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Mari muzicieni ai secolului al XIX-lea la 
Catedrala mitropolitan\ din Ia[i: 

Dimitrie Suceveanu [i Gavriil Musicescu

Pr. Lect. Dr. Alex\ndrel BARNEA

A[ezat în nord-estul României, unde se împletesc armonios cele dou\ civi-
liza]ii, ale Orientului [i ale Occidentului, Ia[ul î[i p\streaz\ [i ast\zi meritul de a
purta titlul de capital\ cultural\ a Moldovei. Vechi biserici [i m\n\stiri, scaunul
mitropolitan al Moldovei, prima universitate [i cel mai vechi conservator de
muzic\ din România, palate [i case memoriale, mari muzee [i biblioteci, toate
acestea au contribuit, de-a lungul secolelor, la crearea unei atmosfere specifice,
dându-i Ia[ului supranumele de „dulce târg”.

Cu bogatul s\u trecut istoric [i cultural, nu este de mirare c\ muzica de
tradi]ie bizantin\, singura pe care românii au acceptat-o în mod firesc în cultura
lor religioas\, a fost întotdeauna bine reprezentat\, p\strat\ [i dezvoltat\ în Ia[i.

Se poate spune c\ întreaga via]\ spiritual\ a Ia[ului a gravitat în jurul Cate-
dralei mitropolitane, acolo unde, dintotdeauna, sub cupola ei, cei n\p\stui]i s-au
adunat pentru a cere mil\ de la Dumnezeu, cei milui]i pentru a-I mul]umi, to]i
fiind alina]i de dulcea cântare de la strana sau cafasul bisericii. Înf\]i[at\ în puri-
tatea ei, sub forma monodiei sau îmbr\cat\ în ve[mântul polifoniei, cântarea
bisericeasc\ a împodobit Catedrala mitropolitan\ în secolul al XIX-lea f\r\
precedent [i, poate, f\r\ egal în zilele noastre. Este perioada în care au str\lucit
cei doi mari reprezentan]i ai celor dou\ forme de manifestare a muzicii bise-
rice[ti: cântarea psaltic\, a[a cum îi mai spunem ast\zi [i cea coral\; este vorba
despre Dimitrie Suceveanu [i Gavriil Musicescu. Contemporani [i truditori în
acela[i loca[ sfânt, ei au l\sat posterit\]ii o mo[tenire inestimabil\ ce se înscrie în
circuitul valorilor nu numai în plan na]ional, ci [i în cel universal. 

Anul acesta, 2003, se împlinesc 190 de ani de la na[terea lui Suceveanu [i
100 de ani de la trecerea spre cele ve[nice a lui Musicescu. Motiva]i de cele
prezentate mai sus, ne propunem, în paginile care urmeaz\, s\ evoc\m pe cei doi
ilu[tri muzicieni nu atât printr-o analiz\ strict muzical\ a operelor lor, cât mai
ales prin creionarea câtorva aspecte privind via]a [i activitatea lor. În ceea ce
prive[te operele celor doi, vom surprinde doar, pe larg, câteva puncte necesare
form\rii unei imagini de ansamblu a ceea ce au reprezentat [i reprezint\ Suce-
veanu [i Musicescu în cântarea bisericeasc\ româneasc\. 
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Dimitrie Suceveanu

Informa]iile pu]ine nu ne permit s\ ne form\m o imagine complet\ a vie]ii
sale. Suceveanu este cunoscut mai mult prin ceea ce ne-a l\sat scris. El r\mâne
punctul central al vie]ii muzicale biserice[ti din Moldova secolului al XIX-lea,
prin faptul c\ este unul din cei trei reprezentan]i, al\turi de Macarie Ieromonahul
[i Anton Pann, ai des\vâr[irii procesului de românire a muzicii biserice[ti. 

Cele câteva repere biografice de care dispunem sunt pu]ine. Nici data na[terii
nu este aceea[i la to]i speciali[tii: Mihail Poslu[nicu, Vasile Vasile [i Gheorghe C.
Ionescu ne dau anul 18161. Ultimul dintre ace[tia ne d\ locul na[terii Ia[i, iar
primii doi Suceava. Vasile Ciureanu-Bode[ti spune c\ „Dimitrie Suceveanu s-a
n\scut la anul 1820, în Ia[i, mahalaua Nicori]\, aproape de biserica cu acela[i
nume, din p\rin]ii {tefan, de meserie teslar, [i maic\-sa Achilina. Copii n-a avut;
a avut o singur\ sor\, so]ia preotului Cataraga din Ia[i…”2. Consider\m c\
numele de Suceveanu pledeaz\ pentru locul de na[tere Suceava, iar nu Ia[i, în
ajutorul afirma]iei respective venind [i cea a muzicologului Vasile Vasile3. Cât
prive[te anul na[terii, exactitatea acestuia o afl\m dup\ certificatul de deces al lui
Suceveanu: „Prim\ria ora[ului Ia[i. Registrul St\rii civile pentru mor]i. Act nr. 78
din anul 1898, luna ianuarie, ziua 20. Act de moarte a lui Dimitrie Suceveanu de
85 de ani, de religie ortodox\, pensionar al statului, v\duv domiciliat în
desp\r]irea a patra. Mort alalt\ieri la 18 ianuarie, ora 11 antimeridiane în strada
Ghica Vod\ cu nr. 46. Martori au fost Dimitrie Farca[ de 48 de ani, func]ionar
domiciliat în desp\r]irea a doua [i Valerie Dobreanu de 34 de ani, func]ionar
domiciliat în desp\r]irea a doua. Care au subscris acest act dup\ ce li s-a cetit de
noi [i cu Gheorghe Pastia, medic [i verificator de mor]i, domiciliat în desp\r]irea
a treia care a constatat acest caz de moarte. F\cut de noi, Gheorghe Costandache,
Ofi]er St\rei Civile Comune Ia[i. Martori D. Farca[, V. Dobreanu, Verificator Dr.
Gh. Pastia, Ofi]er St\rei Civile Gh. Costandache”4. Specificându-se în act c\ a
murit la vârsta de 85 de ani, reiese clar c\ anul na[terii este 1813.

Înc\ de pe când era mic, întreaga familie se mut\ la Ia[i stabilindu-se în
cartierul Nicori]\. Clasele primare le urmeaz\ la [coala de la „Trei Ierarhi”.

1 Mihail Poslu[nicu, Istoria musicei la români, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti,
1928, p. 87; Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine [i evolu]ia ei în spiritualitatea
româneasc\, vol. II, Editura Interprint, Bucure[ti, 1997, p. 119; idem, Protopsaltul Dimitrie
Suceveanu (1816-1898), în Byzantion – revista de arte bizantine a Academiei de Arte „G.
Enescu” din Ia[i, vol. I, Ia[i, 1995, p. 10; Gheorghe C. Ionescu, Lexicon al celor care, de-a
lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradi]ie bizantin\ în România, Editura
Diogene, Bucure[ti, 1994, p. 330. 

2 Vasile Ciureanu-Bode[ti, Liturghier – Cânt\ri biserice[ti armonizate [i scris cu note
psaltice, Chi[in\u, 1928, p. 617.

3 Vasile Vasile, op. cit., vol. II, p. 119.
4 Vezi la Ierod. Dionisie Marin, Paharnicul Dimitrie Suceveanu, în „Mitropolia

Moldovei [i Sucevei”, XXXII (1956), nr. 11-12, p. 749.
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Tân\rul Dimitrie va deprinde me[te[ugul musichiei la {coala de cânt\re]i
biserice[ti de pe lâng\ Mitropolie, având ca profesori pe Gheorghe Paraschiade,
Grigorie Vizantie [i Nicu Dimcea cel tân\r, iar colegi pe Ioni]\ Economul,
Nectarie Frimu, Manolache Zmeu [i al]ii. 

Timp de patru ani, între 1833-1837, va ocupa, pe rând, postul de cânt\re] la
stranele bisericilor „Sfântul Pantelimon”, „Alb\”, „Sfântul Ioan Zlataust” [i
„Barnovschi” din Ia[i. În 1837 este numit psalt II la strana stâng\ a Mitropoliei
cu titlul de „lampadar” (cu acest titlu îl vom întâlni în Ms. 98 de la Muzeul
M\n\stirii Vorona-Boto[ani [i în Mss. 104-105 de la Biblioteca Ecumenic\ „D.
St\niloae” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei din Ia[i). La 18 ianuarie 1842, în
urma unor ne`n]elegeri cu domnitorul Mihail Sturdza, Mitropolitul Veniamin
Costachi demisioneaz\ [i se retrage la M\n\stirea Slatina5. Fiind legat suflete[te
de mitropolit, Gheorghe Paraschiade, care pe atunci era protopsaltul Mitropoliei,
îl va înso]i pe acesta la Slatina6. A[a se face c\ postul de protopsalt de la
Mitropolie devine vacant. Abia dup\ doi ani, Suceveanu va fi numit protopsalt al
Mitropoliei Moldovei [i totodat\ profesor [i director al [colii de cânt\re]i7. Cu
aceste îns\rcin\ri va sluji Biserica pân\ la pensionarea sa în anul 1890. 

Activitatea de protopsalt al Mitropoliei va fi întrerupt\ timp de patru ani,
între 1860-1864. Acest lucru se datoreaz\ unuia dintre ucenicii s\i [i anume
Gheorghe Cociu. Cu privire la acest incident nefericit din via]a lui Suceveanu
consider\m c\ este interesant\ relatarea lui Nicolae Severeanu, unul din fo[tii s\i
elevi:

„Unii cronicari contimporani fac o confuzie cu privire la via]a [i persona-
litatea lui Gh. Cociu supranumit [i «Scofarul», afirmând c\ acesta ar fi fost coleg
cu Dimitrie Suceveanu la [coala lui Gheorghe Paraschiadis.

Dimitrie Suceveanu mi-a f\cut îns\ în aceast\ privin]\ urm\toarele intere-
sante dest\inuiri:

Între anii 1848-1856, pe când tip\ream c\r]ile mele de muzic\ bisericeasc\ în
tipografia Mân\stirii Neam]ului, am auzit cântând pe acest Gheorghe Cociu, pe
atunci frate de ascultare la tipografie, care, pentru c\ purta scuf\, fu supranumit
mai târziu [i «Scofarul». Am fost pl\cut impresionat de vocea lui de tenor lejer,
care avea o extensiune mare [i un timbru foarte pl\cut. L-am luat sub protec]ia
mea la Ia[i, unde a urmat [coala de muzic\ bisericeasc\ de la Mitropolie condus\
de mine însumi, distingându-se îndeosebi prin calitatea vocii sale [i mai ales
sârguin]a depus\ pentru toate studiile. Dup\ absolvirea acestei [coli, Scofarul fu
angajat ca protopsalt de Epitropia Bisericii Sf. Spiridon, unde atr\gea mult\ lume
cu vocea lui dulce [i ml\dioas\.

5 Demisia i se aprob\ prin Decretul Domnesc nr. 10/29 ianuarie 1842; vezi Constantin
Erbiceanu, Istoricul Seminarului „Veniamin” din M\n\stirea Socola, tipo-litografia H.
Goldner, Ia[i, 1885, p. 60 [i Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, vol. III, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1981, p. 22.

6 Se pare c\ s-a [i c\lug\rit acolo; vezi Ierod. Dionisie Marin, op. cit., p. 750.
7 Diac. Conf. Dr. Nicu Moldoveanu, Muzica bisericeasc\ la români în secolul al XIX-lea

(partea I), în „Glasul Bisericii”, XLI (1982), nr. 11-12, p. 912.



198 TEOLOGIE {I VIA}|

În special elita Ia[ului îl simpatiza mult, invitându-l adeseori pe la diferite
festivit\]i [i petreceri ocazionale, prin împrejurimile ora[ului, ca: Socola, Galata,
Cet\]uia etc., de unde vocea lui p\trundea pân\ în cele mai dep\rtate distan]e [i
chiar în ora[. Pe la 1860, prin interven]ia oamenilor politici [i a doamnelor de elit\,
a fost adus ca protopsalt la Sft. Mitropolie, iar eu fusei pus în disponibilitate. Nu
putu îns\ rezista unei vie]i prea zbuciumate [i dezordonate care îi curm\ a[a de
timpuriu firul vie]ii sale, pe la anul 1864, doborât de o ftizie, datorit\ exceselor de
tot felul. Dup\ moartea lui Gh. Scofarul, fui solicitat s\ revin ca protopsalt la
Mitropolie, post pe care îl refuzai îns\, aducând ca pretext grava ofens\ ce mi s’a
f\cut prin înlocuirea mea cu Gh. Scofaru. Dar, nu trecu mult [i o vizit\ nea[teptat\
a mitropolitului Sofronie Miclescu m\ f\cu s\ cedez aprigilor st\ruin]e ale
înaltului prelat [i s\ accept din nou postul de protopsalt al Sfintei Mitropolii.
Mitropolitul însu[i, adânc satisf\cut de aceast\ acceptare a mea, m\ invit\ al\turi
de el, în careta sa personal\, pân\ la Mitropolie, unde, fiind s\rb\toare, cântai Sft.
Liturghie în asisten]a înaltului prelat, a întregului cler [i marilor boeri veni]i
într’adins pân\ acolo pentru a m\ vedea revenit la postul meu de odinioar\”8.

Dimitrie Suceveanu a desf\[urat o remarcabil\ activitate filantropic\. El
„poseda o avere apreciabil\, din care, suflet generos, a l\sat 20.000 de galbeni ca
fond de între]inere a zece paturi la Spitalul «Sf. Spiridon» din Ia[i, pe lâng\ alte
fonduri speciale de între]inere a diferitelor biserici”9.

Dimitrie Suceveanu nu a avut copii, lucru confirmat de actul s\u de dona]ie
din 1894 în care motiva gestul s\u „de a participa [i eu cu obolul meu” [i „având
în vedere c\ m\ g\sesc lipsit [i de coborâtori [i de suitori”10. Nic\ieri nu g\sim
scris c\ a fost c\s\torit, în afar\ de o însemnare de pe una din filele Ms. 4944 de
la Biblioteca M\n\stirii V\ratec (partea a III-a a Idiomelarului s\u): „Acest Triod
al\turat cu Penticostarul este dat Bisericii Mari cu hramul Adormirii de dum-
nealui Paharnicul Dimitrie Suceveanu [i so]ia sa Ecaterina spre ve[nica lor
pomenire. 1884”. La aceasta s-ar ad\uga men]iunea „v\duv” din actul de deces.
Este înmormântat `n Cimitirul Eternitatea din Ia[i.

Imaginea verticalit\]ii morale [i profesionale a omului Suceveanu o putem
întregi cu cuvintele aceluia[i fost elev al lui, Nicolae Severeanu: „Între cânt\re]ii
de elit\, pe cari îi avea Ia[ul pe la 1881-1885, primul rang îl de]inea desigur ma-
rele compozitor Dimitrie Suceveanu, protopsalt al Sfintei Mitropolii [i dasc\lul
meu de muzic\ bisericeasc\.

Avea o voce sonor\, de bariton de mare amploare, cu un timbru pl\cut, ce
captiva asisten]a pân\ într’atâta, încât nu se putea s\ nu-i urm\reasc\ pân\ în cele
mai mici am\nunte toat\ interpretarea, frazarea, dic]iunea [i excep]ionalele sale
calit\]i vocale, de cari acest mare muzician dispunea pân\ în cel mai înalt grad.

8 Nicolae Severeanu, Amintiri despre Dimitrie Suceveanu. Un alt cânt\re] de valoare al
Ia[ilor este G. Cociu, în „Cultura”, XXVII (1938), nr. 1-2, p. 11-12.

9 Ierod. Dionisie Marin, op. cit., p. 754. Preotul Al. Delcea ne d\ suma de „o jum\tate
milion aur”, vezi Pr. Al. Delcea, Dimitrie Suceveanu - 100 de ani de la tip\rirea Idio-
melarului unit cu Doxastarul, în „Glasul Bisericii”, XV (1956), nr. 6-7, p. 332. Aceea[i sum\
(„o jum\tate de milion”) o men]ioneaz\ [i M. Poslu[nicu; vezi la M. Poslu[nicu, op. cit., p. 88.

10 Vasile Vasile, Protopsaltul Dimitrie Suceveanu (1816-1898), în „Byzantion” (revista
de arte bizantine a Academiei de Arte „G. Enescu” din Ia[i), vol. I, Ia[i, 1995, p. 12.
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Dimitrie Suceveanu era pe de alt\ parte de o elegan]\ caracteristic\: jobenul,
redingota, m\nu[ile albe, cravata [i ghetele de lac, erau nelipsite la ceremonii ca
[i la zilele obicinuite. Locuia în curtea bisericii Sft. Nicolae Domnesc, biseric\ de
o frumuse]e rar\ cu trei altare, în cari se slujea pe vremuri în cele trei limbi,
grece[te, ruse[te [i române[te. În aceast\ locuin]\ a lui, Dimitrie Suceveanu poseda
un antreu [i patru camere, situate în partea dinspre meaz\-zi [i oferite în mod
gratuit pentru toat\ via]a de pe la 1848 de Mitropolitul de pe acea vreme, ca o
recompensare binemeritat\ a meritelor sale.

Câteva detalii din via]a lui Dimitrie Suceveanu le socot destul de interesante
pentru a oglindi [i mai mult piozitatea [i mai ales con[tiinciozitatea de care era
animat ilustrul compozitor, ca slujitor credincios [i devotat al Bisericii: 

Venia la vecernie la or\ fix\, se închina la iconostas, î[i a[eza apoi bastonul [i
jobenul în stran\ [i în timp ce canonarhul din stânga citea ceasul al 9-lea, el î[i
citea în tain\ paraclisul Maicii Domnului. Dup\ aceea, cânta «Doamne strigat-am»,
Stihira 1-a [i Slava, iar canonarhul îl completa de la «Pune Doamne straj\ gurii
mele» pân\ la sfâr[itul vecerniei. La utrenie, în timpul canoanelor, el citea
acatistul Maicii Domnului. Apoi, dup\ liturghie, împreun\ cu Gavriil Musicescu,
dirigintele corului metropolitan [i suita clerical\ format\ din arhimandritul de
scaun, preotul liturghisitor, directorul cancelariei [i alte personalit\]i clericale,
înso]ea pe mitropolitul Iosif Naniescu în re[edin]a palatului metropolitan, unde,
dup\ otpust, se servia dulcea]\ [i cafea. Rareori, când nu era re]inut la dejun de
c\tre mitropolit, pleca apoi acas\. Dup\ prânz, pe vreme frumoas\, obicinuia s\
ias\ la promenad\, parcurgând calea de la biserica Sft. Nicolae Domnesc (re[e-
din]a sa) pân\ la Copou, distan]\ apreciabil\, care totu[i pentru el, de[i la o vârst\
cam înaintat\ (67-68 ani) nu-i p\rea prea obositoare. S\rb\torile mai cu seam\ îl
a[teptam la poarta mitropoliei, pentru a-l înso]i în plimbarea spre Copou,
conform în]elegerii prealabile luat\ la biseric\ sau la el acas\, în timpul orelor de
lec]ii din celelalte zile”11. 

Posibil ca demnitatea de paharnic s\-i fi fost acordat\ nu numai pentru
„iscusin]a sa în cântarea bisericeasc\”12, ci [i pentru caracterul s\u ponderat,
cinstit [i demn pe care-l reg\sim în textul de mai sus. 

În ceea ce prive[te opera lui Dimitrie Suceveanu, putem spune c\ aceasta i-a
adus recunoa[terea unanim\, în plan na]ional, ca fiind una din cele mai autorizate
personalit\]i muzicale ale vremii13. 

11 N. Severeanu, op. cit., p. 10-11.
12 Badea Cire[eanu, Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici Ortodoxe de R\s\rit, vol. II,

Bucure[ti, 1911, p. 531. 
13 Pentru toate acestea vezi la Gheorghe Ciobanu, Muzica bisericeasc\ la români, în

„Studii de Etnomuzicologie [i Bizantinologie”, vol. I, Editura Muzical\, Bucure[ti, 1974, p.
340; Gavriil Galinescu, Muzica în Moldova, în George Breazul [i Petre Ni]ulescu, Muzica
româneasc\ de azi, Bucure[ti, 1939, p. 716-717; Ion Popescu-Pas\rea, Întemeietorii
cântului bisericesc românesc, în „Cultura”, XVII (1938), nr. 1-2, p. 8; Dimitrie Suceveanu,
Idiomelar, Partea întâia, care cuprinde cânt\rile s\rb\torilor din lunile septembrie-
decembrie, Editura M\n\stirii Sinaia, 1992, p. IX (în „Cuvânt înainte” al Arhid. Conf. Dr.
Sebastian Barbu-Bucur).
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Cronologic, titlurile lucr\rilor lui Dimitrie Suceveanu se prezint\ astfel:

- Prohodul Domnului tip\rit la Ia[i în 184714.

- Teoreticonul tip\rit la Ia[i în 1848. Este o reeditare, cu o alt\ ordonare a
materialului original, a Teoreticonului lui Macarie Ieromonahul tip\rit la Viena
în 1823.

- Anastasimatarul tip\rit la Ia[i în 1848. Este mai mult decât o reeditare a
Anastasimatarului lui Macarie tip\rit la Viena în 1823. Spre deosebire de
Teoreticon, aici se observ\ [i contribu]ia proprie a lui Suceveanu.

- Irmologhionul tip\rit la Ia[i în 1848. Este aceea[i situa]ie cu a Anas-
tasimatarului.

- Idiomelarul, volumul I, tip\rit la M\n\stirea Neam] în 1856.
- Idiomelarul, volumul II, tip\rit la M\n\stirea Neam] în 1856.
- Idiomelarul, volumul III, tip\rit la M\n\stirea Neam] în 1857.
- Paraclisul Maicii Domnului tip\rit la Bucure[ti în 1884.
În afar\ de aceste monumentale lucr\ri, pe Suceveanu îl g\sim cu cânt\ri

separate în aproape toate tip\riturile de dup\ el, dovad\ c\ opera sa s-a impus în
întreaga muzic\ bisericeasc\ româneasc\15.

Dup\ cum observ\m, titlurile lui Suceveanu, comparativ cu ale altor autori,
par destul de pu]ine; a[adar am fi tenta]i s\ spunem c\ opera sa este redus\ ca
dimensiuni. Nu acela[i lucru îl putem spune dac\ privim lucrurile din punct de
vedere cantitativ (ne referim la num\rul considerabil de pagini) [i, f\r\ discu]ie,
calitativ. De aceea se impune trecerea în revist\ a urm\toarelor aspecte:

 a) legat de Irmologhion [i Anastasimatar trebuie s\ men]ion\m c\ acestea
sunt mai mult decât simple reedit\ri. Dac\ ]inem seama de men]iunile identice
din ambele titluri, „… Alc\tuit [i întocmit dup\ cel mai nou sistem din grece[te
în române[te…”, vedem c\ nu e vorba numai de o reeditare, ci de o „alc\tuire” [i
„o întocmire”. La acestea am putea ad\uga [i acele „traduceri” men]ionate de
Suceveanu, toate v\dind interven]ii personale ale lui Suceveanu.

b) în compara]ie cu Irmologhionul [i Anastasimatarul care sunt pa[i pro-
gresivi în procesul de românire a cânt\rii biserice[ti, indiscutabil Idiomelarul
r\mâne vârful crea]iei muzicale biserice[ti din ]ara noastr\ [i expresia cea mai
elocvent\ de adaptare a melosului bizantin la gustul [i sensibilitatea românului.
Cunosc\tor al vechii sisteme16 [i excelent m=nuitor al celei hrisantice, Suceveanu
va face o trecere perfect\ de la una la cealalt\, neignorând în acela[i timp
experien]ele acumulate anterior. El [i le va însu[i, reu[ind s\ realizeze o perfect\
sintez\ a românirii cânt\rilor biserice[ti ortodoxe din ]ara noastr\, românire

14 Consider\m c\ nu este necesar aici s\ red\m în întregime titlurile, denumirea generic\
fiind de ajuns. Urm\toarele edi]ii ale Prohodului au fost în anii 1847, 1856, 1873, 1891 [i
1896. Dup\ moartea protopsaltului, urm\toarele edi]ii au fost în anii 1912, 1922 [i 1928.

15 Întrucât spa]iul nu ne permite men]ionarea tuturor titlurilor [i volumelor unde le
putem g\si, suger\m a se consulta în acest sens Gheorghe C. Ionescu, op. cit., p. 331-332.

16 La Canonul Stâlp\rilor, el specific\: „tradus din sistema veche în cea nou\, întocmai
dup\ cum s-a cântat în vechime”; vezi în Idiomelar – partea a III-a, Editura Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei Trinitas, Ia[i, 1997, p. 82.
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anticipat\ cu patru secole în urm\ prin [coala de la Putna [i reprezentan]ii ei [i
început\ efectiv peste aproape dou\ secole de Filotei sin Ag\i Jipei.

Citând sursele pentru Idiomelar, Idiomelarul lui Hurmuz Hartofilax [i
Doxastarul lui Petru Lampadarie, Suceveanu a lucrat bazându-se pe „putin]a [i
mijloacele” proprii. El [i-a motivat aceast\ munc\ enorm\ prin „trebuin]a de a
avea în limba na]ional\ toate cânt\rile biserice[ti”. Am amintit acest lucru
deoarece adaptarea cânt\rilor grece[ti la gustul [i firea românului cerea veleit\]i
nu numai de muzician, ci [i de bun teolog [i nu în ultimul rând de lingvist; cine
parcurge paginile Idiomelarului se poate convinge c\ Suceveanu a demonstrat-o
cu prisosin]\.

c) un alt aspect, deosebit de interesant, îl constituie leg\tura marelui pro-
topsalt cu filonul cântului popular izvorât din sufletul curat al ]\ranului român,
suflet care se dest\inuie uneori în cântul de la stran\. Asupra unei influen]e a
melosului popular în cântarea bisericeasc\ sunt de acord to]i speciali[tii. Aceast\
influen]\ a dat o not\ aparte cânt\rii noastre biserice[ti f\cându-o s\ se plieze
perfect pe temperamentul [i personalitatea românului. De altfel, adev\ra]ii com-
pozitori de mai târziu care au înve[mântat în haina polifoniei cântarea bise-
riceasc\ sunt cei care au ]inut cont de acest aspect. Cum a în]eles [i realizat
Suceveanu aceast\ simbioz\ reiese doar parcurgând lucr\rile sale. Un gr\itor
exemplu poate fi [i manuscrisul autograf al lui Suceveanu aflat la Arhivele
Statului din Piatra Neam], Fond „Gavriil Galinescu”, Dosar nr. 1/1881, fila 1r.
Este vorba de cânt\rile I [i a III-a de la „Canonul Na[terii Domnului”. Acest
manuscris este semnalat [i transcris de muzicologul Vasile Vasile17. La sfâr[itul
lucr\rii noastre noi îl red\m în fotocopie. Urm\rind cu aten]ie linia melodic\,
asem\n\toare la ambele pesne, se observ\ cu u[urin]\ influen]a segmentului
folcloric asupra celui bisericesc.

Dac\ [coala de la Putna, prin reprezentan]ii ei, anticipa românirea cânt\rilor
biserice[ti sub aspect muzical, iat\ c\ Suceveanu, dup\ un lung [ir de truditori,
încheie, mai ales prin Idiomelarul s\u, acest proces, rezolvând [i cel\lalt aspect,
cel literar. El r\mâne un punct de referin]\ în lumea muzical\ româneasc\.

Gavriil Musicescu

Literatura de specialitate cu privire la via]a [i activitatea lui Gavriil Musi-
cescu este destul de vast\. De aceea consider\m c\ este de ajuns s\ ne oprim doar
asupra câtorva repere biografice [i apoi s\ facem o categorisire a activit\]ii sale. 

Musicescu s-a n\scut în Ismail (Basarabia) la 20 martie 1847. Asupra zilei de
na[tere [i a ortografiei numelui lui Musicescu au planat unele incertitudini18. Cât

17 Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine…, vol. II; idem, Protopsaltul Dimitrie
Suceveanu (1816-1898), p. 16 [i 38.

18 Compozitorul însu[i, în schi]a autobiografic\ trimis\ lui Iosif Vulcan [i publicat\ în
revista Familia din Oradea cu nr. 33/26 august 1900, la p. 391 ne d\ numai anul na[terii
sale: 1847. Mihail Poslu[nicu, în lucrarea sa intitulat\ Gavriil Musicescu. Via]a [i opera sa
muzical\, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1925, ne d\ când ziua de 20 martie, când
28 martie. Titus Cerne în articolul Gavriil Musicescu din revista „Arta”, III (1894), nr. 3 ne
d\ ziua de 25 martie.
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prive[te prima problem\, ea a fost rezolvat\ de George Breazul când i-a cerut
l\muriri lui N.N. Mihailov – profesor la Conservatorul de muzic\ din Kiev.
Acesta îi r\spunde c\: „În materialele documentare ale fondului bisericii Sfântul
Nicolae din ora[ul Ismail, în registrul de nou-n\scu]i, la 20 martie 1847 este
trecut Muzicenco Gavriil Vaculovici; p\rin]ii, mici burghezi din Ismail, tata:
Muzicenco Vacul Onisimovici, mama: Muzicenco Varvara Danilovna; ambii
p\rin]i de origine ortodox\”19.

În ceea ce prive[te cea de-a doua problem\ tot George Breazul precizeaz\ c\
Musicescu a fost înscris la Seminarul de la Hu[i sub numele de Musicencu20,
afirmând în alt loc c\ muzicianul se înscria în actele înv\]\mântului mol-
dovenesc Musîcenco21. În condica de prezen]\ a profesorilor de la Conservatorul
de muzic\ din Ia[i, pe anii 1900-1901, semn\tura profesorului de armonie apare
G. Musicescu22. În coresponden]a purtat\ cu Episcopul Melchisedec {tef\nescu,
Vasile Mandinescu – directorul Cancelariei episcopale – [i cu Mitropolitul Iosif
Naniescu apare isc\litura G. Musicescu23. A[adar numele consacrat în lexi-
cografia muzical\ este cel de Musicescu.

Primele studii sunt f\cute în ora[ul natal. Aici este apreciat pentru talentul
s\u muzical [i vocea de alto. Renumit pentru faima sa, Seminarul de la Socola a
atras [i tineri de dincolo de Prut. Se pare c\ aceast\ atrac]ie se datora [i faptului
c\ aici se înv\]a în limba român\. A[a se face c\, prin 1860, mici grupuri de copii
veneau din Basarabia la Ia[i. Ei aveau o oarecare preg\tire muzical\, deoarece
f\ceau parte din ansamblul coral condus de Preotul Simion Vigurzinschi.
„Dirijorul, excelent bas [i el, a venit în acel an în Ia[i împreun\ cu doi soprani, un
altist [i un tenor; [i a[a de frumos au cântat, c\ mult\ vreme dup\ aceea corul lor
a fost pomenit ca pild\ de urmat în str\duin]ele corale ale ie[enilor. Afar\ de
dirijor, tuspatru cori[tii au [i r\mas în corul Socolei. Î[i aducea aminte de acestea
[i le nota contribuind la descoperirea datelor privitoare la istoria începuturilor [i
dezvoltarea muzicii corale în Moldova, Gavriil Musicescu”24.

Între anii 1860-1864 studiaz\ la Seminarul teologic din Hu[i, fiind înclinat
aici spre cântarea coral\. Pasiunea [i interesul s\u pentru acest gen de cântare vor
atrage simpatia [i protec]ia directorului Melchisedec {tef\nescu (director între
anii 1856-1861) care, în raportul s\u cu nr. 176, face cunoscut Ministerului de

19 George Breazul, Gavriil Musicescu. Schi]\ monografic\, Editura Muzical\, Bucure[ti,
1962, p. 21.

20 Ibidem, p. 22.
21 Ibidem, p. 21.
22 Arhivele Statului Ia[i, Fondul Academiei de muzic\, Dos. nr. 21/1900.
23 Paul Mihail, Via]a [i opera lui Gavriil Musicescu oglindit\ în scrisorile anilor 1871-

1899, în „Studii muzicologice”, nr. 2/1956, p. 101; Pr. Prof. Gheorghe Moisescu, La 125 de
ani de la na[terea lui Gavriil Musicescu; Coresponden]a lui Gavriil Musicescu cu
Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu, în „Biserica Ortodox\ Român\”, XC (1972), nr. 9-10,
p. 1039.

24 George Breazul, Pagini din istoria muzicii române[ti, vol. I, Editura Muzical\ a
Uniunii Compozitorilor, Bucure[ti, 1966, p. 337.
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resort c\ a numit în func]ia de „bibliotecar [i pedagog pe junele Musicencu
Gavriil”25. De altfel, Musicescu va fi sprijinit mereu de Episcopul Melchisedec.
De pild\, pentru ocuparea catedrei de Muzic\ Eclesiastic\ de la conservatorul
ie[ean, r\mas\ vacant\ prin moartea lui G.T. Burada, Musicescu se va adresa în
acest sens episcopului pe 27 iunie 187026.

În 1864 vine la Ia[i [i se înscrie la examenul de admitere la Conservatorul de
muzic\. În prima faz\ îi sunt contestate aptitudinile muzicale. Va fi nevoie de
interven]ia Profesorului Gustav Wagner pentru ca Musicescu s\ fie primit la
clasa de viol\. Pe lâng\ acest curs frecventeaz\ [i pe cele de teorie [i solfegiu cu
Pietro Mezzetti, fiind trecut în catalogul [colii de muzic\ [i declama]iune din Ia[i
la nr. crt. 2, clasa de principiu27, canto cu Pasquale28, armonie cu I. Scholtich29. În
Registrul alfabetic al elevilor [i elevelor [coalei de muzic\ pe 1865-1866, Gavriil
Musicescu este înscris la violin\ [i armonie30. Mai apare ca elev la clasa de
violin\ II a lui Gustav Wagner31. Paralel îl g\sim în corul mitropolitan, condus de
G.T. Burada, la partida de tenor II [i în corul Teatrului Na]ional din Ia[i, pe
vremea aceea cu sediul în Copou.

Studiile de la Conservator le termin\ în 1866 [i, în urma concursului din 22
mai 1866, ocup\ catedra de muzic\ vocal\ la Seminarul din Ismail. Episcopul
Melchisedec {tef\nescu îl va ajuta s\ pun\ bazele unui cor bisericesc la Ismail,
cor cu care Musicescu î[i începe ascensiunea în activitatea sa muzical\.

Dintr-o c\l\torie în Rusia, Episcopul Melchisedec îi aduce lui Musicescu
c\r]i de muzic\. Prin aceste c\r]i muzicianul ia cuno[tin]\ [i cu alte forme de
manifest\ri muzicale fa]\ de cele cunoscute în Seminarul de la Ismail. Aten]ia lui
Musicescu se îndreapt\ spre Josef K. Hunke, profesor de contrapunct la Con-
servatorul din Petersburg [i de compozi]ie la Capela imperial\, cu care va intra în
coresponden]\32. Astfel se face c\, în 1870, prin Paul Romanenco, consulul rus la
Ismail [i prin concursul episcopului, Musicescu este recomandat la Capela
imperial\ din Petersburg. Seriozitatea de care a dat dovad\ l-a propulsat pe
Musicescu, ajutat [i de Hunke [i de Nicolai Bahmeteev – directorul Capelei
imperiale, la Conservatorul imperial din Petersburg ca stipendist al `mp\ratului
tuturor Rusiilor Alexandru al II-lea. Influen]a [colii ruse[ti î[i va pune amprenta
pe majoritatea lucr\rilor de mai târziu ale lui Musicescu. Tot aici va lua contact
cu mari compozitori ru[i precum Dimitrie Bortneanski sau Gavriil Lamakin. 

De[i a fost curtat pentru postul de dirijor al Corului Catedralei Sf. Isaac din
Petersburg, în 1872, Musicescu se întoarce acas\. În urma vacant\rii catedrei de

25 Idem, Gavriil Musicescu. Schi]\ monografic\, p. 25.
26 Iosif E. Naghiu, Contribu]ii la biografia lui Gavriil Musicescu (1847-1903), în „Mi-

tropolia Moldovei [i Sucevei”, XLVIII (1972), nr. 3-4, p. 217-230.
27 Arhivele Statului Ia[i, Fond Conservatorul de muzic\, Dos. nr. 1/1864-1869, f. 315.
28 George Breazul, Gavriil Musicescu. Schi]\ monografic\, p. 25.
29 Idem, Pagini din istoria muzicii române[ti, vol. I, p. 105.
30 Idem, Gavriil Musicescu. Schi]\ monografic\, p. 25.
31 Arhivele Statului Ia[i, Fond Conservatorul de muzic\, Dos. nr. 1/1864-1869, f. 315.
32 Viorel Cosma, Muzicieni români. Lexicon, Editura Muzical\ a Uniunii Compozi-

torilor, Bucure[ti, 1970, p. 8.
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armonie de la Conservatorul de muzic\ din Ia[i, el se înscrie la concurs, iar în
perioada 15-17 septembrie sus]ine probele cerute33. Este declarat admis [i numit
profesor cu titlul provizoriu la catedra de armonie prin Decretul 9780/23 sep-
tembrie 1872. La aceast\ institu]ie va munci pân\ în 1903. În luna iunie a anului
1873 va suplini, ca director, pe Caudella, plecat în concediu34. Din 1882 pân\ în
1900 îndepline[te func]ia de subdirector al Conservatorului35, iar din 1900, în
urma demisiei lui Eduard Caudella, director plin.

Gavriil Musicescu a trecut la cele ve[nice la 8 decembrie 1903, orele 1400, în
casa ginerelui s\u, Teodoreanu, din str. Zlataust36. Este înmormântat în cimitirul
Eternitatea din Ia[i37.

Activitatea lui Musicescu poate fi împ\r]it\ în trei compartimente:

a) pedagog;

b) compozitor;

c) organizator [i dirijor de cor.

a) Ca pedagog, Musicescu nu s-a cru]at pe el însu[i [i n-a cru]at pe nimeni.
Al\turi de colegii profesori va lupta în 1876 pentru re`nfiin]area Conservatorului,
care în 1875 fusese desfiin]at de Ministrul de Instruc]ie, pe atunci Titu Ma-
iorescu. Fa]\ de academismul steril care st\pânea pe unii profesori, concep]ia
creatoare a lui, format\ în ambian]a [colii muzicale ruse, impunea respect [i
d\dea elevilor s\i o puternic\ încredere în maestrul lor. Crezul lui, pe care-l îm-
p\rt\[ise acestora [i nu numai, era c\ „muzica nu este numai un simplu di-
vertisment, ci o oglindire a ceea ce este mai adânc în sufletul omului”38. 

Prioritar pentru Musicescu a fost rolul muzicii ca factor educativ, începând
de la cea mai fraged\ vârst\. Astfel, el st\ruia asupra necesit\]ii de a se preda
muzica înc\ din clasele primare: „În toate ]\rile civilizate [i cu deosebire în
Germania, studiul muzicii se începe în clasa I primar\ rural\ [i urban\ [i continu\
pân\ la Universitate. La noi îns\, în [colile rurale nu se pred\ deloc, iar în cele
urbane, numai în cursul secundar. Aceasta este o lips\ mare. R\spândirea muzicii
în popor este reclamat\ de timp. Pentru ajungerea acestui scop, adic\ a r\spân-
dirii culturii muzicale în popor, cel mai nimerit lucru ar fi a se pune studiul

33 Realizarea unui bas cifrat [i cânt dificile la care ob]ine nota 8, examen oral la armonie
unde ob]ine nota 9 [i compozi]ie în scris asupra unui subiect de fug\ (nota 7). Comisia era
compus\ din Eduard Wachmann, Louis Wiest, Alexandru Flechtenmacher [i Ioan Cartu;
vezi Arhivele Statului Ia[i, Fond Conservatorul de muzic\, Dos. nr. 3/1879-1890, f. 23.

34 Arhivele Statului Ia[i, Fond Conservatorul de muzic\, Dos. nr. 2/1873, f. 225.
35 George Breazul, Pagini din istoria muzicii române[ti, vol. I, p. 150.
36 Musicescu a fost r\pus de un diabet necru]\tor; vezi Arhivele Statului Ia[i, Fond

Conservatorul de muzic\, Dos. nr. 22/1903, f. 412.
37 Pentru demersurile f\cute de c\tre Al. Aurescu, director delegat al Conservatorului,

pe lâng\ Ministrul Spiru Haret în vederea sus]inerii de c\tre stat a cheltuielilor de
înmormântare se poate consulta la Arhivele Statului Ia[i, Fond Conservatorul de muzic\,
Dos. nr. 22/1903, f. 412-413, 416-417. 

38 {tefan Verde[-Ia[i, Gavriil Musicescu, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, XXX
(1954), nr. 3-4, p. 70.
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muzicii în mod practic în [colile primare, rurale [i urbane”39. În acest sens el
redactase [i multiplicase Curs practic de muzic\ vocal\ pentru uzul gimnaziilor,
[coalelor secundare [i institutelor private, iar pentru tineret a alc\tuit 25 cânturi
pentru una, dou\, trei, patru [i mai multe voci destinate uzului [coalelor. Se pare
c\ „organizarea propus\ prin noul proiect de lege, chestiunea studiului muzicii a
fost cu nep\sare privit\”40. În ciuda acestui lucru, el va organiza întâlniri în
timpul verii cu înv\]\torii din Moldova veni]i la Ia[i pentru conferin]ele anuale.
O parte din elevii lui sau absolven]i ai clasei de armonie, sub stricta sa su-
praveghere, vor preda muzica în câteva [coli primare, el însu[i nelimitându-se la
cursurile de la Conservator, ci predând [i la {coala Normal\ „Vasile Lupu” din Ia[i41.

b) activitatea compozi]ional\ a lui Gavriil Musicescu cuprinde, la rândul ei,
dou\ laturi:

I) crea]ia coral\ bisericeasc\;
II) crea]ia coral\ laic\.
În lucrarea noastr\ ne vom referi doar la crea]ia coral\ bisericeasc\. Înainte

îns\ de a creiona câteva aspecte ale acestui compartiment, trebuie s\ amintim c\
numele lui Musicescu este legat de începuturile transcrierii în mod sistematic [i
oficial a cânt\rilor psaltice pe nota]ia liniar\. Ini]iativa transcrierii a apar]inut
renumitului muzician care a cooptat [i pe Grigorie Gheorghiu [i Gheorghe Dima.
Cel care a încurajat aceast\ întreprindere a fost Episcopul Melchisedec {tef\nescu.

Sfântul Sinod aprob\ cererea din 6 noiembrie 1881, iar Musicescu în pe-
rioada 1884-1898, împreun\ cu colaboratorii s\i, scoate de sub tipar Anastasi-
matarul pe cele opt glasuri, stihirile evangheliilor [i doxologiile pe toate glasurile,
cele trei Liturghii, 17 axioane la s\rb\torile împ\r\te[ti, toate acestea încadrate în
11 volume. Aici intervine o eroare: crezând c\ toat\ aceast\ transcriere este
destinat\ înv\]\mântului seminarial, Ministerului Cultelor înainteaz\ spre avizare
Sfântului Sinod lucr\rile celor trei. Concluzia celor doi raportori, Arhiereul Nifon
Ploie[teanu [i Episcopul Gherasim al Arge[ului, îns\rcina]i de Sinod cu studiul
acestui caz, a fost c\ cei trei muzicieni vor s\ scoat\ nota]ia psaltic\ din seminarii
[i s\ o înlocuiasc\ cu nota]ia liniar\. De aici o serie întreag\ de polemici aprinse.
Aceste cânt\ri, trebuie s\ recunoa[tem, con]in unele erori, mai ales la glasurile
cromatice, nu sunt specificate sursele multora dintre ele, sunt încadrate în
m\suri, unele melodii sunt simplificate în mod nejustificat. De altfel, curentul
vremii considera nota]ia psaltic\ învechit\, perimat\, greu accesibil\, ceea ce l-a
determinat pe Musicescu însu[i s\ subestimeze valoarea acestei nota]ii [i s\
recunoasc\ faptul c\ el a cerut „înl\turarea nota]iunii psaltichiei”42, considerând
c\ muzica bisericeasc\ ajunsese în „agonia mor]ii”43. Chiar Mitropolitul Iosif
Naniescu a respins aceste transcrieri pentru motivele ar\tate mai sus. 

39 A.D. Atanasiu, Membru al Asocia]iunii Generale a Arti[tilor din Ia[i, nr. 3/1904, p. 2.
40 Ibidem, p. 3.
41 George Breazul, Pagini din istoria muzicii rom=ne[ti, p. 350.
42 Apud Florin Bucescu, Un muzician ie[ean pe nedrept uitat, în „Byzantion” – Revista

de Arte Bizantine a Academiei de Arte „George Enescu”, Ia[i, 1996, p. 242.
43 Mihail Poslu[nicu, op. cit., p. 361. „Moartea” muzicii psaltice a mai prezis-o [i Epis-

copul Dun\rii de Jos, Partenie Clinceni, îns\ s-a în[elat.
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Oricum, meritul celor trei muzicieni este apreciabil pentru inten]ia lor de a
oferi accesibilitate la muzica bisericeasc\ [i celor care nu cuno[teau nota]ia
psaltic\. Ini]ial acesta fusese [i motivul temerarei lor întreprinderi, dar, se pare c\
Musicescu a împins lucrurile prea departe, cerând desfiin]area nota]iei psaltice [i
înlocuirea ei cu cea liniar\. Totu[i ini]iativa lor nu a r\mas f\r\ ecou: începând cu
cea de-a II-a jum\tate a secolului al XX-lea procedeul scrierii în dubla nota]ie a
fost [i este folosit pe scar\ larg\.

Revenind la crea]ia coral\ bisericeasc\, putem spune c\ Musicescu a compus
un num\r apreciabil de piese corale pentru cor mixt a capella sau pentru cor cu
acompaniament de pian grupate în patru volume, cânt\ri liturgice izolate, con-
certe, chinonice etc.

Primele lucr\ri religioase au ap\rut în 1866, când era profesor la Seminarul
din Ismail. 

În 1869, cu sprijinul Episcopului Melchisedec, Musicescu tip\re[te în Impri-
meria lui Ioan Cartu, Opul I, Imnurile Dumnezeie[tilor Liturghii. Marea majo-
ritate a cânt\rilor din aceste liturghii sunt prelucr\ri, îns\ avem [i compozi]ii
proprii cum ar fi Crezul în Si bemol major, Tat\l nostru în Fa major, C\tre Tine,
Doamne, înal] sufletul meu în Sol major. 

Din lucr\rile personale ale Opului al II-lea se disting dou\ concerte: Pleac\,
Doamne, urechea Ta [i Miluie[te Doamne. 

În anul 1870 apare la Bucure[ti Opul al III-lea, Imnurile dumnezeie[tii
liturghii accommodate la serviciul arhieresc, cu acompaniament de pian. Marea
majoritate a pieselor din aceast\ lucrare sunt compozi]ii proprii ale lui Musi-
cescu. Atrag aten]ia aici dou\ dintre ele: S\ se bucure sufletul t\u în Domnul c\
te-au îmbr\cat în haina mântuirii [i Is pola eti Despota!

Opul al IV-lea, tip\rit în 1871, tot la Imprimeria lui Ioan Cartu, cuprinde
Rânduiala cununiei pentru cor mixt, cu acompaniament de pian. Pe lâng\ a-
ceasta mai con]ine tropare prelucrate [i armonizate dup\ melodiile biserice[ti
tradi]ionale.

Nu trebuie uitat Repertoriul coral ce însumeaz\ melodii psaltice tradi]ionale
prelucrate [i armonizate de Musicescu. Se disting: R\spunsurile mari pe glasul
VIII, axioanele praznicale [i cele dou\ mari concerte de o arhitectur\ muzical\
impun\toare: concertul nr. 1 Cine se va sui în muntele Domnului în Si bemol major
cu modula]ie în Mi bemol major [i concertul nr. 2 Înnoie[te-te, noule Ierusalime în
Do major. Dac\ ]inem cont c\ Musicescu a impus în cântarea coral\ bisericeasc\
forma de concert propriu-zis\, atunci trebuie s\ amintim [i Concertul la Na[terea
Domnului în Do major, cu modula]ie în tonalitatea subdominantei, Concertul la
Învierea Domnului în Do major cu aceea[i modula]ie [i concertul La râul Va-
vilonului în La minor.

Musicescu a r\mas tributar [colii ruse[ti de compozi]ie. El s-a îndep\rtat,
într-o oarecare m\sur\, de filonul tradi]ional al cânt\rilor de stran\ cu aspectul lor
pur modal [i ritmic\ variat\. Mai ales în operele sale de maturitate acest lucru
este u[or de sesizat. Dac\ unele piese corale se limitez\ la intervalul de octav\ [i
la înl\n]uiri de acorduri pe treptele cu func]ie principal\, unele piese dispun de o
armonie „stufoas\” pentru 7 sau chiar 8 voci, fiind vorba de dubl\ri la octav\. În
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general, se observ\ un mers acordic, de cele mai multe ori pres\rat de un recitativ
specific corurilor ruse[ti.

Totu[i meritul lui Musicescu const\ în faptul c\ a fost un compozitor apreciat
[i un dirijor des\vâr[it, îmbog\]ind tezaurul cânt\rii corale biserice[ti cu valori
artistice care se g\sesc în repertoriul multor forma]ii corale de ast\zi (profesio-
niste sau de amatori), cel pu]in în Moldova.

c) Musicescu - organizator [i dirijor de cor

Corul mitropolitan a fost înfiin]at de c\tre Mitropolitul Calinic Miclescu în
1863. El era format din b\ie]i care erau între]inu]i de mitropolit cu cazare, mas\
[i îmbr\c\minte. Internatul se afla în casele [colii de cânt\re]i biserice[ti. La
început, corul num\ra 18 elevi din care 12 interni [i 6 externi. Num\rul acestora
se va extinde la 30. 

Din 1864 [i pân\ în 1876 corul va fi pus în dependen]\ de Conservatorul de
muzic\, prev\zându-se, prin grija mitropolitului, un buget pentru între]inerea lui.
La conducerea corului vine, la 15 ianuarie 1876, Gavriil Musicescu. Perioada cât
a fost Musicescu dirijor va constitui apogeul corului mitropolitan.

În acel timp mai erau în Ia[i înc\ dou\ coruri între]inute de stat: unul la
biserica Nicori]\, iar cel\lalt la biserica „Sf. Laz\r”. {i acestea au fost date în
grija lui Musicescu44. Constatând nivelul sc\zut al acestor dou\ coruri, el va
proceda la singura solu]ie posibil\ [i viabil\ în acela[i timp: unificarea celor trei
coruri existente în Ia[i. Astfel ia na[tere una din cele mai renumite forma]ii
corale biserice[ti din Moldova, capabil\ s\ abordeze un repertoriu destul de vast,
de la cel bisericesc pân\ la cel universal. Faima acestui cor crescuse uimitor de
repede, iar în pu]in timp ea dep\[ise hotarele ]\rii. „Ie[enii independen]i [i atei –
scria Gala Galaction – veneau s\ asculte cu admira]ie pe marele maestru care, din
cafasul ridicat sub bol]ile catedralei, r\spândea vraja atotbiruitoare a melodiilor
sale biserice[ti, str\b\tute de un suflu mistic din Biserica de R\s\rit. De[i în acea
vreme capitala Moldovei ]inea în cinste moda intelectual\ liber-cuget\toare,
totu[i printr-un contract ciudat, aceast\ lume emancipat\ [i liber-cuget\toare î[i
crease o religie nou\, religia muzicii lui Musicescu”45. 

Musicescu era un specialist în propor]ionarea vocilor, condi]ie necesar\
îndeplinirii echilibrului dintre partide [i asigur\rii omogeniz\rii perfecte. Ale-
gerea b\ie]ilor46 o f\cea Grigorie I. Gheorghiu, iar trierea [i instruc]ia acestora
revenea lui Musicescu. La alegerea vocilor b\rb\te[ti, Musicescu se interesa, pe
deasupra, [i de condi]ia moral\ [i, nu în ultimul rând, de cea social\. O forma]ie
de elit\, cu preten]ii, trebuia s\-[i p\streze renumele [i prin eticheta moral\.
Dovezi ale acestei preocup\ri sunt „Regulamentul” [i „Condica de amenzi”
introduse la venirea lui în fruntea corului.

44 Diac. Prof. Gheorghe I. Moisescu, O jum\tate de veac de la moartea lui Gavriil
Musicescu, în „Biserica Ortodox\ Român\”, LXXII (1954), nr. 1, p. 48, nota 16.

45 Gala Galaction, Gavriil Musicescu, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, XIII
(1937), nr. 11, p. 425.

46 Pân\ la Musicescu, în corurile biserice[ti nu existau vocile de femei. Pentru partidele
de sopran [i alto se foloseau voci de b\ie]i.
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Modific\rile fiziologice ce intervin în aparatul vocal la b\ie]ii de 14-15 ani
(schimbarea vocii) i-au creat mereu probleme lui Musicescu în sensul c\ abia
când copilul începe s\-[i contureze o personalitate muzical\, intervine schim-
barea vocii [i astfel este necesar\ o alt\ „vân\toare de voci”. Pentru o stabilitate a
membrilor corului, Musicescu va recurge la o solu]ie de pionierat: introducerea
vocilor de femei în locul celor de copii. Pentru vremea respectiv\ asemenea lucru
era de neimaginat. Chiar în Sinod s-a obiectat c\ este „o profanare s\ introduci
femei în cor”. Cu toate acestea, în urma argumentelor aduse de Arhiereul
Atanasie Craioveanul [i a sus]inerii Mitropolitului Iosif Naniescu, la care s-au
ad\ugat pledoarii ale unor personalit\]i marcante din acea vreme47, Sfântul Sinod
aprob\ introducerea vocilor de femei în cor. Astfel, în 1895, g\sim în corul lui
Musicescu, la partida de sopran, nume precum M. Galbaza, Esmeralda Sculy,
Maria Carp, Natalia Grigoriu [i Eliza Mocranski48. În c\utarea unor voci bune, el
va trece „grani]a”, mergând la Chi[in\u [i Odesa. Printre membrii fondatori ai
corului g\sim pe:

- Petru Nomen, un excelent bas profund cu o intensitate ce mergea pân\ la
Mi în contraoctav\; devenise o legend\ a corului [i a Ia[ului. Pentru el,
Musicescu scria o [tim\ aparte numit\ partida Nomen.

- Ioan Dumitrescu, tenor de celebritate mondial\, apreciat de curtea regal\
englez\.

- Gh. S. Vasiliu, tenor [i compozitor, s-a num\rat printre cânt\re]ii primei
trupe române[ti de oper\ din Craiova.

- I. Georgescu, bas cantabil, solist al corului, a studiat în Italia. Mai târziu a
devenit primar al ora[ului Constan]a.

- Andrei Teodorescu, bas profund, ata[at profund suflete[te de forma]ie. 
- D. Mih\ilescu, bas cantabil.
- Dimitrie Ionescu, tenor, profesor de muzic\ la {coala Normal\ „Vasile

Lupu” din Ia[i.
- Gheorghe Grigoriu, tenor, director al [colii de cânt\re]i [i psalt la Catedrala

mitropolitan\.
- Grigorie I. Gheorghiu, tenor, profesor psaltichie la Seminarul „Veniamin”,

protopsalt la Mitropolie. Din 1903, dup\ moartea lui Musicescu, dirijor al corului
mitropolitan.

- Dimitrie Dumitriu, bariton, profesor de muzic\ la Seminarul „Veniamin”, la
[coala militar\ [i la Seminarul pedagogic universitar. Va urma lui Grigorie
Gheorghiu la conducerea corului.

- Gheorghe Zavalide, tenor, profesor de muzic\ la liceul din Tulcea.
- Alberto Cirillo, tenor, profesor de muzic\ la liceul din Piatra Neam].
- I. Galbaz\, „copilul fenomen” cu voce de alto.
- Timotei Popovici, bariton, profesor la {coala Normal\ din Sibiu [i dirijorul

corului mitropolitan din Sibiu.

47  Vezi A.D. Xenopol, Corul Mitropolitan din Ia[i, în „Arte”, IV (1895), nr. 4, p.
101-105.

48 Grigorie I. Gheorghiu, Corul lui Musicescu, Tipografia Via]a Româneasc\, Ia[i,
1926, p. 15.
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- Titus Popovici, bariton.

- Mihail Gr. Poslu[nicu, bariton, profesor la Liceul „A.T. Laurian” [i la
{coala Normal\ „Mihai Eminescu” din Boto[ani, muzicolog.

- Maria Carp, sopran\.

- Matilda Vasiliu, sopran\.

- Lucre]ia Linke, contraltist\ cu o voce deosebit\, ata[at\ suflete[te de corul
mitropolitan chiar [i dup\ dispari]ia f\uritorului lui.

Seriozitatea [i sim]ul de r\spundere a fiec\rui membru au propulsat corul
mitropolitan spre atingerea perfec]iunii în actul interpret\rii. Musicescu însu[i
era sufletul corului „… n\prasnic ca un zmeu când poruncea corului cu stra[nica
sprâncean\, glas de tunet [i degete de tr\snet. Nimeni nu crâcnea în fa]a lui.
Sim]eai c\ [i b\rba]ilor p\ro[i cu glas profund li se moaie genunchii sub ochii lui
de furtun\ pe munte”49. Pe de alt\ parte, el era cel mai apropiat prieten al tuturor
membrilor, interesându-se îndeaproape de situa]ia material\ a fiec\ruia. Perfor-
man]ele corului au determinat voci autorizate în domeniu, precum Slavianski, s\
afirme c\ „nu se a[tepta s\ g\seasc\ în Ia[i un cor cu o instruc]ie sublim\”50.

Musicescu a sus]inut cu acest cor numeroase concerte în ora[ele Moldovei,
Basarabiei, Banatului, Olteniei [i Transilvaniei. Repertoriul abordat consta într-o
palet\ diversificat\: cântece religioase, patriotice [i populare. 

* * *

În loc de concluzii, în finalul lucr\rii noastre, am dori s\ supunem aten]iei o
problem\ mai pu]in discutat\ pân\ acum [i ridicat\ de unii muzicologi ai zilelor
noastre; ea se refer\ la rela]iile dintre cei doi mari muzicieni, colegi la Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i. Au fost ace[tia prieteni, au fost anima]i de acela[i ideal
nobil al cultiv\rii cânt\rii biserice[ti, au colaborat pe o baz\ sincer\ sau rela]iile
dintre ei au fost reci, ba chiar încordate? Aceste întreb\ri au survenit din rea-
litatea c\ cei doi au reprezentat dou\ genuri muzicale diferite pe de o parte, dar în
strâns\ leg\tur\ în acela[i timp: cântarea psaltic\ [i cea coral\. Dup\ cum se [tie
cântarea coral\ a fost introdus\ [i oficializat\ mult mai târziu. Ca tot ceea ce e
nou, a fost primit\ cu ostilitate în multe cercuri (în special de cele conservatoare)
[i privit\ ca fiind „împotriva sfintelor canoane [i hotare”51 venind s\ desfiin]eze
c=ntarea psaltic\. Ba chiar, la un moment dat, ea a generat [i conflicte violente
între cele dou\ tabere52. De aceea ni se pare interesant s\ [tim ast\zi care a fost
starea de spirit dintre cei doi muzicieni. Trebuie s\ preciz\m c\, în urma
cercet\rilor f\cute în diferite biblioteci [i fonduri arhivistice, nu am g\sit nici un
document în care s\ releve rela]ii încordate dintre cei doi, rela]ii de antipatie.
Deocamdat\ singura m\rturie a unei atmosfere destinse [i pa[nice r\mâne
relatarea fostului elev al lui Suceveanu, Nicolae Severeanu, pe care am citat-o

49 Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor, Editura Minerva, Bucure[ti, 1990, p. 144.
50 {tefan Verde[-Ia[i, op. cit., p. 78.
51 Mihail Poslu[nicu, op. cit., p. 94.
52 Unul din aceste momente ni-l relateaz\ Mihai Poslu[nicu; vezi M. Poslu[nicu, op. cit.,

p. 94-95. 
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mai sus53. Dimpotriv\, s\ ne aducem aminte c\ al]ii au fost cei care au alimentat
[i purtat o sus]inut\ intrig\, spre exemplu, în episodul transcrierii de pe o nota]ie
pe alta54. Sper\m ca cercet\rile viitoare s\ scoat\ la lumin\ noi date cu privire la
rela]iile dintre Suceveanu [i Musicescu, date atât de necesare unei abord\ri
obiective a domeniului [i perioadei de care ne-am ocupat în rândurile de mai sus.

Ex. muzical (Arhivele Statului Piatra Neam], Fond „Gavriil Galinescu”,
Dosar nr. 1/1881, fila 1r)

53 Nicolae Severeanu, op. cit., p. 10-11.
54 Florin Bucescu, op. cit., p. 241.
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Great Musicians of the XIX-th century at the Metropolitan Cathedral 
of Iasi: Dimitrie Suceveanu and Gavriil Musicescu

The city of Iasi (Iassy) is called in the modern history of the country 'the cultural

capital of Romania', because of its great libraries, museums, palaces, memorial

houses, but mostly because its great University, the first university in Romania and its

first Musical Conservatory. 

In addition, the religious life of Moldavia was focused in this city, mainly because

the Metropolitan Cathedral of Iasi. The Byzantine music, the only church music to be

naturally accepted in the Romanian Orthodox Church, was well represented through

great cantors but also musicians. In 2003 we commemorate 190 years from the birth of

Dimitrie Suceveanu and 100 years from the passing to God of Gavriil Musicescu. A

short biography of this two great musicians is made and some aspects from their work

into the field of religious Byzantine music are analysed. 

     


