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Abstract

This study is a short monograph about the School for church singers from

Piatra Neam], which operated for more than seven decades (1869-1942), in

order to prepare church singers for the parishes from Neam] County, but also for

the parishes in regions further away, as we signaled in the following pages. The

outstanding personality of this school remains the Psalt, Professor and Director

Nicolae I. Barcan (1841-1912), who devoted most of his life to interpretation and

church music pedagogy, training for more than four decades hundreds of stu-

dents, most prospective psalts at various churches and other prospective mentors

within the schools for church singers Nowadays, the school in Piatra Neam] repre-

sents a notable example of dedication in the field of religious music, reinforcing

our belief that moral and material support of church music education undoubtedly

contributes to the development of our Church's missionary activity.
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Introducere

Slujbele noastre biserice[ti sunt impregnate de muzic\, acest fapt

conducând, de-a lungul timpului, la necesitatea preg\tirii muzicale

optime a cânt\re]ilor biserice[ti, cei care au datoria de a r\spunde la

stran\ prin cânt\ri rânduite [i statornicite de tradi]ia Bisericii noastre,

precum [i de a dirija muzical anumite grupuri de cori[ti [i chiar co-

munitatea de credincio[i, atunci când se promoveaz\ cântarea `n

comun.

~nv\]\mântul muzical bisericesc institu]ional sau particular a

asigurat, pe parcursul istoriei, formarea de cânt\re]i biserice[ti cu ca-

lit\]i muzicale remarcabile, care s\ r\spund\ exigen]elor cultului

divin public. ~n spa]iul românesc sunt atestate [coli de psaltichie
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`nc\ din secolele XV-XVI, amintind de [coala de la Putna, a lui

Evstatie Protopsaltul, [i de cea din {cheii Bra[ovului, a lui Radu [i

Gheorghe Gr\m\ticul1. Colegiul Vasilian, `nfiin]at de voievodul Vasile

Lupu (secolul al XVII-lea) `n „capitala Moldovei”, a adoptat, printre

disciplinele importante de studiu, cântarea de stran\ predat\ pe

note2, iar, `n perioada urm\toare, este semnalat\ la Ia[i activitatea

mai multor „[coli de musichie”, precum [coala moldoveneasc\ de

la Biserica Domneasc\ „Sfântul Neculai” (1776-1814)3, [coala par-

ticular\ a lui Constantin Dasc\lu, [coala de la Biserica „Sfântul

Spiridon” (1789)4 [.a.

Func]ionarea „[colii de musichie” la Mitropolia ie[ean\ `nc\ din

anul 1805, din ini]iativa [i grija mitropolitului Veniamin Costache5,

a constituit un imbold [i pentru alte regiuni ale Moldovei de a or-

ganiza sistematic asemenea institu]ii muzicale biserice[ti. Astfel, `n

a doua jum\tate a secolului al XIX-lea, `ncepeau s\ func]ioneze [coli

de cânt\re]i biserice[ti la Piatra Neam] (din 1869), la Bac\u, pe lâng\

Biserica „Sfântul Nicolae” (din 1889)6, la Tecuci (1891), la Hu[i (din

1892)7, la Bârlad (din 1892)8, la Boto[ani [.a.

{coala de cânt\re]i biserice[ti din Piatra Neam] a fost organi-

zat\ `n perioada de maxim\ `nflorire a `nv\]\mântului muzical bise-

ricesc, care [i-a atins punctul culminant `n perioada interbelic\, prin

func]ionarea a peste zece asemenea institu]ii numai `n Moldova.

Studiul de fa]\ reprezint\ o monografie muzical\ a [colii pe-

trene, `nf\]i[ând m\rturii inedite despre personalul didactic, discipli-

nele de studiu, elevii `nscri[i [i preg\ti]i `n cântarea bisericeasc\,

1 Prof. univ. Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine [i evolu]ia ei `n spirituali-

tatea româneasc\, vol. II, Editura Interprint, Bucure[ti, 1997, p. 208. 
2 Melania Bo]ocan [i George Pascu, Hronicul muzicii ie[ene, Editura Noël,

Ia[i, 1997, p. 19. 
3 Ibidem, p. 28. 
4 V. Vasile, op. cit., p. 213. 
5 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei [i Sucevei [i a Catedralei

mitropolitane din Ia[i, Bucure[ti, s.l., 1888, p. 345.  
6 Biserica Ortodox\ [i cultele str\ine din Regatul Român, Administra]ia Casei

Bisericii, precuvântare de P. Garboviceanu, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”,

S-sor Ion St. Rasidescu, Bucure[ti, 1904, p. CLXXII; M. Gr. Poslu[nicu, Istoria mu-

sicei la Români, Editura Cartea româneasc\, Bucure[ti, 1928, p. 100.  
7 Ibidem, pp. CLXXIV-CLXXV. 
8 Ibidem, pp. CLXXII-CLXXIII. 
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sediul acesteia [.a., pe baza documentelor reg\site `n Arhiva Mitro-

poliei Moldovei [i Bucovinei din Ia[i, precum [i `n Arhivele Sta-

tului din Piatra Neam].                 

1. {coala de cânt\re]i biserice[ti 
`n timpul lui Nicolae I. Barcan

{coala de cânt\ri biserice[ti de la Piatra Neam], `nfiin]at\ `n 1869,

a func]ionat cu mici `ntreruperi pân\ `n 1942. Dintre profesorii de

muzic\ bisericeasc\ [i directorii acestei [coli s-a remarcat Nicolae

I. Barcan, psalt la Catedrala „Sfântul Ioan” - Domnesc din Piatra Neam].

Acesta s-a n\scut `n 1841, `n localitatea Bârca din jude]ul Neam],

ca fiu al preotului Ioan Panaitescu, dobândind primele cuno[tin]e

de psaltichie `n familia sa [i de la cânt\re]ul de stran\ Costache

Gheorghiu, apoi de la c\lug\rul Visarion, protopsalt al Catedralei

episcopale din Roman. Mai târziu, a urmat cursurile Seminarului

teologic de la Socola (Ia[i), impresionând cu vocea sa deosebit\ pe

rectorul de atunci, Filaret Scriban, [i, `n paralel, cursurile {colii de

Pedagogie de la „Sfin]ii Trei Ierarhi” (pân\ `n 1868), func]ionând ca

psalt `n diferite biserici din Ia[i, dar mai ales la Catedrala „Sfântul

Ioan” - Domnesc din Piatra Neam] (1868-1911)9. De numele lui Ni-

colae I. Barcan este legat\ `nfiin]area [colii de cânt\re]i de la Piatra

Neam], `n 1869, c\reia i-a slujit pân\ la trecerea sa la Domnul, `n

ziua de 9 iulie 1912. ~n memoria lui a fost constituit\, `n 1913, Socie-

tatea cultural-profesional\ „Nicolae Barcan”, condus\ de cânt\re]ul

Simeon Mihailescu de la Biserica „Precista”10. Dintre lucr\rile sale

amintim Prohodul `nmormânt\rii mirenilor (`n manuscris) [i, cea

mai important\, Micul Anastasimatar practic (167 pagini), tip\rit

post-mortem de unul dintre discipolii s\i, psaltul [i profesorul de

psaltichie, Dimitrie N. Pipa, Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, Bucure[ti,

192211. 

9 Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, Istoria muzicii biserice[ti la români, Editura

Basilica, Bucure[ti, 2010, p. 177; cf. Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantin\ `n Ro-

mânia. Dic]ionar cronologic, Editura Sagittarius, Bucure[ti, 2003, pp. 222-223;

Mihail Gr. Poslu[nicu, op. cit., p. 99; Pr. Alex\ndrel Barnea, Muzica bisericeasc\

`n Moldova secolului al XX-lea, Editura Sf. Mina, Ia[i, 2009, pp. 20-22.  
10 Mihail Gr. Poslu[nicu, op. cit., p. 100.
11 Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, op. cit., p. 177; G.C. Ionescu, op. cit., p. 222;

Pr. A. Barnea, op. cit., pp. 21-22.  
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~ntr-un Memoriu adresat mitropolitului de atunci al Moldovei,

IPS Pimen, `n 1909, N. Barcan consemneaz\ m\rturii importante de-

spre `nfiin]area [i func]ionarea [colii petrene: „~n acest jude] (Neam]),

dup\ `ndemnul neuitatului `ntru pomenire Calinic Miclescu, pe când

era Mitropolit la Ia[i, precum [i al defunctului Arhiereu Filaret Scri-

ban, fost Director al Seminarului Veniamin, am `nfiin]at, `n 1869

(una mie opt sute [asezeci [i nou\), [coala de «Cânt\ri Biserice[ti»

`n acest jude] Neam], unde s\ `nva]\ tinerii ce au dorin]\ pentru a de-

veni cânt\re]i biserice[ti”12. Pentru sus]inerea [colii de cânt\re]i de

la Piatra Neam], N. Barcan a ob]inut fonduri13 din bugetul jude-

]ului Neam], prin amabilitatea Prefecturii [i a Consiliului Jude]ean

de atunci. Nicolae I. Barcan conducea aceast\ [coal\ de patruzeci de

ani, c\utând s\ formeze cânt\re]i biserice[ti cât mai bine preg\ti]i,

`n special pentru bisericile de la sate: „Dup\ cum vede]i, ~nalt Prea

Sfin]ite St\pâne, nu profitul material m-a `ndemnat a conduce timp

de patruzeci de ani aceast\ [coal\, `n care a[ fi putut cerca ocupa-

]iuni mult mai avantajoase `n alte direc]iuni, ci ca devotat fiu al

Sântei noastre Biserici, am c\utat a o servi [i eu tocmai acolo unde

necesitatea-i era mai mare, aducând modestul meu serviciu la r\di-

carea personalului bisericesc inferior, la o treapt\ cât s-ar putea mai

demn\, mai cu sam\ `n urm\ cu patruzeci de ani, pe când s\ sim]ea

mare nevoie de cânt\re]i la bisericile rurale”14. Dac\ `n 1870-1880

era o criz\ de cânt\re]i biserice[ti, la `nceputul secolului al XX-lea,

mul]umit\ activit\]ii din [coala de cânt\re]i `n discu]ie, „`n jude]ul

Neam], la toate bisericile parohiale [i filiale, sunt cânt\re]i absolven]i

ai acestei [coli, atât la ]ar\, cât [i la ora[, dar [i `n alte jude]e”15. 

Cursurile de muzic\ bisericeasc\ la [coala nem]ean\ au `nceput

pentru prima dat\ pe 10 februarie 1869, dup\ un concurs organizat

sub supravegherea revizorului [colar Neculai Vicol. Candida]ii accepta]i

12 Memoriu, din 10 februarie 1909, Arhiva Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,

Fond Cancelarie, dosar 55/1909, p. 1. N. Barcan solicit\ Mitropolitului Pimen s\

intervin\ la Casa Pensiilor pentru a-i asigura o pensie decent\ dup\ retragerea sa

din conducerea [colii de cânt\re]i; cf. Ibidem, p. 4. Vezi [i adresa nr. 1406, de pe

12 iunie 1902, dosar 104/1902. 
13 Suma alocat\ anual pentru [coal\ era de 480 de lei, m\rindu-se treptat la

50, apoi la 60 [i chiar la 80 de lei lunar `n 1909; cf. Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 2.
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la examenul de admitere erau dintre absolven]ii a cel pu]in „patru

clase primare sau cinci rurale”. De altfel, mul]i dintre ei proveneau

din familii de s\teni, care „cu dragostea cea mai mare veneau a-[i

`nscrie copiii la aceast\ [coal\, nu numai din jude]ul Neam], ci [i din

alte jude]e ca: Suceava, Bac\u, Putna, Roman [i chiar din Ia[i, care

au devenit cânt\re]i `n acele jude]e”16. Num\rul elevilor `nscri[i era

`n jur de 40-5017, repartiza]i, pân\ `n 1902, `n dou\ clase, iar din anul

[colar 1902/1903, `n trei clase18. Examenele de sfâr[it de an erau sus-

]inute `n luna iunie, `n prezen]a „unei comisii rânduite de Dl. Prefect,

conform art. 4 din Regulamentul acestei [coli, aprobat de neuitatul

`ntru pomenire Iosif, Mitropolitul Moldovei, cu `nalta Ordonan]\

nr. 671, din 18 Aprilie 1889”19. La sfâr[itul celor doi, respectiv trei

ani de studiu, absolven]ii cu rezultate optime primeau „Atestatul de

cânt\re] bisericesc”, semnat de protopopul zonei, delegatul jude-

]ean [i directorul [colii, N. Barcan, [i parafat cu sigiliul [colii.

Profesorul N.I. Barcan descrie, `n Memoriul citat, [i programa

[colar\, alc\tuit\ numai din discipline specifice muzicii psaltice:

„Anul I: Cunoa[terea, scrierea [i aplicarea notelor muzicale la Anas-

tasimatar, svetilne [i slavile ~nvierei Domnului nostru Iisus Hristos;

Cetirea cuvenit\ [i `nv\]area a mai multor psalmi din orologiu, pe de

rost; Anul al II-lea: Aplicarea notelor muzicale la cânt\rile cele mai

necesare pentru servirea divin\ `n zi [i `n noapte; Cânt\rile f\r\

note, cântate pe de rost, practic, podobii, tropare [i alte cânt\ri ne-

cesare serviciului divin; Citirea curg\toare pe c\r]ile biserice[ti [i

rânduielile biserice[ti `nv\]ate [i din practic\; Anul al III-lea: re-

petarea celor `nv\]ate `n anii trecu]i [i practica pe la biserici”20.

16 Ibidem. 
17 ~n anul [colar 1908-1909 au fost `nscri[i 48 de elevi, organiza]i `n trei clase;

cf. Ibidem. Din 1869 pân\ `n 1909 au fost `nscri[i la aceast\ [coal\, `n total, 1.129 de

elevi, dintre care au ob]inut atestate de absolvire numai 435 de elevi. Aceast\

triere a fost cauzat\ de faptul c\ unii nu corespundeau cerin]elor medicale, al]ii

n-au mai avut sus]inere material\ pentru a continua [coala, al]ii nu erau `nzestra]i cu

talent muzical, iar al]ii au fost exmatricula]i din cauza conduitei nepotrivite

pentru aceast\ chemare; cf. Ibidem, p. 3.
18 Declara]ia profesorului N.I. Barcan este confuz\, pentru c\ `n anul [colar

1907/1908 func]ionau numai dou\ clase [i nu trei, cum am putea deduce; `ns\,

cu certitudine, `n anul [colar 1908/1909 erau organizate trei clase (vezi Dosarele

89/1907 [i 55/1909).
19 cf. Dosar 55/1909. 
20 Ibidem, pp. 2-3.
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Elementelor sistematice de teorie muzical\ li se al\tura obligativi-

tatea practicii liturgice `n duminici, s\rb\tori, chiar `n zilele de rând,

diminea]a [i seara, desf\[urate la diverse biserici din Piatra Neam].

No]iunile teoretice ale muzicii psaltice erau predate dup\ metoda

Ieromonahului Macarie, expus\ `n c\r]ile tip\rite la Buz\u: Teo-

reticon, Anastasimatar [i Irmologhion, reeditate `ntr-o „variant\ mai

ieftin\”21 de Neagu Ionescu, fost cânt\re] al Sfintei Episcopii a Bu-

z\ului. Pentru exersarea unor heruvice, axioane [i cânt\ri din slujbele

sfin]ilor de peste an erau utilizate c\r]ile tip\rite de protopsaltul

Dimitrie Suceveanu. 

Cu toate c\ N.I. Barcan a fost mult timp singurul profesor al [colii

de psaltichie din Piatra Neam], acesta `[i `ndeplinea `ndatoririle cu

responsabilitate [i profesionalism, aspect sesizat [i exprimat de co-

misia delegat\ la examenul de sfâr[it de an [colar 1901/1902, sub

conducerea protoiereului G. Popovici: „De[i `n [coala de music\

bisericeasc\ se predau mai multe obiecte necesare pentru a forma

cânt\re]i biserice[ti [i aceste obiecte se predau de un singur In-

structor, Dl. Neculai Barcan, totu[i am constatat un progres uimitor;

elevii execut\ perfect cânt\rile [i sunt st\pâni pe materiile necesare

unui cânt\re], `ncât face onoare Jude]ului, ceea ce a f\cut pe comi-

siune a aduce mul]umiri D-lui Instructor Neculai Barcan”22. O do-

vad\ `n plus la aprecierile expuse mai sus o constituie [i gradul

mare de promovabilitate din acea sesiune de examinare: `n anul I,

dintre cei 29 de elevi `nscri[i s-au prezentat 24 [i au promovat 21,

iar `n anul II, dintre cei 27 de elevi `nscri[i, s-au prezentat 24 [i au pro-

movat, devenind absolven]i, 23 de elevi23. ~n anul [colar 1907/1908,

dintre cei 19 elevi ai anului I au promovat 18, iar dintre cei 29 de

elevi ai anului II au promovat, fiind declara]i [i absolven]i, 28 de

elevi, unii `nregistrând [i rezultate maxime24.

La examenele finale organizate pentru anul [colar 1908-1909,

comisia format\ din sachelarul C. Matas\, protopop de Neam], N.

21 Aceast\ colec]ie reeditat\ costa 4 lei, o sum\ pe care [i-o puteau permite

majoritatea elevilor, `n vederea achizi]ion\rii ei; cf. Ibidem, p. 3. 
22 Proces-verbal, din 26 iunie 1902, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 104/1902.
23 Ibidem. Preciz\m c\ mediile de promovare `ncepeau de la nota 6 [i nu de

la nota 5, cum se `ntâmpl\ ast\zi.
24 Proces-verbal, din 17 iunie 1908, adresa nr. 1154 din 28 iunie 1908, Arhiva

MMB, Fond Cancelarie, dosar 89/1907. 
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Ionescu, delegat al Consiliului jude]ean, [i N. Barcan a sugerat re-

crutarea de candida]i pentru aceast\ [coal\ cu mai mare aten]ie,

accentuându-se importan]a calit\]ilor vocale: „Pentru mai bunul mers

al acestei [coli, cu frumosul [i meritatul ei renume de pân\ acum, se

cuvine ca s\ nu se mai primeasc\ spre a o frecventa nici un elev care

nu va fi având voce frumoas\ `n adev\ratul sens al cuvântului [i

chiar o prezen]\ mai distins\. Cânt\re]ii reprezint\ partea artistic\

a serviciilor biserice[ti, prin urmare vocea frumoas\ la ei trebuie

s\ fie una din calit\]ile cele mai de frunte. De `ndeplinirea acestei

condi]ii de admitere `n [coal\ este responsabil Domnul Instructor

[i Conduc\tor al [coalei”25. 

Loca]ia [colii de cânt\re]i din Piatra Neam] era `n cl\direa care

ad\postea {coala primar\ de b\ie]i nr. 1 din acela[i ora[, cu pro-

gram de dup\-amiaz\, zilnic, exceptând s\rb\torile biserice[ti, `ntre

orele 16-1826. Biblioteca modest\ a acesteia cuprindea colec]ii de

cânt\ri [i c\r]i precum: 12 exemplare de Anastasimatare, Irmolo-

ghioane, Teoreticoane, cump\rate de Comitetul permanent local;

35 de exemplare de Ideomelare, donate de Dimitrie Suceveanu [i

so]ia sa; 100 de exemplare ale manualului de Tipic al Episcopului

Melchisedec {tef\nescu, retip\rit de c\tre Episcopul Silvestru B\l\-

nescu al Hu[ilor, `n 190027. ~n octombrie 1926, elevii primesc `n[ti-

in]area c\ `[i pot achizi]iona, la pre]ul de 100 de lei, un nou Anas-

tasimatar, alc\tuit de Pr. Theodor Stupcanu, profesor de muzic\

bisericeasc\ la Seminarul „Veniamin Costache” din Ia[i, astfel c\ din

acel moment, presupunem, o foloseau [i ca material didactic28.

{coala de cânt\re]i de la Piatra Neam] a primit [i unele contes-

ta]ii, `n privin]a organiz\rii administrative. Astfel, `n luna august 1909,

pensionarul V. Gheorghiu din Boto[ani, fost cânt\re] bisericesc

timp de patruzeci de ani, `n urma unei vizite `n ora[ul Piatra Neam],

reclam\ la Mitropolie situa]ia discriminatorie `n care se aflau elevii

acestei [coli, care erau exploata]i de c\tre gazdele lor, nemaiavând

timp pentru deprinderea optim\ a psaltichiei: „Am v\zut cum elevii

[coalei particulare de cânt\re]i, c\ `n loc s\ fie g\zdui]i pe la case

25 Proces-verbal, din 17 iunie 1909, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 55/1909. 
26 Memoriu, din 10 februarie 1909, `n dosarul citat, f. 3. 
27 Ibidem, p. 4.
28 Adresa nr. 28, din 10 octombrie 1926, Arhivele Statului Piatra Neam], Fond

{coala de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 10/1925, f. 115.
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onorabile, dân[ii din contra, cea mai mare parte din ei, sunt arga]i

`n cur]ile boiere[ti. Boierii din Piatra Neam] nu mai pl\tesc leaf\ la

rânda[i, c\ se servesc cu elevii de la nenorocita [coal\. Se vede c\

aceast\ [coal\ particular\ subven]ionat\ de jude]ul Neam] se men-

]ine de boierii care se servesc de acei elevi ca servitori... Dac\ elevii

din aceast\ [coal\ sunt s\raci, parte din ei, s\ se duc\ s\ `nve]e la [co-

lile statului, pe la sfintele Mitropolii [i Episcopii, care sunt destul de

multe `n ]ar\, iar nu s\ fie arga]i pe la ciocoii care `njur\ pe Dumne-

zeu [i `n loc s\ le dea voie s\ se duc\ la biseric\, `i trimit cu panerile

`n pia]\ [i biserica nu o v\d cu lunile. Iar la finele anului tot bo-

ierii ordon\ s\ se dea atestate acelor elevi, cu toate c\ nu [tiu nimic,

amenin]ând (n.n.) pe profesorul lor c\ `i suprim\ ajutorul de la jude]”29.

~n acela[i an (1909) se pune problema desfiin]\rii [colii petrene,

`ntrucât „o asemenea [coal\, bine organizat\ [i recunoscut\ de Sfân-

tul Sinod [i Ministerul de Culte, este la Ia[i”30. Mitropolitul Pimen

d\ binecuvântare ca aceast\ [coal\ s\ func]ioneze pân\ pe 1 aprilie

1910, dup\ care s\ fie `nchis\, din motivele ar\tate mai sus. ~n luna

august 1910, N. Barcan `l convinge pe IPS Pimen s\ aprobe continu-

area cursurilor muzicale la [coala din Piatra Neam], demonstrând

valoarea acesteia, `n care s-au format cânt\re]i foarte buni, unii cu

nume r\sun\tor: „Din aceast\ [coal\ au ie[it elevi buni, din care unii

sunt acum conduc\tori ai [coalelor chiriarhale, dup\ cum este Anton,

cânt\re] la Sfânta Episcopie a Râmnicului [i conduc\torul de acolo al

[coalei de cânt\re]i, Ieromonahul Moro[anu, conduc\torul [coalei

din Sfânta M\n\stire Slatina, [i Gheorghe Alexandrescu `n urbia Ba-

c\u [i al]ii”31. N. Barcan propune ca el s\ se ocupe `n continuare de

conducerea [colii, iar ca instructor s\ fie aprobat Gheorghe Alupei,

„cânt\re]ul din stânga de la biserica catedral\, care are talent [i cu-

no[tin]ele trebuitoare”32. Peste doi ani, `n iunie 1912, marcat de suferin-

]ele inerente ale vârstei `naintate, acesta solicit\ chiriarhului preluarea

29 Adresa nr. 2059, din 17 august 1909, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

55/1909. 
30 Adresa nr. 2716, din 12 octombrie 1909, dosar citat. 
31 Adresa nr. 2765, din 26 august 1910, dosar citat, p. 1. 
32 Ibidem, p. 2. El motiveaz\ necesitatea func]ion\rii acestei [coli [i prin faptul c\

mul]i candida]i din jude]ele Neam] [i Suceava sunt s\raci [i nu-[i pot permite s\

urmeze {coala de cânt\ri de la Ia[i, recomandat\ de IPS Pimen.
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conducerii [colii de c\tre G. Alupei, insistând asupra dorin]ei sale

de a se continua activitatea ini]iat\ [i sus]inut\ de peste patruzeci

de ani: „Ajuns aproape de sfâr[itul vie]ii mele [i pentru ca s\ fiu

mângâiat `n sufletul meu ca aceast\ [coal\ ce am condus de mai mult

de patruzeci ani, s\ aib\ tot aceea[i `nsemn\tate dorit\ de IPS voas-

tr\, cad la mila IPS voastre [i, respectuos, v\ rog a numi `n locul meu

pe colegul G. Alupei, `ns\rcinându-l cu direc]iunea acestei [coale,

care fiind tân\r [i cu puteri noi, ajutând [i pân\ acum la instruirea

elevilor [i formând [i cor bisericesc, (...) este ini]iat `n totul [i cu-

noa[te bine cum trebuie condus\ aceast\ [coal\, `n vederile acelui

regulament publicat `n «Monitorul Oficial», nr. 238, din 27 ianuarie

1911, iar subsemnatul s\ r\mân\ ca supraveghetor [i conduc\tor

al elevilor `n regulile biserice[ti; aprobându-mi-se aceasta, mi-a]i `n-

dulci restul zilelor mele (...)”33. Din p\cate, cel a c\rui via]\ s-a iden-

tificat cu [coala de la Piatra Neam] a trecut la cele ve[nice `n mai

pu]in de jum\tate de lun\ de la ultima sa cerere oficial\, `n ziua de 9

iulie 191234, l\sând `n urma sa zelul aprins al preo]ilor [i cânt\-

re]ilor nem]eni pentru continuarea activit\]ii acestei [coli, care au

propus diverse variante c\tre Sfânta Mitropolie: „{coala aceasta, care

a servit interesul general al multor biserici din ]ara noastr\, a fost,

`ndeosebi, pre]uit\ `n jude]ul Neam], [i mai ales de cânt\re]ii aces-

tui jude], care aveau la `ndemân\ o [coal\ pentru fiii lor doritori a

ajunge cânt\re]i biserice[ti, iar pe lâng\ fiii cânt\re]ilor veneau aici

[i mul]i fii ai locuitorilor din jude], cu acela[i scop, fiindc\ [coala

le era `ntr-un ora[ apropiat de dân[ii, `n care unii aveau rude ori

cuno[tin]e drept gazde, iar traiul mai ieftin, `n compara]ie cu acela

din ora[ele `n care se g\sesc ast\zi [coale de cânt\re]i biserice[ti

(...). Pentru aceste motive, cu cel mai profund respect, v\ rug\m,

~nalt Preasfin]ite St\pâne, s\ binevoi]i a aproba ca aceast\ [coal\

de cânt\re]i s\ continue [i `n viitor, m\car ca [coal\ particular\”35. 

33 Adresa nr. 3229, din 30 iunie 1912, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

36/1911. 
34 Pr. Alex\ndrel Barnea, op. cit., p. 21; cf. Adresa nr. 2856, din 29 august 1912,

Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 36/1911. 
35 Adresa cânt\re]ilor din jude]ul Neam] c\tre Mitropolit, nr. 2875, din 29 au-

gust 1912, dosar citat. 
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2. {coala petrean\ dup\ 1912

Varianta prelu\rii responsabilit\]ilor de conducere [i instruire de

c\tre cânt\re]ul Gheorghe Alupei, de[i dorit\ [i sus]inut\ de clericii

din zon\, nu s-a materializat, din cauza prestan]ei nesatisf\c\toare

a acestuia la examenul la care a fost supus pe 19 septembrie `n fa]a

unei comisii de la Mitropolie format\ din: Econom Ioan P. }incoca,

Arhid. V. Mar]ian [i G. Grigoriu, directorul [colii similare din Ia[i. Dup\

sus]inerea probelor teoretice [i practice, comisia a concluzionat: „Fa]\

cu r\spunsurile date g\sim c\ candidatul e slab `n teorie [i desci-

frarea nota]iei; cântarea, citirea [i tipicul le [tie bine; `n ce prive[te

practica pred\rii musicei e cu totul nepriceput”36. Din aceste motive,

Mitropolitul Pimen nu a `mbr\]i[at propunerea repetat\ a preo-

]ilor nem]eni, reprezenta]i prin protoiereul G. Popovici, privitoare

la G. Alupei, `n schimb a aprobat preluarea conducerii acestei [coli

de diaconul D. Irimescu „de la biserica Catedral\ a acestui ora[, Piatra,

[`ntrucât] `ntrune[te toate condi]iile de a conduce [coala de cânt\-

re]i `n mod provizor”37. Acesta a coordonat activitatea [colii nem]ene

pân\ `n 1920, fiind ajutat `n predarea disciplinelor muzicale de G.

Alupei38, un profesor controversat la `nceput, dup\ cum am v\zut mai

sus, `ns\ cu spirit de devotament fa]\ de acea [coal\. 

Printre delega]ii prezen]i la examinarea elevilor acestei [coli a

fost [i I. Popescu-Pas\rea, din partea Ministerului de Culte [i Instruc-

]iunii Publice, `n 1914, când au promovat, cu medii modeste, 4 elevi

de anul I, 8 elevi de anul II [i 9 elevi de anul III39. Num\rul cu

mult mai mic de elevi, precum [i rezultatele lor slabe (cu medii de

promovare de la 6.00 la 7.75) ne face s\ caracteriz\m perioada din

preajma [i din timpul r\zboiului ca fiind una dificil\, atât `n ceea ce

prive[te resursele umane, cât [i cele materiale, `ns\ [coala a avut

continuitate. Pentru a `nt\ri aceast\ concluzie, mai preciz\m c\, la

36 Proces-verbal, din 19 septembrie 1912, adresa nr. 3125, din 20 septembrie

1912, dosar citat. 
37 Adresa nr. 3329, din 6 octombrie 1912, dosar citat. 
38 Adresa nr. 15, din 28 iulie 1927, Arhivele Statului Piatra Neam], Fond {coala

de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 10/1925, f. 71. 
39 Adresa nr. 2217, din 30 iulie 1914, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 34/

1913. Pentru constatarea sc\derii efectivului de elevi, vezi [i adresa nr. 1666 din

21 iulie 1915, dosar 34/1915. 
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sfâr[itul anului [colar 1918/1919, s-au prezentat la examenul de

absolvire 9 elevi din anul I (din care au promovat 8), 2 elevi din

anul II [i 2 elevi (din 4 `nscri[i) din anul III40.

La sfâr[itul Primului R\zboi Mondial s-a pus din nou problema

desfiin]\rii [colii din Piatra Neam], urmând ca elevii [i candida]ii

din regiune s\ fie direc]iona]i la [coala similar\ din Ia[i. ~ns\ inter-

ven]ia strategic\ a protoiereului G. Popovici, `n 1920, a fost iar\[i

salvatoare, ar\tând importan]a func]ion\rii unei asemenea [coli

de cânt\re]i `n ora[ul nem]ean, mai ales c\ era pe punctul de a

fuziona cu nou-`nfiin]ata [coal\ de contabili a b\ncilor populare:

„Aceast\ [coal\ nu `mpiedic\ deloc mersul [coalei de cânt\re]i din

Ia[i, pentru c\ acest jude] este prea departe [i acei care voiesc s\

`nve]e se duc ori la Roman, ori la Bac\u [[coala din Bac\u nu mai

func]iona din 1914, n.n.], unde le este cu apropiere pentru `ntre]i-

nerea lor. Pe lâng\ aceasta, Federala B\ncilor Populare din Piatra

Neam] a luat l\udabila m\sur\ de a forma de la toamn\ o [coal\

de contabili a b\ncilor populare [i d\ mijloace de a urma elevii de la

[coala de cânt\re]i, m\sur\ ce o cred ideal\...”41. Aceast\ colabo-

rare frumoas\ cu Banca Federal\ a fost sus]inut\ [i exprimat\ [i de

reprezentan]ii acesteia, eviden]iind avantajele `nsu[irii de cuno[tin]e

de contabilitate, atât pentru cânt\re]ul absolvent, cât [i pentru pa-

rohia unde este repartizat: „[Cânt\re]ii de biseric\], dispunând de

mai mult timp liber, ar putea perfect de bine s\ se ocupe de ope-

ra]iunile contabilit\]ii [i a celorlalte lucr\ri de cancelarie, având pe

lâng\ modestul lor salar de cânt\re], aproape peste putin]\ de

tr\it cu dânsul, [i pe acela de secretar contabil la vreo societate co-

operativ\ din comuna respectiv\ (...). ~n consecin]\, am dori ca elevii

[coalei de cânt\re]i biserice[ti din Piatra Neam], una din cele mai

vechi [coale din ]ar\, s\ urmeze [i [coala de contabili pe lâng\

federala noastr\; iar de alt\ parte ca noi s\ oblig\m pe elevii ce se

vor `nscrie direct la [coala de contabili [i vor avea voce s\ ur-

meze [i [coala de cânt\re]i biserice[ti”42.  

~n 1923 era deja la conducerea [colii nem]ene Pr. Econom Con-

stantin Matas\, dup\ cum reiese din adresa nr. 1826, din 10 iulie 1923,

40 Adresa nr. 1543, din 31 iulie 1919, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 18/1919.
41 Adresa nr. 1608, din 18 iunie 1920, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 36/1911.

Aceast\ propunere a fost aprobat\ de mitropolit `n august 1920.
42 Adresa nr. 673, din 23 august 1920, a Protoieriei Piatra Neam], dosar citat. 
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`n care solicit\ mitropolitului amânarea examenelor de absolvire

pentru patru elevi din jude]ul Bac\u, pentru luna octombrie43. Din

alt\ surs\ afl\m c\ Pr. C. Matas\, licen]iat `n teologie, preluase direc-

]iunea acesteia `nc\ din luna noiembrie 1920, fiind numit „cu or-

dinul ~naltei Chiriarhii, nr. 3570, din 29 octombrie 1920”44, [i preda

elevilor discipline teologice [i de cancelarie: Istoria Vechiului [i

Noului Testament, la clasa I (2 ore/s\pt\mân\), Catehismul [i no-

]iuni de Moral\, la clasa a II-a (2 ore, respectiv 1 or\/s\pt\mân\),

no]iuni de Liturgic\, la clasa a III-a (2 ore/s\pt\mân\), Istoria Bise-

ricii Române (2 ore/s\pt\mân\) [i Practica de Cancelarie (1 or\/s\p-

t\mân\). Pentru c\ cei mai mul]i dintre elevi terminaser\ [coala

primar\ de câ]iva ani buni, acela[i profesor a sim]it nevoia s\ le

`mp\rt\[easc\ acestora [i câteva no]iuni de gramatic\ [i istoria Ro-

mâniei, iar pe cei din anul III s\-i ini]ieze `n istoria sectelor [i comba-

terea lor [i s\-i l\mureasc\ `n problema calendarului. Muzica bise-

riceasc\ (psaltic\), Muzica occidental\ (liniar\), Tipicul [i Citirea

bisericeasc\ au fost predate, `nc\ din 1912, de G. Alupei, cânt\re] I

la Catedrala „Sfântul Ioan” - Domnesc, decorat `n 1924 cu Ordinul

„R\splata Muncii”, pentru activitatea din [coala petrean\45. 

Dup\ 1920, situa]ia [colii se `mbun\t\]e[te de la un an la altul,

num\rul de elevi instrui]i revenind la stadiul de dinaintea r\zbo-

iului, astfel `ncât, la sfâr[itul anului [colar 1923/1924, erau `nscri[i

22 de elevi `n anul I, dintre care au promovat 18; `n anul II erau

11 elevi, dintre care au promovat 9, `n anul III erau 12 elevi, dintre

care au promovat 11; la sfâr[itul anului [colar 1924/1925 erau `n-

scri[i 18 elevi `n anul I, dintre care au promovat 13, `n anul II erau

21 elevi, dintre care 19 au promovat, [i 9 elevi `n anul III, dintre care

8 au absolvit; `n anul urm\tor situa]ia a fost similar\, fiind [cola-

riza]i 47 de elevi, dintre care 29 au promovat46.

~ncepând cu 1925 se schimb\ [i localul [colii de cânt\re]i, de

la {coala primar\ nr. 1 de b\ie]i, `ntr-o alt\ cas\ `nchiriat\, de pe

43 Vezi Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1923. 
44 Adresa nr. 15, din 28 iulie 1927, Arhivele Statului Piatra Neam], Fond {coala

de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 10/1925, f. 71. 
45 Adresele nr. 15 [i 16, din 28 iulie [i 18 august 1927, dosar citat, ff. 71 [i 73r-v. 
46 Adresa nr. 3, din 14 ianuarie 1927, dosar citat, f. 57; cf. adresa nr. 3120, din

27 iulie 1925, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 34/1925. Al\turi de profesorii

[colii nem]ene, Pr. C. Matas\ [i G. Alupei, din comisia de examinare, `n 1925, a

f\cut parte, din nou, I. Popescu-Pas\rea. 
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strada {tefan cel Mare, pentru a putea desf\[ura programul [colar

zilnic `ntr-un interval de timp mai mobil47. ~ntre]inerea [colii era asi-

gurat\, `n parte, de institu]iile Statului din zon\, dar [i din taxele unor

elevi, `n afar\ de cei s\raci [i orfani, care urmau cursurile [colare `n

mod gratuit48. 

Necesitatea preg\tirii optime a viitorilor cânt\re]i a determinat,

`n 1929, o schimbare `n structura [colilor cu acest profil, astfel `ncât,

din toamna acelui an, s-a ad\ugat `nc\ o clas\, ciclul complet fiind

acum de patru clase. M\sura amintit\ a fost aplicat\ `n toate cele

trei [coli de cânt\re]i biserice[ti ale Eparhiei Ia[ilor, de la Ia[i, Boto-

[ani [i Piatra Neam], dup\ cum rezult\ din decizia mitropolitan\

nr. 3120, din 6 iunie 1929: „Constatându-se c\ absolven]ii [coale-

lor noastre de cânt\re]i nu ies destul de preg\ti]i `n timpul celor trei

ani de [coal\ [i pentru a li se da o preg\tire cât mai complet\, atât `n

ceea ce prive[te cuno[tin]ele teoretice, cât [i cele practice, am dispus

ca, `ncepând cu anul [colar viitor, [coalele de cânt\re]i s\ func]io-

neze cu un curs de patru ani”49, absolven]ii din anul 1928/1929 fiind

declara]i promova]i `n anul IV de studiu. 

Cercetând „Catalogul” {colii de cânt\re]i din Piatra Neam] pe

anul 1929/1930, am constatat care erau disciplinele de studiu, dup\

reorganizarea amintit\: Religia, Muzica bisericeasc\, Muzica vocal\,

Tipic [i Citire, Gramatica, Istoria, Geografia, Aritmetica [i Conduita50.

La Religie se studiau no]iuni de Istoria Vechiului [i Noului Testament

47 Ibidem, f. 57. Pân\ acum elevii `[i desf\[urau orele numai `n intervalul de

timp 16.00-18.00, ceea ce `ngreuna buna [i eficienta organizare a procesului edu-

cativ. Mai mult decât atât, `n [colile Statului din ora[ se organizau dup\-amiaza [i

diferite cursuri pentru adul]i. Vezi [i adresa nr. 7809, din 2 septembrie 1927, Arhiva

MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1927, f. 1.
48 Adresa nr. 4, din 14 ianuarie 1927, Arhivele Statului Piatra Neam], Fond {coala

de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 10/1925, f. 58. 
49 Adresa nr. 3120, din 6 iunie 1929, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/

1929; cf. Adresa nr. 4101, din 25 iunie 1929, dosar citat. 
50 {coala de cânt\re]i biserice[ti Piatra N. 1929-1930 (catalog), Arhivele Sta-

tului Piatra Neam], Fond {coala de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 39/1929, f. 2.

Disciplinele religioase [i de cultur\ general\ erau predate de directorul C. Matas\, iar

disciplinele muzicale [i no]iunile de tipic de cânt\re]ul G. Alupei. Pentru limba

român\ au fost pl\nui]i doi profesori: Pr. I. Chirc\ [i diaconul Traian Lefter, `ns\

nu [tim dac\ au activat `ntr-adev\r `n aceste posturi, cf. Dosar 20/1936, f. 41, acela[i

fond al Arhivelor Statului Piatra Neam]. 
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(anul I), de Moral\ (anul II), de Istorie Bisericeasc\ Universal\ [i Dog-

matic\ (anul III), de Istorie a Bisericii Române [i Liturgic\ (anul IV).

La Muzica bisericeasc\ (psaltic\) se `nv\]au glasurile diatonice (anul I),

glasurile enarmonice (anul II), glasurile cromatice [i diverse heruvice,

axioane, cânt\ri practice [i pe note (anul III) [i repetarea glasu-

rilor, cânt\ri practice [i pe note [i cânt\ri dup\ c\r]ile de ritual [i tipic

(anul IV). Pentru muzica vocal\ (liniar\) se foloseau patru bro[uri

(câte una `n fiecare an de studiu) de teorie [i solfegiu, dup\ pro-

grama liceului. La sfâr[itul deceniului al patrulea func]iona [i un

cor al elevilor [colii nem]ene, pe patru voci51. Din toamna anului

1932, la propunerea preo]ilor din Piatra Neam], elevii urmau [i cursuri

de agricultur\ [i gospod\rie s\teasc\, `n orele de dup\-amiaz\, cu

personalul tehnic al Camerei Agricole din localitate. Avantajul asi-

mil\rii acestor cursuri era primirea unei diplome de absolvire [i a

{colii de gospod\rire rural\, `n baza c\reia absolven]ii se bucurau

de anumite drepturi: li se ofereau semin]e selec]ionate, vite de ras\,

posibilitatea de a folosi utilaje ale Camerei Agricole52 [.a. Pentru

fixarea temeinic\ a cuno[tin]elor de specialitate acumulate, elevii

acestei [coli de cânt\re]i f\ceau practic\ la bisericile din ora[, preo]ii

fiind rândui]i s\ slujeasc\, `n acest scop, câte o zi pe s\pt\mân\

(Vecernie, Utrenie [i Sfânta Liturghie). Foarte interesant\ este [i

ini]iativa adun\rii tuturor cânt\re]ilor din ora[, o dat\ pe s\pt\mân\,

pentru a r\spunde `n cor la slujbele rânduite53.

Odat\ cu ad\ugarea anului IV [i cu diversificarea materiei de

`nv\]\mânt s-a `ntâmplat un fenomen `ngrijor\tor pentru [coala

nem]ean\, privitor la sc\derea interesului de `nscriere a candida]ilor

care preferau s\ urmeze [coala de cânt\re]i de la Roman, organi-

zat\ `n trei clase [i cu o program\ mult mai lejer\, aspect surprins [i

semnalat, `n iunie 1932, de Pr. Econom V. Constantinescu, delegat

51 Adresa nr. 9714, din 25 august 1939, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

31/1939.
52 Adresa nr. 6381, din 3 octombrie 1932, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

31/1932. ~n anul [colar urm\tor erau predate deja no]iuni de agricultur\, pomi-

cultur\, cre[terea vitelor [i de contabilitate de c\tre ingineri agronomi de la Camera

de Agricultur\, „spre a face pe viitorii cânt\re]i buni gospodari [i folositori socie-

t\]ii `n mijlocul c\reia vor tr\i”; cf. Adresa 4437, din 7 iulie 1932, dosar 31/1933. 
53 „Proces-verbal”, din 25 octombrie 1929, Arhivele Statului Piatra Neam], Fond

{coala de cânt\re]i Piatra Neam], dosar 20/1936, f. 41. 
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la sesiunea de examinare. Dup\ ce a prezentat rezultatul exame-

nului, cu 3 elevi promova]i din 4 `nscri[i `n anul I, cu 2 promova]i

din 5 `n anul II, cu 3 promova]i din 5 `n anul III [i 10 absolven]i din

16 `nscri[i `n anul IV54, acesta a subliniat tendin]a nefast\ de des-

cre[tere a num\rului elevilor la [coala `n discu]ie, constatând, pe

lâng\ motivele legate de lipsa mijloacelor materiale (pentru c\ elevii

pl\teau o tax\), [i pe cele legate de concuren]a neloial\ a [colii de la

Roman: „`n Eparhia vecin\ a Romanului func]ioneaz\ o [coal\ de

cânt\re]i, la care pe lâng\ c\ nu se predau decât materiile reli-

gioase [i muzica, celelalte obiecte de cultur\ general\ nefigurând `n

programa [coalei, apoi elevii absolv\ numai cu trei ani de studii;

a[a c\ fie, de o parte, simplificarea programei analitice, iar, pe de alta,

reducerea cursului la trei ani, fac ca unii elevi din jude]ul Neam]

s\ urmeze cursurile acelei [coale. {i de unde `nainte vreme [coala

din Piatra Neam], cu o vechime de peste [aizeci de ani [i cu bun\

reputa]ie, avea [i elevi din jude]ele limitrofe, deci [i din alt\ eparhie,

ast\zi unii chiar din jude]ul Neam] urmeaz\ [coala de cânt\re]i din

Roman, mai u[oar\ [i cu durat\ mai scurt\”55. Pr. V. Constanti-

nescu propune [i o solu]ie la aceast\ situa]ie, [i anume numirea `n

posturile de cânt\re]i biserice[ti de pe cuprinsul Eparhiei Ia[ilor nu-

mai dintre absolven]ii [colilor de cânt\re]i din acea eparhie. 

~n anul [colar 1933/1934, personalul didactic al [colii era for-

mat din: directorul [i profesorul Pr. C. Matas\ care preda religia,

istoria [i geografia, Pr. T. Bor[, institutor [i profesor la cursul supli-

mentar `n Piatra Neam], care preda tipicul, citirea [i gramatica, [i

G. Alupei, „unul dintre elevii cei mai buni ai lui Barcan [i actual-

mente elev `n anul al doilea la Academia de Muzic\ religioas\ din Bu-

cure[ti, [care] preda cânt\ri practice, psaltichia [i muzica vocal\”56.

Activitatea [colar\ se f\cea `n acel timp `n cadrul Casei Na]ionale. 

54 Situa]ia elevilor era `ngrijor\toare [i `n anul [colar 1932/1933, când `n anul I

erau `nscri[i 10 elevi, din care au promovat 5, `n anul II erau 4 `nscri[i, `n anul III

erau 7 `nscri[i, iar `n anul IV erau 16 `nscri[i, din care 12 absolven]i, `ncât aceast\

[coal\, „nefiind sprijinit\ materialice[te de nimeni, era amenin]at\ s\ r\mân\ pe

viitor f\r\ un num\r suficient de elevi...”. Vezi Adresa nr. 4437, din 7 iulie 1932, Ar-

hiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1933. 
55 Adresa nr. 4321, din 27 iunie 1932, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

31/1932.
56 Adresa nr. 1675, din 15 martie 1934, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

31/1934. Se al\turau profesorii ingineri agronomi pentru cursurile specifice.
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3. Desfiin]area [colii petrene

Prin decizia nr. 6009, din 9 septembrie 1934, Mitropolitul Pimen
a hot\rât desfiin]area [colilor de cânt\re]i de la Boto[ani [i Piatra
Neam], din cauza num\rului prea ridicat de absolven]i ai celor trei
[coli din Eparhia Ia[ilor, `n compara]ie cu nevoile concrete din
parohii, a lipsei de personal didactic bine preg\tit [i a taxelor de
[colarizare `mpov\r\toare solicitate elevilor. Aceast\ decizie a `n-
tâmpinat `ns\ o rezisten]\ puternic\ din partea regiunii nem]ene,
prin reprezentan]i ai institu]iilor biserice[ti [i de stat. ~n scurt timp
au fost trimise la cancelaria Mitropoliei documente care sus]in ve-
hement continuarea cursurilor la [coala din Piatra Neam]: un „Me-
moriu” al Adun\rii generale a cânt\re]ilor biserice[ti din jude]ul Neam]
(pre[edinte - G. Alupei), un „Memoriu” al preo]ilor, membrilor
Adun\rii eparhiale [i altor personalit\]i din ora[ul Piatra Neam]
(memoriu trimis [i la Ministerul de Culte), sprijinit [i de Prefectura
jude]ului Neam], un „Raport” al directorului {colii de cânt\re]i din
Piatra Neam]. Argumentele folosite de ace[tia pentru continuitatea
[colii nem]ene erau urm\toarele:

- [coala func]ioneaz\ pe baza aprob\rii Adun\rii eparhiale;

- `n cadrul ei pot fi preg\ti]i optim 6-7 absolven]i, pe care [coala
`i d\ anual;

- `n cazul desfiin]\rii, elevii nu vor urma [coala de la Ia[i, din
cauza distan]ei mari, `n cel mai bun caz vor urma cursurile [colii
de la Roman;

- fiind o [coal\ particular\, averea ei apar]ine exclusiv comite-
tului [colar;

- nimeni nu poate `mpiedica func]ionarea [colii, atâta vreme cât
ea este ini]iat\ [i sus]inut\ de cet\]enii ora[ului [i de Prefectur\57.

Insisten]ele acestora au dat roade, astfel c\ mitropolitul a apro-
bat func]ionarea {colii de cânt\re]i din Piatra Neam] [i `n anii urm\-
tori, amânând, `n repetate rânduri, momentul unific\rii tuturor
[colilor cu acest profil [i mutarea la M\n\stirea Neam]58. De[i [coala
se apropia de desfiin]are, aduna candida]i din ce `n ce mai mul]i,
astfel c\ `n luna iunie 1937 erau `nscri[i `n cele patru clase 35, 14,
9, respectiv 16 elevi, din care au promovat 31, 6, 5, respectiv 11
elevi59. Cursurile {colii de cânt\re]i de la M\n\stirea Neam], pentru

57 Adresa nr. 7969, din 29 octombrie 1934, dosar citat, ff. 1-3. 
58 Adresa nr. 8096, din 27 iule 1935, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1935.
59 Adresa nr. 6612, din 13 iulie 1937, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1937.
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anul I, s-au deschis `n toamna anului 1937, `n timp ce [colile de la Ia[i
[i Piatra Neam] au continuat cu clasele II-IV60, iar `n anul urm\tor
cu clasele III-IV. De[i ne-am a[tepta ca `n anul [colar 1939/1940
s\ fi func]ionat la Piatra Neam] numai clasa a IV-a, o adres\ a direc-
torului C. Matas\ c\tre Mitropolie ne arat\ c\ au fost [colariza]i [i
elevi de clasele I-III61. Mai mult decât atât, acela[i director a sugerat
mitropolitului ca aceast\ [coal\ s\-[i continue activitatea, mai ales
c\ dintre absolven]ii ei au reu[it la concursul de admitere pentru
Academia de Muzic\ Religioas\ din Bucure[ti, f\când fa]\ cu suc-
ces la cursuri62; ceea ce s-a [i `ntâmplat, `ns\ numai pentru `nc\ doi
ani [colari (1940-1942)63. Cu toate c\ beneficia de un corp didactic
bine preg\tit, format din Pr. C. Matas\, Pr. T. Bor[, G. Alupei [i Pr.
M. Gavrilescu (licen]iat `n teologie), pentru [tiin]ele religioase,
totu[i condi]iile desf\[ur\rii cursurilor, `ntr-o camer\ mic\ din casa
profesorului de muzic\, situat\ la marginea ora[ului, lâng\ cimitir,
erau precare. Aceste aspecte, al\turi de contextul func]ion\rii `n ace-
la[i timp a unei [coli de cânt\re]i biserice[ti [i la M\n\stirea Neam],
au condus la desfiin]area [colii de la Piatra Neam], cel mai proba-
bil la sfâr[itul anului 194264, dup\ o perioad\ lung\ [i rodnic\ de
func]ionare, de 73 de ani. ~ncerc\rile ulterioare de re`nfiin]are65 a
[colii nu s-au concretizat nici pân\ ast\zi, `ns\ {coala particular\ de
cânt\re]i biserice[ti din Piatra Neam] r\mâne un model de d\ruire
[i d\inuire muzical\ `n plan bisericesc. 

60 Tabel de {colile de Cânt\re]i din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, care au

dreptul la termen redus, adresa nr. 1605, din 14 februarie 1938, Arhiva MMB,

Fond Cancelarie, dosar 31/1938. 
61 Vezi adresa nr. 8944, din 18 iunie 1940, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, do-

sar 31/1940.
62 Adresa nr. 4710, din 16 mai 1940, dosar citat. ~n 1940 au reu[it patru ab-

solven]i la Academia de Muzic\.
63 Adresa nr. 8352, din 16 iunie 1941, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar

31/1941; cf. Adresa nr. 6963, din 19 iunie 1942, dosar 31/1942.  ~n ace[ti ani au

fost instrui]i muzical cca 41, respectiv 50 de elevi.
64 ~n februarie 1943 era deja desfiin]at\, cf. Adresa nr. 1600, din 18 februarie

1943, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1943, vol. I. Elevii au fost muta]i

la [coala ie[ean\. 
65 Nicolae Mironescu, absolvent de Conservator [i cânt\re] I la Catedrala „Sfântul

Ioan” - Domnesc din Piatra Neam], a f\cut o astfel de propunere `n toamna anului

1943, cf. Adresa nr. 11586, din 15 septembrie 1943, dosar citat. O alt\ propunere

de re`nfiin]are a acestei [coli a venit din partea preo]ilor [i cânt\re]ilor din ora[ul

Piatra Neam] [i a unora din jude]ul Neam], fiind refuzat\ ca [i cea dintâi, cf. Adresa

nr. 6718, din 25 august 1945, Arhiva MMB, Fond Cancelarie, dosar 31/1945.
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Concluzii

{coala de cânt\re]i biserice[ti de la Piatra Neam] este una din

cele mai vechi [coli de muzic\ bisericeasc\ din Moldova, func]io-

nând `ntr-o perioad\ de `nflorire remarcabil\ a `nv\]\mântului

muzical bisericesc (1869-1942). Ea a fost `nfiin]at\ cu scopul de a pre-

g\ti optim cânt\re]i biserice[ti pentru parohiile din jude]ul Neam], `ns\,

dup\ cum am semnalat, [i pentru parohii din regiuni mai `ndep\rtate.

Personalitatea marcant\ a acestei [coli r\mâne psaltul, profe-

sorul [i directorul Nicolae I. Barcan (1841-1912), care [i-a dedicat

cea mai mare parte a vie]ii sale interpret\rii [i pedagogiei muzicale

biserice[ti, instruind, timp de peste patru decenii, sute de elevi, cei

mai mul]i viitori psal]i pe la diferite biserici, iar al]ii viitori `ndrum\-

tori `n cadrul unor [coli de psaltichie. N. Barcan a alc\tuit [i un

manual de psaltichie, tip\rit `ns\ post-mortem: Micul Anastasimatar

practic, Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, Bucure[ti, 1922.

~n cei 73 de ani de func]ionare, {coala de cânt\re]i biserice[ti

de la Piatra Neam] a fost organizat\ `n cicluri de dou\, trei, res-

pectiv patru clase, abordând la `nceput discipline exclusiv muzicale

psaltice, apoi [i de muzic\ liniar\, aria curricular\ fiind completat\,

mai ales `n secolul al XX-lea, de discipline de cultur\ teologic\ [i

laic\. Dintre profesorii de muzic\ din ultimele decenii de existen]\ a

acestei [coli se remarc\ G. Alupei, un cânt\re] apreciat, dar [i con-

testat uneori, care a dovedit `n schimb un ata[ament responsabil

fa]\ de profesia lui.

Pentru contemporaneitate, [coala petrean\ reprezint\ un model

notabil de d\ruire pe plan muzical bisericesc, `ntr-un context `n care,

`n zilele noastre, `nv\]\mântul muzical bisericesc a fost privat de or-

ganizarea unor [coli de cânt\re]i, iar `n celelalte institu]ii teologice

(seminare, facult\]i), orele de muzic\ au fost restrânse considerabil.

Cercetarea evolu]iei unor [coli de muzic\ bisericeasc\, precum

cea de la Piatra Neam], ne `nt\re[te convingerea c\ sus]inerea mo-

ral\ [i material\ a educa]iei muzicale biserice[ti contribuie indubi-

tabil la dezvoltarea activit\]ii misionare a Bisericii noastre. 

   


