalizeze demersul după 15 ani de muncă. Lucrarea era com-
pusă din 11 volume care cuprindeau: Cântările serviciilor divine de
sâmbătă seara şi duminică dimineaţa, pe cele opt glasuri, Liturghiile Sfân-
ților Vasile, Grigorie şi Ioan, precum şi 17 axioane ale sărbătorilor
mari de peste an. Din anul 1883 şi până în anul 1892, episcopul
Melchisedec ajută financiar pe membrii comisiei pentru tipărirea
lucrărilor, cerând și ajutorul ierarhilor Iosif Gheorghian şi Calinic
Miclescu3.

1 Pr. Gh. Vlad, „Episcopul Melchisedec”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul
XXXIV (1958), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 80.

2 Episcopul Melchisedec, Memoriu..., p. 44 apud Diac. Drd. I. Boştenaru, „Con-
tribuţia Episcopului Melchisedec Ştefănescu în domeniul cântării bisericeşti”, în
Biserica Ortodoxă Română, anul XCI (1973), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 195.

3 Ibidem, p. 45.
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Corul Catedralei Arhiepiscopale din Roman

Nu se știe cu exactitate data la care s-a început oficial studiul
muzicii în această zonă. Unele documente specifică faptul că pe 1 apri-
lie 1823, în Roman exista o „Școală de învățătură”, înființată din
îndemnul episcopului Gherasim, aceasta funcționând la biserica
„Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Obiectul de studiu Cântările
și rânduielile bisericești după cuviință era predat de Teodor Verescu.
Școala își desfășura cursurile pe durata a patru ani, aici fiind pre-
gătiți cântăreții bisericești, învățătorii și preoții. Regulamentul
școlii prevedea că la cursuri poate participa oricine, după terminarea
stagiului fiecare elev primind un certificat de absolvire4. 

În anul 1846, vornicul Grigore Donie a înființat o Școală lângă
biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman, în chiliile bisericii, unde
se pregăteau viitorii cântăreți bisericești. Această școală făcea parte
din așa-numitele „școli catehetice ținutale”, ele fiind înființate în
orașele: Iași, Piatra-Neamț, Fălticeni, Botoșani, Roman, Bacău, Foc-
șani, Huși, Bârlad, Vaslui, Tecuci și Galați. Acestea aveau un program
minimal, din absolvenții lor fiind recrutați viitorii seminariști.
Aceste centre de învățământ au funcționat până la 15 decembrie 1859,
când au fost desființate5. 

După înscăunarea în calitatea de Mitropolit al Moldovei a lui
Sofronie Miclescu, în anul 1851, adunarea obștească a țării a votat
Legiuirea pentru organizarea învățăturilor bisericești în Moldova, întă-
rită de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica (1849-1856), la
7 iulie 1851. Această lege prevedea înființarea școlilor bisericești
ținutale, cursurile desfășurându-se pe o perioadă de doi ani. Sec-
ția primară a seminarului pentru clerul inferior prevedea o durată
de patru ani de studiu, iar secția a doua, pentru clerul superior, se
desfășura tot pe durata a patru ani de pregătire. În toate cele trei
trepte ale învățământului teologic se studia și muzica. Tot acum s-a
hotărât și înființarea unor noi Seminarii Teologice, la Roman și
Huși, cu o perioadă de studii de patru ani6.

4 Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România – dicţionar cronologic,
Editura Sagittarius, Bucureşti, 2003, p. 158.

5 Drd. Pr. Florin Țuscanu, „Învățământul teologic de-a lungul veacurilor la
Roman”, în Theolόgos, Revistă de Studii Teologice, Cultură și Ecumenism, anul I
(2006), nr. 1-6, ianuarie-iunie, p. 22.

6 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III,
EIBMBOR, București, 1981, p. 236.
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Faptic, Seminarul din Roman a fost înființat în anul 1858, sub
conducerea unuia dintre preoții de elită ai vremii, Dimitrie Matcaș
(1820-1893). De la înfiinţare până în septembrie 1860, avea patru
clase cu patru profesori, urmând programul potrivit legii din anul
1857, plus cele cinci obiecte de studiu adăugate de ministrul D.
Cantacuzino. Cu începere din septembrie anul 1860, Mihail Ko-
gălniceanu a reorganizat Seminariile, implementând și la Roman
programul cursului de șapte ani, cu toți profesorii necesari cursu-
lui inferior – N. Spacovici fiind profesor de muzică vocală7.

Prin dispoziția testamentară a Episcopului Melchisedec, din
banii proprii rămași, a hotărât să se înființeze în Roman o școală
de cântăreți bisericești în care să fie primiți doar copiii orfani, întreți-
nerea lor fiind gratuită8. Alte acțiuni similare care marchează înce-
puturile studierii muzicii în Roman sunt întreprinse de Dr. Mihail
T. Burada, cel care a studiat medicina și pianul la Paris și care a în-
ființat la Roman o Societate de muzică9, iar în anul 1885, tot aici,
Dr. Ioan Burada înființează „Societatea filarmonică”10.

Începuturile unei tradiții corale în Roman se consemnează din
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin formarea unor mici
grupuri vocale în școlile Gimnaziul „Roman Vodă” și Seminarul
„Sfântul Gheorghe”. În catedrala episcopală funcționa un cor de
seminariști format din eforturile întreprinse anterior referitoare la
crearea unor locuri propice în care să se studieze muzica biseri-
cească. Primul dirijor al corului a fost Neculai Spacovici, un basa-
rabean de origine rusă. Repertoriul corului era unul rusesc, cântat
în limba rusă, deoarece dirijorul în primii doi ani de activitate nu
cunoștea limba română, trecându-se ulterior la cântarea în limba
română a compozițiilor lui Gavriil Musicescu. De asemenea, se in-
terpretau cântări patriotice și populare, armonizate tonal. Se cânta
la unison mai ales în școlile primare și pe trei, patru voci la Semi-
nar și la Gimnaziul de băieți. Acest cor a ființat până în anul 1873,

7 Prof. Flenchea Petru, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman – vatră de cul-
tură și simțire românească, istoric al Seminarului din Roman, (www.ssgroman.ro).

8 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 173.
9 Gavriil Galinescu, Muzica în Moldova, Institutul de arte grafice „Marvan”

S.A.R., București, 1935, p. 37.
10 M. Gr. Posluşnicu, Istoria musichiei la români, de la renaştere până-n epoca de

consolidare a culturii artistice – cu 193 de chipuri în text, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1928, p. 223.
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când este desființată catedra de muzică de la Seminar din motive
financiare11. Între anii 1881-1883 la Gimnaziul de băieți, muzica
vocală a fost predată de Pr. Gheorghe Radu, urmat de Vucol Dor-
nescu (1885-1889 și 1901-1908)12. 

Anastase Popovici a condus corul Episcopiei în anul 1908, al-
ternând cu Vucol Dornescu (Cf. Dosar nr. 11/1902-1911)13. Între
anii 1912-1920, corul a fost condus de avocatul Alexandru Mustea,
poet și dramaturg, absolvent al Facultății de Drept și al Conserva-
torului din Iași, dar și profesor de muzică la Gimnaziul „Roman-
Vodă”, în perioada 1889-1901. Din această perioadă și până în mo-
mentul când apar documente oficiale care relevă în mod sigur
existența corului de la Episcopie, acesta a fost pregătit probabil
pentru perioade scurte și foarte scurte de persoane despre care nu
s-a consemnat sau păstrat nimic relevator. Cert este faptul că înce-
pând din anul 1895 și până în anul 1910, cu mici pauze, corul de la
catedrală a fost pregătit de Vucol Dornescu, dirijor despre a cărui
existență și activitate s-au păstrat documente doveditoare14.

Alte informații referitoare la corul catedralei episcopale din
Roman aflăm începând cu anul 1901 dintr-un Borderou, unde se
specifică faptul că membrilor corului care ocupă și funcții publice
să li se rețină 5 procente din suma primită pentru activitatea corală,
conform unei anumite legi – corul fiind subvenționat de Ministerul
Cultelor. Așadar, conform acestui document, cei care aveau funcții
publice erau: dirijorul (dirigintele) Vucol Dornescu, Gheorghe Po-
pescu – bas, Grigorie Popovici, Grigorie B. Dăscălescu, Meihaiu
Mitru și Dimitrie Dimitriu – tenori. Dirijorul era plătit pe luna ia-
nuarie 1901 cu suma de 120 lei, iar coriștii cu sume cuprinse între
20 și 50 lei15. Pe aceeași lună, ceilalți coriști erau răsplătiți cu sume

11 Dosar nr. 11/1902-1911 al Episcopiei Romanului în „Arhivele Statului” Pia-
tra-Neamț apud Prof. Drd. Ovidiu Trifan, „Viața corală romașcană în secolul al
XX-lea”, în Theolόgos, Revistă de Studii Teologice, Cultură și Ecumenism, anul I
(2006), nr. 1-6, ianuarie-iunie, p. 118; M. Gr. Posluşnicu, op. cit., p. 217.

12 Prof. Drd. Ovidiu Trifan, op. cit., p. 119.
13 Ibidem.
14 Adresa nr: 556 din 29 aprilie 1908, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond

„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1908, f. 64.
15 Borderou de persoanele care sunt subvenționate de stat și comună ca participând în

corul vocal al Sf. Episcopii de Roman, și care fiind în funcțiuni publice cu anumite salare,
trebuie să li se rețină taxa de 5% din subvenția ce primesc de la cor, conform legei, „Arhiva
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului”, Fond „Cancelarie”, Dosar 7/1901, f. 2.
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cuprinse între 1 și 10 lei, numărul celor trecuți pe statul de plată fi-
ind de douăzeci și opt de membri16. Tot pentru luna ianuarie 1901
mai figurează un stat de plată pe care sunt înscriși doar cincispre-
zece membri din numărul celor douăzeci și opt din documentul
anterior, aceștia fiind plătiți cu sume cuprinse între 1 și 40 lei, ace-
eași sumă fiind distribuită și ca diurnă.

La fel ca în luna ianuarie, și în următoarele luni întâlnim două
state de plată, unul tip, care este completat cu cincisprezece membri
și unul scris de mână pe care figurează douăzeci și opt-treizeci de
membri; acesta din urmă nu este semnat de episcop și nici nu este
prevăzut cu sumele virate în contul de pensii și Statului. Nu se
evidențiază o concluzie sigură a acestui caz, probabil documentul
semnat de episcop era unul oficial, membrii trecuți aici fiind cei de
bază, iar celălalt era destinat ținerii evidenței și consemnării pre-
zenței membrilor colaboratori. Aceeași situație se menține până la
sfârșitul anului 1901, înregistrându-se mici fluctuații în privința
numărului coriștilor și a remunerării lor, la fel rămânând și statutul
celor care dețineau o funcție publică17. O singură excepție intervine
pe parcursul anului 1901, atunci când apare un stat de plată al co-
riștilor unde, pentru lunile iunie, iulie și august, se alcătuiește o
listă de plată separată, unde sunt cuprinși șaisprezece seminariști,
aceștia alăturându-se corului pentru respectiva perioadă. Acești
coriști au fost răsplătiți pentru munca depusă cu sume cuprinse
între 3 și 9 lei18.

În anul 1902, în primul stat de plată din an al corului, figurează
zece membri: Gheorghe Popescu – bas, Octavian Constantinescu
– bariton, Grigorie Popovici, Grigorie B. Dăscălescu și Mihai C.
Nedelcu – tenori, Ioan Popovici și Constantin Gh. Popescu – al-
tiști, Vasile Manoliu și Ioan V. Dornescu – soprani. Aceștia erau
plătiți pentru luna ianuarie 1902 cu sume cuprinse între 1 și 34,20
lei, dirijorului revenindu-i suma de 85,50 lei, conform statului da

16 Stat de plată pentru prezența și aqitarea personalului corului vocal al Sf. Episcopii
de Roman pe luna Ianuarie 1901, din subvenția dată de Comuna Roman, „Arhiva Arhi-
episcopiei Romanului și Bacăului”, Fond „Cancelarie”, Dosar 7/1901, f. 4.

17 Pentru mai multe detalii, vezi întreg dosarul 7/1901, sursa citată.
18 Stat suplimentar de presența în serviciu și achitarea diurnei dată de Comuna Ro-

man, elevilor coriști (Seminariști) ce au luat parte în corul vocal al sf. Episcopii a Roma-
nului, pe lunile Iunie, Iulie și August 1901, „Arhiva Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului”, Fond „Cancelarie”, Dosar 7/1901, f. 75.
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plată19. Din totalul primit de fiecare membru în parte, un anumit
procent îl reprezenta salariul, un altul diurna, 10 procente mergeau
către „Casa Pensiunilor”, iar 5 procente reprezentau taxa pentru Stat.

Pentru aceeași perioadă, corul, de această dată însumând două-
zeci și trei de membri, primește din partea Comunei Roman suma
de 100 lei, distribuită astfel: dirijorul Vucol Dornescu primește 29 lei,
iar coriștii primesc sume cuprinse între 1 și 12 lei20. Pe luna februa-
rie a aceluiași an, cei doisprezece membri au fost plătiți cu sume
cuprinse între 1 și 34,2 lei, dirijorul primind suma de 85,5 lei21. Tot
restul anului decurge din acest punct de vedere la fel ca cel anterior,
adică figurează două state de plată separate după cum am eviden-
țiat. Trebuie menționat aici, pe baza informațiilor din documentele
expuse, faptul că formația corală era una bărbătească, vocile femi-
nine – sopran și alto – fiind interpretate de băieți, după modelul
catolic, aspect datorat cel mai probabil faptului că membrii coru-
lui proveneau de la școli de băieți, nu din altă cauză.

Din cererea de demisie a dirijorului Vucol Dornescu aflăm in-
formații prețioase despre cor și despre viața muzicală din Roman,
de aceea considerăm oportun a expune în întregime conținutul
acestei cereri: „Prea Sfințite Stăpâne, Subsemnatul, în calitate de
profesor de muzică bisericească și vocală (liniară) la fostul Semi-
nariu din localitate, Prea Sfințitul, întru pomenire, Episcopul Iero-
nim, a găsit cu cale să mă cheme a dirija corul acestei Sf. Episcopii,
și cu Ordinul No. 708 din 25 Maiu 1895, a bine-voit a mă și numi în
acest post pe Ziua de una Iunie acel an. – Luând asupră-mi această
însărcinare, nu prea ușoară, am căutat să o îndeplinesc conștiincios,
muncind, după puterile mele, cu toată asiduitatea și devotamentul,
spre a face, pe cât posibil, podoaba sfintelor servicii bisericești, și a
conlucra împreună cu celelalte mijloace de care dispune Sf. Biserică,
la desvoltarea simțului datoriilor religioase în sufletele binecre-
dincioșilor creștini. – Am căutat, zic, Prea-Sfințite Stăpâne, să-mi

19 Stat constatând presența și achitarea diurnei corului vocal al Sf. Episcopii a Roma-
nului pe luna ianuarie anul 1902,  „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond „Episco-
pia Romanului”, Dosar 8/1902, f. 7. 

20 Stat de presența în serviciu și achitarea diurnei dată de Comuna Roman personalu-
lui corului vocal al Sf. Episcopii de Roman pe luna Ianuarie 1902, „Arhivele Statului
Piatra-Neamț”, Fond „Episcopia Romanului”, Dosar 8/1902, f. 9.

21 Stat constatând presența și achitarea diurnei corului vocal al Sf. Episcopii a Roma-
nului pe luna februarie anul 1902, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond „Episco-
pia Romanului”, Dosar 8/1902, f. 11.
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îndeplinesc această datorie, nu atât din interes material – căci în
tot deauna am avut un salar relativ modest – pe cât din dragostea
ce am avut, în tot cursul vieții cătră Sf. Noastră Biserică, lucrând
44 de ani în direcția aceasta muzicală, pentru Biserică și școala ei
(Seminarul). – Acest post încredințat mie, l’am condus cu cinste,
prin toate greutățile timpurilor și diferitelor împrejurări locale,
unele mai nefavorabile de cât altele Sf. Biserici, timp de 13 ani, până
în prezent. Acum împlinind anii de serviciu la Stat și trebuind să
mă retrag la pensie, forsamente nu mai pot acupa nici acest post
de diriginte al corului Episcopal, din cauza legei pensiilor, și su-
puind acestea la Înaltă cunoștință a Prea-Sfinției-Voastre, Vă rog, cu
tot respectul, să bine-voiți a mă recunoaște ca demisionat pe ziua
de una Aprilie curent. Nu pot însă încheia această demisiune, fară
să îndrăsnesc a-mi arăta o sfântă datorie de mulțumire fiiască cătră
Prea-Sfinția-Voastră. În seria P.S.S. Chiriarchi, cărora am slujit, de
la 1895 până astăzi, Prea-Sfinția-Voastră sunteți singurul, căruia
am cântat mai mult timp, și de la care m’am îndulcit mai mult cu
mila, bunătatea, sfatul înțălept, dragostea și în tot timpul cu bună-
voință cu adevărat sfântă și părintească. Pentru toate acestea, rog
cu căldură pe Atot-milostivul D-zeu să Vă dăruiască ani îndelungați
și cu deplină sănătate, stând nu numai pe acest Sf. Tron Episcopal, ci
și pe altul mai înalt – după vrednicie – spre folosul moralo-religios
al Sf. noastre Biserici; și tot-odată Vă rog cu umilință și respect a
primi mulțemirile și recunoștința mea cea mai profundă pe care le
aduc prinos bunătăței părintești ce ați revărsat asupra mea, timp
de 8 ani și mai bine”22. 

Cel care preia conducerea corului Episcopiei avea să fie Ata-
nasie Popovici, începând cu 1 aprilie 1908. Acesta era licențiat în
Teologie și profesor de muzică la Gimnaziul „Anastasie Panu” din
Huși, devenind profesor de muzică și la Gimnaziul din Roman23. El
rămâne dirijorul corului până la 12 februarie 1909, când încetează
din viață, în urma unei suferințe grele24. Conducerea corului a mai
fost solicitată de Gheorghe Horcea, dirijorul corului catedralei din
Huși, motivând dorința sa prin faptul că era prost plătit la Huși,

22 Adresa nr: 556 din 29 aprilie 1908, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond
„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1908, f. 64.

23 Adresa nr. 408 din 20 martie 1908, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond
„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1908, f. 57.

24 Adresa nr. 262 din 19 februarie 1909 și Adresa nr. 321 din 28 februarie 1909, „Ar-
hivele Statului Piatra-Neamț”, Fond „Episcopia Romanului”, Dosar 4/1909, f. 32-33.
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orașul era izolat și îl ținea departe de familie, dar și că sentimentul
pentru artă este puțin dezvoltat. Totodată, promite că dacă va ob-
ține acest post, va adăuga la repertoriul corului toate imnele Sfintei
Liturghii cântate la Mitropolia din Iași, compuse de Gavriil Musi-
cescu, dar și altele, precum și că va face o bibliotecă proprie corului25.
Gheorghe Horcea nu este ales în funcția de dirijor. Acest post a
mai fost solicitat încă de doi candidați. Primul: „Subsemnatul Mi-
hail Marian actualimente Cântăreț/Canonarh, la Biserica sfântul
Spiridon din Iași, Vă rog cu profund respect să bine-voiți a mă numi,
în postul de dirijor al Chorului vocal de la Sfânta Episcopie de Roman.
Titlurile în virtutea cărora Vă fac această respectoasă rugăminte
sunt următoarele: Am absolvit cursul de: Teorie, Solfegiu și Ar-
monie, la Conservatorul din Iași, având cunoștințele necesare in-
strumentale pentru acompanierea Chorului la repetiție. Am
absolvit școala de cîntări bisericești și exercitez aceste cunoștinți de 15
ani, fiind cîntăreț la diferite Biserici în Iași, acum la Sfântul Spiri-
don, – Posed și dreptul de Maistru de muzică vocală fiind reușit la
examenul de capacitate pentru această specialitate, după cum
probiază adresa Onor Minister, cu N: 84605 pe care Vă o pot pre-
zenta la dosare”26. Celălalt candidat: „Subsemnatul Const. M. Borș,
maestru de muzică vocală la liceul «Principele Ferdinand» din Bacău,
posedind în această branșă o practică de mai bine de 25 ani, vin cu
multă smerenie înaintea Prea-Sfinției Voastre cu rugămintea, ca să
binevoiți a încuviința numirea mea pe ziua de una Aprilie a. c, ca
dirijor corului vocal de la catedrala acelei Sfinte Episcopii”27. Cel
ales pentru a îndeplini funcția de dirijor al corului catedralei Episco-
pale din Roman a fost Constantin Borș, el fiind recunoscut în
această funcție de către Ministerul Cultelor și Instrucțiunilor prin
adresa nr. 23951, din 14 iulie 190928, exercitând această funcție
până la sfârșitul anului 1910, când reapare pe postul de dirijor Vucol
Dornescu.

25 Adresa nr. 262 din 19 februarie 1909, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”,
Fond „Episcopia Romanului”, Dosar 4/1909, f. 32.

26 Adresa nr. 425 din 14 martie 1909, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond
„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1909, f. 48.

27 Adresa nr. 527 din 4 aprilie 1909, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond
„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1909, f. 54.

28 Adresa nr. 1152 din 15 iulie 1909, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond
„Episcopia Romanului”, Dosar 9/1909, f. 117.
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Activitatea corală în Roman capătă amploare, deoarece în anul
1913, pe 10 mai, corul de la „Roman-Vodă” participă la evenimente
importante la nivel de Stat, fiind condus de către Constantin Borș,
profesor de muzică și dirijor la Episcopie în 190929. Un alt argu-
ment în sprijinul acestei idei este transformarea esențială a corului
de la catedrala episcopală din Roman, dirijat în acel moment de I.
Dimitrescu, care este constituită de introducerea în anul 1920 a
vocilor feminine. Această nouă etapă din istoria corului dovedește
evoluarea și maturizarea lui într-un mod dinamic, lucru ce-l ajută
să dăinuie în timp30.

Prin deasa menționare a corului Episcopiei în presa vremii ob-
servăm maturitatea artistică a acestuia, care iese din sfera medio-
crității majorității formațiilor corale de provincie. O fructuoasă
activitate în această perioadă a avut corul, fiind sub bagheta lui
George Pascu, în timpul în care acesta preda muzica vocală la Se-
minar (1934-1938). Despre acest lucru, profesorul A. M. Ciobanu
spune: „face din bibliotecă sală de audiții, iar din sala de concerte
reuniune enciclopedică”31. În ziarul local „Ritmul Vremii”, se rela-
tează despre deplasarea la Iași a reuniunii corale a Episcopiei și
bisericii Sfinții Voievozi, pe care tânărul profesor George Pascu a
dirijat-o cu ocazia comemorării lui Gavriil Musicescu. La slujba de
pomenire ținută la catedrala mitropolitană, George Pascu a dirijat
cele două coruri din Roman reunite cu cele ale mitropoliei, bisericii
Sfântul Spiridon și Ateneului Tătărași. Prestația dirijorului a stârnit
o admirație unanimă, primind la final felicitări din partea maes-
trului Antonin Ciolan32.

Un alt dirijor al corului Episcopiei a fost Eugen Teofănescu, cel
ce a dirijat corul 10 ani. Despre Eugen Teofănescu aflăm că era „de
statură mijlocie, rotunjor, frumos, distins, totdeauna sobru și elegant,
adevărat om de «salon». Când au început răspunsurile corului,
așa am fost de șocat, încât rămăsesem ca înmărmurit. Aveam sen-
zația că plutesc pe tot cuprinsul bisericii, heruvimii care revărsau

29 „Ecoul”, anul IV, nr. 38/13 mai 1937, în „Arhivele Statului” Piatra-Neamț
apud Prof. Drd. Ovidiu Trifan, op. cit., p. 121.

30 Stat constând prezența în serviciu, decembrie 1920, „Arhiva Arhiepiscopiei Ro-
manului și Bacăului”, Fond „Cancelarie”, Dosar 3/1921.

31 Prof. Drd. Ovidiu Trifan, op. cit., p. 122.
32 Coresp., „Marele succes al corului romașcan la Iași”, în Ritmul Vremii, anul

VIII (1938), nr. 17, luni 18 aprilie, p. 1.
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asupra noastră, în valuri armonioase melodii, care apoi se înălțau și
ne înălțau către ceruri”33. Referitor la fratele lui Eugen Teofănescu,
Tache, și el fost dirijor al corului, aflăm: „Tache era înalt, voinic, fi-
gură de țăran de munte, sănătos și plin de viață, drept ca bradul și tare
ca un gorun. Toată viața și-a dedicat-o muzicii și deși a fost mereu
solicitat de Opera Română și de alte instituții, el a rămas până la
moarte «dirijorul corului»”34. Diaconul Dimitrie Teofănescu, fratele
mai mic al lui Eugen, a fost și el dirijor al corului Episcopiei și al
Arsenalului Armatei la festivitatea din 1 mai 1943, despre el spu-
nându-se că era înzestrat cu o veritabilă voce de bas35.

Perioada cuprinsă între 23 august 1944 și 22 decembrie 1989
reprezintă una dintre cele mai dificile în privința reconstituirii ei.
Noul regim vine cu o ideologie nouă care își pune amprenta asupra
vieții sociale, culturale și artistice a țării. Arta era considerată un
rod al îndrumării Partidului Comunist, o tribună de la care se răs-
pândeau ideile regimului. Toți artiștii și muzicienii trebuiau să
creeze lucrări în scopul propagării noilor concepții. Muzica devine și
ea parte constitutivă a culturii socialiste, menită să dezvolte con-
știința socialistă. Ca urmare a acestei situații și Romanul suferă
din punct de vedere muzical, din cauza aceleiași probleme. Astfel,
dintr-un manuscris aparținând lui Vasile Mihai, unul dintre pri-
mii directori ai Casei de Cultură din Roman, aflăm că în perioada
1947-1965 „Comunitatea Democrată Evreiască” prezenta spectacole
de revistă. După modelul acesteia s-a constituit și la Întreprinderea
Mecanică o formație de teatru de revistă, conducerea muzicală fi-
ind asigurată de către Constantin Știrbu, fost cântăreț și recalificat
lăcătuș, tot el conduce și corul Episcopiei în perioada anilor ’8036.

După moartea lui Dimitrie Teofănescu (1978), dirijor aici peste
patruzeci de ani, calitatea corului a început să scadă din diverse
cauze. Până în anul 1990 profesorii de muzică au evitat să coordo-
neze coruri bisericești pentru că nu se pricepeau la muzică religioasă.
Conducerea corului a fost preluată succesiv de foști cântăreți bise-
ricești, fără o pregătire muzicală temeinică. Decăderea corului era

33 Nae Tudorică, Mărturisiri în duhul adevărului, vol. IV, Editura Plumb, Bacău,
1997, p. 457.

34 Ibidem.
35 „Răsăritul”, anul III (1943), nr. 176, 2 mai, în „Arhivele Statului” apud Prof.

Drd. Ovidiu Trifan, op. cit., p. 123.
36 Prof. Drd. Ovidiu Trifan, op. cit., p. 124.
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cauzată și de dezinteresul autorității eclesiale, care are datoria de
a susține din toate punctele de vedere activitatea corului. În perioada
anilor ’90, corul are în componență aproximativ douăzeci de
membri trecuți de vârsta de șaptezeci de ani, fără prea multe cu-
noștințe muzicale37.

Actualul cor al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a fost re-
înființat în anul 2010, sub denumirea de „Corul Sfânta Cuvioasă
Paraschevi” și are în componență aproximativ treizeci de membri
cu diverse profesii, precum: profesori, profesori de muzică, medici,
ingineri etc., fiind dirijat de Ionuț Vîlcu. Repertoriul acestuia este
compus preponderent din cântări ale Sfintei Liturghii, lucrările
aparținând unor compozitori precum: Timotei Popovici, Gavriil
Musicescu, Dragoș Alexandrescu, Gheorghe Cucu, Ioan Vidu. I. D.
Chirescu ș.a. Corul are legături culturale cu mai multe instituții ale
zonei, dintre care amintim: Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău,
Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, Liceul Teolo-
gic „Episcop Melchisedec” din Roman, precum și Primăriile din
Bacău, Roman și Onești.

În afara activițății din cadrul catedralei arhiepiscopale, corul
„Sfânta Cuvioasă Paraschevi” însoțește în vizitele pastorale din
cuprinsul eparhiei pe IPS Ioachim Băcăoanul și susține concerte
cu diverse tematici în locații precum: Casa de Cultură din Roman,
Ateneul și Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău.

Corul Bisericii „Sfin]ii Împăra]i” din Bacău

Corul Bisericii „Sfinții Împărați” din Bacău se înființează ca
urmare a hotărârii luate de consiliul parohial al acestei biserici în
urma unei serbări în grădina publică a orașului, probabil organizată
de acest consiliu, așa cum reiese din procesul verbal încheiat pe 21
septembrie 1919, în care se prevede bilanțul cheltuielilor: „Proces-
Verbal, Anul 1919 luna Septembrie în 21 zile. Subsemnații membri
în comitetul pentru strângerea unui fond necesar la înființarea și
întreținerea unui cor la Biserica Parohială «Sf. Împărați» din Bacău,
întrunindu-ne astăzi, am verificat socotelele serbării date în ziua
de 14 septembrie, sub patronajul Primăriei Bacău în grădina publică
a orașului Bacău și am constatat următoarele venituri și cheltuieli:

37 Ibidem, p. 142.
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[...] Acești bani vor rămânea de o cam dată în păstrarea Părintelui
Paroh Al. Apostol, care va face plata pentru întreținerea corului Bise-
ricii Parohiale «Sf. Împărați» potrivit hotărârii Epitropiei acestei
Parohii”38. Acest document este semnat de către Parohul Al.
Apostol împreună cu epitropii Mina Gorovei și Ioan Chelaru.

Conform procesului verbal din 12 octombrie 1919, observăm din
nou date referitoare la înființarea acestui cor: „Proces-verbal, Anul
1919 luna Octombrie în 12 zile [...] Fiind convinşi că şi cântarea bine
şi armonios executată cu vocea omenească, are mare înrâurire
asupra sentimentelor şi contribuie mult la îmblânzirea apucăturilor
celor mai feroce, şi cu atât mai mult cântarea în Biserică, am hotă-
rât înființarea unui registru în care să se înscrie obolul fiecăruia
dintre enoriașii acestei Sf. Biserici Parohiale, în mod periodic a fiecă-
rei luni, care obol adunat să reprezinte o sumă din care să se înfiin-
țeze și susțină un cor religios bisericesc, care va cânta Sf. Liturghie
la Biserica noastră în fie care din Duminicile și Sărbătorile de peste
an. Acest registru..., semnat și parafat, va fi oglinda acestei organi-
zări, și va putea fi văzut sau controlat de autoritățile respective cât
și de fiecare creștin doritor de a se interesa de... organizări, relative
la încasările și distribuirea ce vom face. Pentru punerea în practică
a acestei hotărâri a noastră delegăm pe Părintele Paroh Al. Apostol
și pe D-nii Epitropi Mina Gorovei și Ioan Chelaru. Această hotărâre
și dorință a noastră va fi cu cel mai profund respect adusă la cu-
noștința Prea Sfințitului Episcop, cerându-se Inaltă Binecuvântare
și aprobare”39. Observăm din aceste două documente că după în-
fințarea acestui cor din fondurile rezultate din serbarea publică,
pentru întreținerea lui contribuiau membrii parohiei, lucru de
apreciat, ținând cont și de situația economică a acelei perioade; în-
treținerea unui cor în zilele noastre de către membrii unei parohii
pare un lucru foarte greu de atins, chiar imposibil, deoarece nu
prea mai există interes pentru cultivarea valorilor și frumosului,
mulți dintre oameni neapreciind nici măcar prin cuvinte munca
depusă pentru înfrumusețarea unei slujbe din cultul liturgic.

38 Proces-verbal din 21 septembrie 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Paro-
hia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 2.

39 Proces-verbal din 12 octombrie 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 4.
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Prima mențiune referitoare la existența concretă a acestui cor
provine tot dintr-un proces verbal care prevede dispunerea plății
dirijorului și a coriștilor: „Proces-verbal, Anul 1919 luna Decem-
brie în 18 zile. Subsemnații membri în Epitropia Bisericii Parohiale,
Sf. Împărați din orașul Bacău, întrunindu-ne astăzi, și având în
vedere că la această Biserică Parohială s’a înființat din luna Oc-
tombrie 1919, un cor vocal bisericesc, compus din 15 elevi de liceu
și un dirijor, care cântă răspunsurile Liturghiei în toate Duminicile
și sărbătorile și apoi având în vedere că Epitropia are disponibil
un fond de 4850 lei adunați din o serbare dată în acest scop în gră-
dina publică din acest oraș, în ziua de 1 Septembrie 1919; Hotărâm
ca să se dea din amintitul fond, acestor coriști, ca o încurajare pentru
munca depusă și pentru serviciile aduse Bisericii, pe trimestrul
Octombrie 1919, sume de 580 lei (cinci sute optzeci lei), distribuită
fie cărui corist și dirijorului, potrivit cu timpul cât a cântat în acest
cor; și autorizăm pe Părintele Paroh Al Apostol, spre a face această
plată, conform alăturatului stat, vizat de Epitropia Bisericii și iscălit
de primitori”40 (anexa 1). Din acest stat de plată, primul care face refe-
rire la remunerarea corului, observăm că formația, care era con-
dusă de dirijorul Băiculescu Gr., avea cincisprezece coriști, elevi la
Liceul „Ferdinand I”41, aceștia fiind: Mateescu Emil, Blidescu D.,
Horga N. – tenori I, Dăscălescu Dim., Niculescu V., Constantinescu
B., Vendel C-tin. – tenori II, Ariton H., Cârlănescu C., Ionescu Gh. –
baritoni, Onea Nic., Anania Gh., Ionescu I., Brate Eug., Zota C. – bași.
Dirijorul era plătit cu o sumă de 120 lei, iar coriștii cu sume cu-
prinse între 10 și 35 lei42.   

Din următorul stat de plată al corului de la Biserica „Sfinții Îm-
părați” din Bacău, cel prin care corul era plătit pentru activitatea sa
din lunile octombrie, noiembrie și decembrie, observăm că la efec-
tivul acestuia se adaugă încă doi tenori, dar și că sumele distribuite

40 Proces-verbal din 18 decembrie 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 5.

41 Adresa nr. 78 din ..... 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții
Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 7.

42 Stat pentru plata corului religios bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, pe trimestrul Octombrie 1919, din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Ba-
cău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 6.
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sunt în creștere, ele fiind cuprinse între 15 și 38 lei43. Un alt aspect
referitor la plata corului este faptul că suma plătită pe aceste luni
(600 lei) provine de la primăria Bacău, ca subvenție pentru susține-
rea activității corale44. Această subvenție vine în urma cererii făcută
de către parohia „Sfinții Împărați” prin care se solicita Primăriei
ajutorul financiar prevăzut în bugetul local pentru corul catedralei,
deoarece în momentul cererii el nu era înființat, acesta fiind motivul
pentru care s-a solicitat subvenția pentru singurul cor religios exis-
tent la acea vreme în Bacău, cel de la „Sfinții Împărați”45.

Pe trimestrul Ianuarie 1920 corul de la „Sfinții Împărți” a fost
plătit cu suma rămasă din subvenția oferită de Primărie46, numărul
coriștilor care beneficiază de plată fiind de treisprezece, în scădere
față de precedenta plată. Sumele plătite sunt în continuare în creș-
tere, ele cuprinzându-se între 20 și 40 lei, dirijorul Băiculescu Grigore
fiind plătit cu 120 lei47.

Pentru munca deosebită depusă de acest cor în trimestrul Ia-
nuarie 1920, consiliul bisericii dispune prin procesul verbal din 30
martie 1920 următoarele: „Subsemnații membri în Epitropia Bisericii
Parohiale «Sf. Împărați» din orașul Bacău, întrunindu-ne astăzi, și
având în vedere că corul vocal al acestei Biserici a cântat neîntrerupt
în toate Duminicile și sărbătorile din trimestrul Ianuarie 1920; Ho-
tărâm ca din fondul adunat prin cotizații lunare de la enoriașii
acestei Sf. Biserici să se dea acestor coriști pentru munca depusă în
folosul Bisericii, suma de 555 lei (cinci sute cincizeci și cinci) distri-
buită fie cărui corist potrivit cu aptitudinile muzical și munca de-
pusă în acest timp și autorizăm pe Părintele Paroh să facă această

43 Stat pentru plata corului religios-bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, din subvenția acordată de comuna Bacău, pe lunile Octombrie, Noembrie și
Decembrie an 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”,
Dosar 6/1919, f. 10.

44 Adresa nr. 2 din 16 ianuarie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 8.

45 Adresa nr. 78 din ..... 1919, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții
Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 7.

46 Adresa nr. 24 din 16 martie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 12.

47 Stat pentru plata corului religios-bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați” din
Bacău, din subvenția acordată de comuna Bacău, pe lunile Ianuarie, Februarie și Martie
anul 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar
6/1919, f. 13.
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plată, conform alăturatului stat, vizat de Epitropia Bisericii și iscălit
de primitori”48. Conform statului de plată, dirijorul a fost remunerat
cu suma de 125 lei, iar coriștii cu sume cuprinse între 15 și 55 lei,
conform prevederilor procesului verbal sus menționat49.

De la 1 aprilie 1920 componența corului se schimbă, prin inte-
grarea vocilor feminine, formându-se astfel un cor mixt. Pentru
plata ansamblului pe trimestrul Aprilie 1920 s-a recurs la o moda-
litate inedită: „Având în vedere că cu începere de la 1 Aprilie 1920
s-a introdus în cor și fete, deci numărul coriștilor s’a ridicat la 33, din
care 10 băieți și 23 fete, hotărâm ca din fondul adunat prin cotizație
lunară de la enoriașii acestei Sf. Biserici, să se dea coriștilor, pentru
munca depusă în folosul Bisericii suma de 974 și 50 bani [...], dis-
tribuite corului în modul următor: 1) 655 lei se va împărți coriști-
lor băieți potrivit cu aptitudinile muzicale și munca depusă în acest
timp, semnând fiecare de primire într’un stat anume întocmit și vizat
de Epitropia Bisericii; 2) suma 319, 50 lei cu care se va cumpăra
bomboane, icoane și cărți religioase și se vor distribui coristelor,
justificându-se cheltuirea acestei din urmă ... cu factură și chitanță
în regulă...50”. Coriștii băieții din cor au fost plătiți cu sume cuprinse
între 30 și 90 de lei, dirijorul cu 170 de lei51, sume aflate într-o creș-
tere evidentă față de plățile anterioare, iar fetele urmând a fi răs-
plătite conform prevederilor documentului amintit, prin primirea
a 6 kg. și ¼ bomboane, în valoare de 279 lei52. 

Următoarea plată făcută acestui cor include în statul de plată
și fetele, membre ale corului, acestea fiind: Ghervescu Lucreția,
Aburel Cecilia, Munteanu Paraschiva, Cojan Elena, Boceanu Ele-
na, Teodor Elena, Radu Aglaia, Floareș Alexandrina, Dam Aglaia,
Suțescu P. – soprane, Botez Denisa, Antonescu Elena, Ciubotaru

48 Proces-verbal din 30 martie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 14.

49 Stat pentru plata corului religios-bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, pe trimestrul Ianuarie 1920, din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Ba-
cău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 15.

50 Proces-verbal din 20 iunie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 19.

51 Stat pentru plata cotului religios bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, trimestrul Aprilie 1920, din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Bacău”,
Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 22.

52 Chitanță din 3 iunie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții
Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 20.
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Elena, Vartic Lucreția, Pădure Iulia, Ionescu Aurelia, Polțer Alice,
Dimitrescu Ana, Palade Elena, Munteanu Elena – altiste. La vocile
masculine au rămas doar patru tenori și cinci bași. Suma totală
plătită corului, provenind tot din bugetul Comunei Bacău, rămâ-
ne la fel ca în alte cazuri53, iar coriștii au fost plătiți cu sume cu-
prinse între 10 și 50 lei, dirijorul obținând 90 lei. O parte a corului
a fost plătită pentru două luni, iar cealaltă pentru trei luni, sumele
plătite fiind în scădere față de ultima plată înregistrată54.

Conform statului de plată pe lunile august și septembrie, ob-
servăm că efectivul corului mixt de la „Sfinții Împărați” se dimi-
nuează la douăzeci de membri, față de treizeci și doi cât însuma
acesta la prima înregistrare, unde apar și fetele. Sumele retribuite
au fost de 90 lei pentru dirijor și între 10 și 55 lei pentru coriști55.
Pentru perioada iulie-septembrie se mai face o plată către cor, din
fondul de cotizații al enoriașilor56.

Pe perioada lunilor octombrie 1920 și ianuarie 1921, corul a
fost plătit din aceleași surse, la fel ca până acum, sumele fiind cu
mici variații aceleași. Din luna ianuarie a anului 1921 numărul co-
riștilor crește vizibil, de la douăzeci și unul-douăzeci și doi la trei-
zeci și patru de membri, așa cum reiese din statul de plată pe
respectiva lună57, iar motivul suplimentării numărului nu reiese
din aceste documente. Această situație s-a menținut până în luna
aprilie, când se diminuează iar numărul coriștilor, la douăzeci-do-

53 Adresa nr. 74 din 3 august 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 23.

54 Stat pentru plata corului religios bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău din subvenția acordată de comuna Bacău pe lunile Aprilie, Mai, Iunie și Iulie
1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919,
f. 24.

55 Stat pentru plata corului religios bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, pe lunile August și Septembrie 1920 din subvenția acordată de comuna Bacău,
„Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 26.

56 Proces-verbal din 30 septembrie 1920, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 27 și Stat pentru plata corului religios-bisericesc de
la Biserica Parohială „Sf. Împărați”, din Bacău, pe trimestrul Iulie 1920, din fondul Bise-
ricii, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/
1919, f. 28.

57 Stat pentru plata corului religios-bisericesc de la Biserica Parohială „Sf. Împărați”
din Bacău, pe trimestrul Ianuarie 1921, din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Bacău”,
Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 36.
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uăzeci și șase de membri, ajungându-se în luna iulie la un număr
de optsprezece membri58. 

Exigențele Bisericii „Sfinții Împărați” în materie de înfrumuse-
țare a slujbelor și de calitate a corului care participa la aceste slujbe
sunt dovedite de un document prin care se aduceau noi coriști,
arătând prin asta faptul că pentru această biserică, corul constituia
un factor important, dar și faptul că se putea permite întreținerea
din punct de vedere financiar a unui număr mai mare de coriști;
drept urmare, numărul membrilor se suplimentează, revenindu-se
la o formulă mai numeroasă: „Subsemnații ne obligăm să cântăm în
corul religios al Bisericii «Sf. Împărați» din Bacău, în cursul anului
1921-1922, venind exact la timp la Biserică în toate Duminicile și
sărbătorile, precum și la toate repetițiile de care se va simți nevoe”,
document semnat de 15 persoane, repartizate la toate vocile59.

Pentru trimestrul Octombrie 1921, pe postul de dirijor apare
Horga Nicolai, înlocuindu-l astfel pe Băiculescu Grigore. De men-
ționat este faptul că Horga Nicolai este „membru fondator” al co-
rului, el apărând în toate statele de plată, fiind încadrat la partida
de tenori, dar și că pe statele de plată nu mai apare cu statutul de
„dirijor”, ci de „tenor și conducător”60 (anexa 2).

De la instalarea noului dirijor și până în primăvara anului
1922, se constată creșterea sumelor primite de cor, culminând cu
plata pe trimestrul aprilie 1922, când dirijorul era plătit cu 400 lei,
iar coriștii cu sume cuprinse între 70 și 170 lei61.

În afara participării la slujbele religioase, corul a susținut două
concerte în sala Ateneului din Bacău, pe 25 februarie și 25 martie
1923, în scopul strângerii de fonduri pentru reparațiile interne ale bi-
sericii. După susținerea acestor concerte, din suma strânsă, epitropia

58 Stat pentru plata corului religios de la Biserica Parohială „Sf. Împărați” din Bacău
pe trimestrul Iulie 1921 din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Paro-
hia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 43.

59 Declarație, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”,
Dosar 6/1919, f. 44.

60 Stat pentru plata corului religios de la Biserica Parohială „Sf. Împărați” din Bacău
pe trimestrul Octombrie 1921, din subvenția acordată de comuna Bacău, „Arhivele Sta-
tului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 47.

61 Stat pentru plata corului religios de la Biserica parohială  „Sf. Împărați” din Bacău
pe trimestrul Aprilie 1922, din fondul Bisericii, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Pa-
rohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 59.
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a hotărât ca jumătate din aceasta să fie destinată pentru reparația
bisericii, iar jumătate pentru fondul de excursii al corului62.

De remarcat este faptul că începând cu plata pe luna ianuarie
1924, în statele de plată nu mai apare menționat dirijorul, iar Horga
Nicolai, cel care a condus corul până acum, apare doar menționat
la partida de tenori, așa cum se întâmpla la începuturile existenței
acestui cor. Un alt lucru nou este uniformizarea câștigurilor coriș-
tilor, toți fiind plătiți în mod egal, începând cu această perioadă63.
Salariile sunt într-o continuă ascendență, înregistrându-se pentru
luna octombrie a anului 1927 o sumă de 500 lei64 din partea Primă-
riei, plus 800 lei din partea Prefecturii, pentru fiecare corist65, iar
pentru întreg anul 1928 coriștii au fost remunerați cu câte 2885 lei
fiecare66.

Dintr-un proces verbal din anul 1930 aflăm că, deși pe statele
de plată ale corului nu era trecut dirijorul, aceste era totuși pregătit
de Matilda Chirilă, probabil începând cu anul 1928, numele ei re-
găsindu-se pe statul de plată aferent anului 192867, într-o chitanță
prin care primește 700 de lei pentru pregătirea concertului din 8 ianu-
arie 192868, dar și printr-o cerere prin care solicită mărirea salariului
de la 1200 lei la 1600 lei lunar, începând cu 1 ianuarie 193069. Acesteia
i-a succedat Diac. Dr. Ioan Luca: „Subsemnații membri în comite-
tul corului Bisericii Sf. Împărați din Orașul Bacău, ne-am întrunit

62 Proces-verbal din 25 ianuarie 1923, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 75.

63 Stat cu sumele achitate coriștilor Bis. „Sf. Împărați” Bacău pe lunile Ianuarie-Mai
1924, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919,
f. 118. 

64 Stat de plata personalului din Corul Bisericei „Sf. Împărați” din suma de 10.000 lei:
Primăria Bacău, anul 1927, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împă-
rați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 135.

65 Stat de plata personalului din corul Bis. „Sf. Împărați” din suma de 16.000 lei de la
Prefectura Bacău, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”,
Dosar 5/1926, file nenumerotate.

66 Stat nominal de plata coriștilor Bisericii „Sf. Împărați” din Bacău pe anul 1928 din
suma de lei 40000 subvenție acordată de Primăria Comunei Bacău, „Arhivele Statului
Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 136.

67 Ibidem.
68 Chitanță, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”,

Dosar 5/1926, file nenumerotate.
69 Cerere, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”,

Dosar 5/1926, file nenumerotate.
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astăzi spre a lua măsuri pentru bunul mers al corului. În urma dis-
cuțiilor ce au avut loc între membrii comitetului relativ la această
chestiune, am luat următoarea hotărâre: 1. Se dă deplină putere
Părintelui Diacon Dr. Ioan Luca pentru organizarea și conducerea
corului; 2. Se menține D-na M. Chirilă ca dirijoară a corului numai
până la 31 Iulie 1930 cu salar de 1500 lei lunar, care i se va plăti ca
dirijoară efectivă și ne anticipativ”70.

În perioada anilor 1930-1934 au existat dificultăți în plata coru-
lui din cauza lipsei de fonduri, sumele plătite fiind mai mici ca în
ultimii ani și neplătite la timp, cu toate acestea corul continuându-și
frumoasa activitate. 

Corul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Bacău

Corul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Bacău este, din punct de
vedere cronologic, primul cor înființat în cuprinsul Arhiepiscopiei.
Înființarea acestuia este pusă în legătură directă cu apariția primei
școli unde se studia muzica din oraș. Astfel, un document de arhivă
precizează faptul că în anul 1882 exista „un șef al corului” plătit cu
100 lei lunar. Componența corului era formată din șaisprezece copii
pentru vocile de soprani și altiști, plătiți cu 100 de lei, plus trei te-
nori și trei bași, plătiți cu câte 70 de lei71. Până în anul 1912 corul nu
participa regulat la slujbele de la „Sfântul Nicolae”, dar începând
cu acest an se înființează un nou cor sub conducerea lui Alexandru
Colgiu, format din elevii școlilor secundare din Bacău. Lui Ale-
xandru Colgiu i-au succedat profesorul Nițulescu și diaconul Ion
Luca, cel care solicită Primăriei plata cuvenită coriștilor pe anul 1920,
luna august. După Ion Luca, conducerea corului a fost preluată de
către Gheorghe Elenescu, succedat de Ermil Teofănescu, care era aju-
tat de către Nicolae Groza72. 

În perioada anilor 1923-1929 corul a fost plătit și din bugetul
Primăriei Bacău, după anul 1947 plata făcându-se integral din
fondurile parohiei. În anul 1935 corul este preluat de dirijorul Al.
Tiron, urmat în perioada celui de-al Doilea Război Mondial de că-
tre Aurel Constantinescu-Rică, după plecarea căruia formația își

70 Proces-verbal din 25 mai 1930, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia
Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 137.

71 Arhivele Statului Bacău, Fond Primăria Bacău, 68/1870 apud Preot Ioan Mareș,
Biserica Sfântul Nicolae din Bacău, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1983, p. 198.

72 Preot Ioan Mareș, op. cit., pp. 199-200.
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încetează activitatea până în anul 1945, când se reia printr-un fost
dirijor al corului, Al. Tiron, cel care activează până în anul 1953. De
acum și până în anul 1955, corul este condus de Teodot Zămoșteanu,
căruia îi urmează același Al.Tiron, secondat de Teodot Zămoșteanu.
La sfârșitul secolului al XX-lea corul avea un efectiv de patruzeci-
patruzeci și șapte de membri, numărul maxim permis de spațiul
din cafas, destinat acestuia73.

Corul Bisericii „Sfântul Spiridon” din Comăne[ti

Puținele date despre funcționarea unui cor religios în orașul
Comănești provin din răspunsul la ordinul Onor. Minister al Cul-
telor și Artelor No. 30637/922, prin intermediul Protoeriei Bacău,
prin care se cereau parohiilor informații concrete despre situația
cântăreților și corului, după caz, care ființau în parohii74. Singurul
cor religios din Comănești era cel al Bisericii „Sfântul Spiridon”
(imaginea 1)75, despre care aflăm: „La ord. Onor Protoieriei N 602
Iunie 19/922, am onoarea a vă comunica următoarele științe despre
corul ce funcționează în parohia Comănești. a) Corul este mixt (ames-
tecat) din bărbați, dame și fete; b) Este condus de Dl. Gh. Locoteti;
c) Titlul Dlui. Conducător al corului, are 4 cl. Liceiu; d) La slujba
religioasă cântă răspunsurile la Sfânta Liturghie, având o listă ne-
regulată unde materia nu este așezată după ordine; e) Este sub-
venționat de Principesa I. Ghika, cu câte 60 lei lunar de persoană,
afară de Dl. Dirijor, care primește 150 lei lunar; f) Corul e compus
din 12 membri și anume: 3 bărbați; una damă și opt damnișore, din
care una este germană; toți sunt particulari. Poporul nu’l iubește
când’l aude cântând”, documentul fiind semnat de Parohul Gh.
Hanganu76. Ciudat în acest document este faptul că relatarea se
termină cu o informație negativă, pentru care nu putem găsi o ex-
plicație sigură. Motivele pentru care poporul nu iubește corul ar
putea fi lipsa de profesionalism a interpreților sau neobișnuirea

73 Ibidem, pp. 200-201.
74 Adresa nr. 556 din 26 mai 1922, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia Sf.

Spiridon Comănești”, Dosar 1/1922, f. 19.
75 Corul religios al Ioanei Ghika din Comăneşti, 20 noiembrie 1926 (http://www.ppbc.ro/

odata.php?nL=comanesti#), accesat pe 21.09.2015.
76 Adresa nr. 631 din 27 iunie 1922, „Arhivele Statului Bacău”, Fond „Parohia

Sf. Spiridon Comănești”, Dosar 1/1922, f. 27.



200 Teologie [i Via]\

enoriașilor cu cântarea corală, care poate părea ciudată la primele
audiții pentru cei neinițiați, enoriașii fiind probabil obișnuiți cu
cântarea omofonă.

Dintr-o relatare referitoare la procesiunea organizată cu ocazia
Zilei Eroilor din zona Comăneștilor, aflăm că aici mai exista un cor
religios, cel al bisericii din cartierul Leorda, despre care nu știm
amănunte. Astfel, la mijlocul acestei procesiuni întâlnim corul Ioanei
Ghica, urmat de corul bisericii locale77.

În ceea ce o privește pe „patroana” corului din Comănești, Ioana
Ghica-Comănești, aceasta s-a născut la data de 5 noiembrie 1883
în comuna Bolintin, județul Giurgiu și a decedat la Lousanne în
Elveția, probabil în anul 1972. Provenea din familia Bălenilor și a
fost căsătorită cu Nicu Ghica, stabilindu-se multă vreme în conacul
din Comănești. Fiind o mare iubitoare de muzică a început studiul ei,
în particular cu renumiții profesori D. G. Kiriac pentru teorie-sol-
fegiu și armonie și cu Constantin Brăiloiu pentru armonie și con-
trapunct. La Comănești organiza coruri cu scop instructiv, educativ
și religios78. Activitatea componistică și-a desfășurat-o compunând
lucrări religioase, folclorice și cântece pentru copii. Dintre lucrările
ei religioase amintim: o Liturghie pentru cor mixt, compusă la su-
gestia lui D. G. Kiriac: Antifoane, Heruvic, Sfinte Dumnezeule, Pre Tine
Te lăudăm, Tatăl Nostru și concertele Veniți să ne bucurăm Domnului,
precum și Lăsați copii să vină la Mine79. Din categoria lucrărilor fol-
clorice și a cântecelor pentru copii enumerăm: Imn închinat crucii roșii,
pentru cor mixt pe versuri de Horia Furtună, Cântare de sărbători-
rea maestrului D. G. Kiriac, Marșul Văii Trotușului, Pe Câmpia verde,
pentru două voci egale și pian pe versuri de Sevasta Dumitriu, La
vie, pentru două voci egale și pian, versuri de Sevasta Dumitriu,
Sunt român, Crăciunul, Marș de primăvară, Colinda și Anotimpuri80.

77 Elena-Mihaela Prisacariu, Viața religioasă în Comănești, a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, Editura Anco L.T.D., Comănești, 2007,
p. 96.

78 Drd. Nicu Moldoveanu, „Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română în
secolul al XX-lea”, în Studii Teologice, seria al II-a, anul XX (1968), nr. 3-4, martie-
aprilie, p. 282.

79 Dicţionar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, Bucureşti, 2013,
p. 301.

80 Viorel Cosma, Muzicieni români-compozitori și muzicologi – lexicon, Editura
Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1970, p. 220.
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Grija Bisericii Ortodoxe din România față de buna desfășurare
a cântării la strană se poate observa din numeroasele documente
care prevăd numiri de cântăreți, câte doi pentru fiecare parohie,
ambii absolvenți de școli de muzică bisericească sau măcar cântă-
rețul principal, celălalt fiind atent verificat dacă știe slujbele bise-
ricești în mod practic. De asemenea, supervizarea lor pentru a avea
o bună conduită în societate și pentru a fi un bun exemplu este o
altă dovadă a grijii față de această categorie de slujitori ai Bisericii81.

Concluzii

Muzica bisericească s-a bucurat de o destul de largă răspândire
în zona Moldovei, ea fiind prezentă aici dinaintea recunoașterii
oficiale a Mitropoliei Moldovei, reprezentând o continuare a artei
bizantine pe teritoriile noastre, după ce Constantinopolul a căzut
sub otomani în anul 1453. Date oficiale despre existența și practi-
carea muzicii bisericești în jurisdicția Arhiepiscopiei Romanului
și Bacăului apar mai târziu decât în alte cazuri ale țării dar, deși nu
s-a consemnat, categoric muzica bisericească are rădăcini mult
mai vechi în acest spațiu, deoarece viața monahală de aici este la
fel de veche ca în cazul altor centre monahale din Moldova. 

Cu toate că precedentul era creat, iar aceste teritorii au fost de
mult timp „inițiante” în muzică bisericească, primele coruri ale ar-
hiepiscopiei au apărut relativ târziu, dacă privim global fenomenul
muzical religios de la noi. Dar dacă ne referim la cântarea corală li-
turgică, acest lucru nu ni se mai pare că s-a produs târziu, ba chiar
putem afirma că totul a urmat o desfășurare normală, în concor-
danță cu vremea la care ne referim. Secolul al XIX-lea este cel în
care societatea românească se schimbă, debarasându-se de moda
orientală și îmbrățișând-o pe cea occidentală, adoptând perceptele
după care aceasta se ghida. De aceea, în conformitate cu evoluția
lucrurilor, cântarea corală armonică religioasă a apărut în bisericile
românești ca rezultat al năzuinței de modernizare și de adaptare
la cotidianul european. Bineînțeles că noua modă nu putea prinde
rădăcini decât în orașele mari, sub supravegherea autorității ecle-
siale locale și cu ajutorul financiar al Statului sau al comunității.

81 Adresele nr. 136 din 24 februarie; 415 din iulie; 238 din 22 martie; 183 din 2
aprilie și 311 din 3 mai, anul 1911, „Arhivele Statului Piatra-Neamț”, Fond „Episco-
pia Romanului”, Dosar 8/1911, f. 12, 13, 48, 69, 99. A se vedea tot dosarul pentru mai
multe informații, precum și Dosarul 9/1911.



202 Teologie [i Via]\

Muzica bizantină, psaltică, cea care ne definește ortodoxia atunci
când ne referim la cântarea de la strană, a continuat să fie principala
muzică practicată, dar și cea mai populară.

Referindu-ne la primele coruri religioase de aici, am putut ob-
serva cât de greu au fost ființate și întreținute la început și cum s-au
dezvoltat treptat, căpătând amploare și înfrumusețând viața liturgică.
Ulterior formării corurilor bisericești, au început să apară și pri-
mele școli în care se preda muzica religioasă, ca o dorință de a apro-
funda, evolua, înfrumuseța și atrage pe credincios spre Dumnezeu.

În tabelul care urmează am încercat să redăm o echivalență a
valorii leului românesc din perioadele de timp parcurse până
acum în realizarea acestui material, în raport cu valoarea actuală,
pentru a putea face mai ușor un calcul referitor la situația de atunci și
la cea de acum a unui cântăreț bisericesc, în scopul observării di-
ferențelor și fluctuațiilor pe o perioadă de aproximativ un secol,
referitoare la capitolul remunerație, dar și în cel al aprecierii/de-
precierii muzicii religioase în raport cu vremurile.

*82

Putem așadar observa că la începutul secolului al XX-lea,
suma de 10 lei, spre exemplu, era echivalentă cu 663,3 lei în peri-
oada anilor 1940, cu 396,3 lei la jumătatea secolului, cu 727,2 în pe-
rioada anilor 1980 și cu 136,3 lei la începutul secolului al XXI-lea.
Astfel, un membru al corului bisericii „Sfinții Împărați” din Bacău, în
luna octombrie a anului 1927 câștiga 1300 lei, desigur cea mai
mare sumă plătită unui corist, conform documentelor cercetate83,

U.M 1914 1921 1929 1938 1944 1947
iulie-
august

1947
decem-
brie   

1952 1980 2007

Cursul
leu/fr.
Francez

100

fr.fr.

100,99 679,00 705,00 2.460,00 126,00

pâine 1 kg 0,27 2,06 10,00 7,30 45,55 20.000,00 14,00 4,36 8,00 1.50

82 140 de ani de la instituirea sistemului monetar național modern, Banca Națională
a României, 25 aprilie 2007, p. 32.

83 Stat nominal de plata coriștilor Bisericii „Sf. Împărați” din Bacău pe anul 1928 din
suma de lei 40000 subvenție acordată de Primăria Comunei Bacău, „Arhivele Statului
Bacău”, Fond „Parohia Sfinții Împărați-Bacău”, Dosar 6/1919, f. 136.
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iar aceeași sumă transpusă pentru zilele noastre, ar echivala cu
195,195 lei, care reprezintă o sumă apropiată de cea primită de un
corist în medie acum. Astfel, vedem că suntem într-o anumită
creștere strict din acest punct de vedere, dar dacă luăm în calcul și
evoluția societății în tot acest timp, accesibilitatea la cunoaștere și
creșterea profesionalismului odată cu creșterea nivelului de trai,
din toate punctele de vedere, observăm că acum, în secolul al XXI-
lea suntem în regres, iar valorile luate în calcul au devenit invers
proporționale.

Anexe

   

Corul religios al Ioanei Ghica din Comăneşti, 
20 noiembrie 1926

Gh. Logoteti, 
dirijorul
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