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Teza mea de doctorat pornește de premisele stabilirii originilor genului muzical al
concertului coral sacru în spațiul universal și a pătrunderii sale în mediul cultural românesc,
urmând ca partea centrală a cercetării în cauză să fie destinată analizei celor mai reprezentative
creații de gen ale compozitorilor români Gavriil Musicescu, Sabin Drăgoi, Paul Constantinescu
și Ion Popescu-Runcu. Rezultatele acestui demers analitic vizează alcătuirea unei perspective
obiective, comparate și comprehensive asupra stilurilor elaborate de acești patru creatori
autohtoni, pentru a ne putea configura în final și o viziune cât mai realistă despre componistica
coral-concertantă românească.
Ca în orice cercetare cu pretenții științifice, în secțiunea introductivă am căutat să
definim aspectele preliminare legate de argumentarea alegerii acestui subiect, actualitatea și
relevanța sa în contextul de față, stadiul cercetărilor în această zonă, precum și detaliile privind
metodica și obiectivele pe care și le propune teza de față.
Particularizând puțin fiecare dintre acești parametri, menționez că aplecarea asupra
acestei teme de abordare a fost determinată atât de pasiunea pentru muzica corală în genere,
cât și de o serie de alți factori importanți, între care desfășurarea activității profesionale în
aceeași arie muzicală, conectarea directă cu acest tip de repertoriu și din postura de dirijor de
cor bisericesc sau aprofundarea studiilor desfășurate în ciclul masteral. Selecția autorilor, unul
din certele elemente de originalitate ale lucrării, are în vedere extinderea orizontului analitic
asupra unui interval de timp cât mai apreciabil, aproximativ 100 de ani de muzică corală
românească, în scopul observării îndeaproape a tranzițiilor stilistice și a traseului evolutiv al
genului în spațiul autohton.
Apoi, actualitatea temei rezidă mult în importanța acestui gen coral sacru în cultura
muzicală est-europeană, iar mai cu seamă în lipsa unei abordări de acest gen în țara noastră.
Adoptarea și dezvoltarea crescândă a tradiției plurivocale în provinciile românești începând cu
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a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar și folosirea cântului coral tot mai lesne în cadrul
ceremonialului liturgic ortodox a condus la preluarea și developarea genului concertant sacru
și în țările române, acesta devenind ulterior unul dintre cele mai populare creații corale din
mediul cultural autohton. Tocmai de aceea am dorit ca abordarea de față să fie dedicată
studiului acestui gen muzical, prin intermediul a patru dintre cei mai importanți și prolifici
compozitori români de concerte corale sacre.
Așa cum am menționat deja fugitiv, cercetările autohtone pe această temă sunt cu totul
fragmentare și lipsite de o tratare exhaustivă, comparativă, analiză care ar putea conduce la
evidențierea unor direcții estetice în muzica corală românească. Desigur, există abordări izolate
pe anumite creații de gen sau studii generale asupra unui anume compozitor, însă marele câștig
al tezei de față constă tocmai în radiografierea foarte detaliată a stilului fiecărui autor dintre cei
patru pe acest palier concertant, iar mai apoi în așezarea lor într-o perspectivă sinoptică care ne
poate ajuta decisiv în definirea a ceea ce este comun, respectiv specific, în dreptul fiecăruia
dintre ei.
Metoda folosită în actualul proces analitic este cea sistematizată de muzicologul
indonezian Jan LaRue în lucrarea sa Guidelines for Style Analysis (Harmonie Park Press,
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2011), model care urmărește observarea atentă a fiecărui parametru cheie din eșafodajul

componistic al unei creații muzicale (sonoritate, armonie, melodie, ritm, evoluție formală și
text).
Obiectivele acestei cercetări reies în mare parte din cele deja evocate, și anume
analizarea stilului componistic al fiecărui compozitor dintre cei patru aleși, plasarea lor într-o
abordare sinoptic-comparativă și conturarea unei perspective de ansamblu asupra evoluției
genului coral-concertant în spațiul românesc.
Trecând acum la corpul propriu-zis al lucrării, menționăm că primul capitol este unul
expozitiv și cu un vădit caracter istoric, miza fiind încercarea de a observa cât mai autentic
traiectul genului coral-concertant în istoria muzicii universale. Însă, până la a intra direct în
mijlocul cercetării, am decis să introduc în deschiderea capitolului și o micro-secțiune cu rol
explicativ, terminologic, din dorința de a lămuri a priori câteva noțiuni cheie în economia
înțelegerii întregului discurs al tezei („concert”, „concertant”, „concertistic” ș. a.).
Apoi, în al doilea subcapitol al acestei prime părți, în urma cercetării literaturii de
specialitate și a documentelor istoriografice am putut observa cum rădăcinile genului
concertant merg până în perioada Renașterii târzii, atunci când apar așa-numitele „Concerte
vocale eclesiastice”. Acest fapt atestă o concluzie extrem de importantă și mai puțin cunoscută
publicului larg, și anume că izvoarele „concertului” ca gen muzical se regăsesc în polifonia
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vocală renascentistă și nu în muzica instrumentală, așa cum ar fi putut părea mai firesc. Produse
ale școlii venețiene de compoziție, „Concertele eclesiastice” au constituit inițial un tip de
lucrare polifonică „a cappella”, a căror țesătură sonoră propunea un limbaj antifonic, într-un
permanent dialog între cel puțin două grupuri (coruri) de voci. Având un text eminamente
religios, aceste creații poli-corale de tip motet au fost gândite și destinate interpretării în
interiorul locașurilor de cult (biserici, catedrale), de unde și denumirea lor de „concerte
eclesiastice”. Mai mult decât atât, textura antifonică a fost determinată de conectarea scriiturii
cu ofertantele posibilități acustice ale catedralei San Marco din Veneția (leagănul acestui stil
poli-coral de cânt), printre cei mai mari propagatori ai acestui gen fiind Andrea și Giovanni
Gabrieli (nepotul celui dintâi), doi compozitori-organiști ce au contribuit decisiv la developarea
stilului (concertato) și propagarea lui în arealul european la finele Renașterii. O primă culegere
conținând atare lucrări apare în anul 1587 la Veneția – Concerti di Andrea, et di Giovanni
Gabrieli – ulterior urmându-i și altele. Important de menționat în același context este că
următoarele ediții vor include și cele dintâi concerte vocal-instrumentale, contigentul
instrumental devenind o prezență tot mai constantă în cadrul acestui tip de lucrări, mai întâi cu
rol acompaniator, iar mai apoi ca partener egal de dialog cu ansamblurile corale.
Cel de-al treilea subcapitol este dedicat tranzițiilor estetice ale concertului de-a lungul
epocii baroce. Această etapă marchează în primul rând dispariția corurilor din structura
partiturii de concert, perfecționarea instrumentelor și popularitatea crescândă câștigată de
acestea subminând până la dispariția totală vechea paradigmă vocal-concertantă. În al doilea
rând, se cristalizează către mijlocul secolului al XVII-lea prima formă instrumentală
concertantă, așa-numitul concerto grosso, grație unor compozitori precum Arcangelo Corelli
și Johann Heinrich Schmelzer, cel din urmă semnând și prima partitură de acest gen (în 1674).
Între compozitorii care vor duce această formă la apogeu îi amintim pe celebrii Antonio
Vivaldi, Johann Sebastian Bach și Georg Friedrich Händel, aceștia statuând treptat și
arhitectura în trei mișcări contrastante de tempo, prin sinteza cu alte forme muzicale conexe
precum sonata sau suita preclasică. Către finalul perioadei baroce vom asista și la impunerea
tot mai accentuată a concertului pentru unic instrument solistic, în paralel cu decadența formei
anterioare „grosso” (cea cu grup instrumental solistic).
Subcapitolul al patrulea tratează tocmai schimbările comportate de genul și forma de
concert în perioada clasică, cea mai importantă cucerire fiind chiar consacrarea structurii
tripartit-simetrice (forma de tip sonată – ABA, „Allegro” – „Lento/ „Adagio”” – „Allegro”),
laolaltă cu trecerea la limbajul muzical tonal, descoperirea „pianoforte”-ului sau introducerea
cadențelor improvizate. Mai mult decât atât, Clasicismul reprezintă epoca de grație a partiturii
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concertante pentru un singur instrument în rol solistic, compozitorii celei dintâi Școli vieneze
(J. Haydn, W. A. Mozart și L. van Beethoven) aducând cel mai consistent aport în acest sens
prin creații impresionante, precum „Concertul Nr. 5 pentru pian și orchestră” – Imperialul lui
Ludwig van Beethoven. Menționăm tot aici faptul că progresul iminent al tehnicii
instrumentale va conduce la dezvoltarea și conturarea orchestrei în ipostaza în care o regăsim
și astăzi, aceasta devenind un element cheie în organizarea partiturii de concert, adică factorul
opozant sau, după caz, partenerul de dialog al solistului.
În următorul subcapitol (al cincilea) am urmărit aceeași parametri, dar de data aceasta
cu raportare la perioada romantică. Concertul romantic comportă numeroase expandări și
transgresări ale morfologiei clasice, claritatea și simetria antecedente fiind substituite de o
liberalizare a concepției și de primatul subiectivității în actul componistic. Apar confluențe cu
genuri muzicale precum simfonia, nocturna sau liedul, mai ales ca urmare a extinderii fără
precedent a aparatului orchestral. Forma de concert evadează din ermetismul clasic și
îmbrățișează structuri monopartite sau chiar tetrapartite, se afirmă în paralel și principiul
monotematismului în lucrările de gen ale unor autori precum Fr. Liszt, R. Schumann sau C.
Franck, mulți dintre reprezentanții acestui curent muzical revendicându-și stilul din dezvoltarea
în varii ipostaze a limbajului simfonic beethovenian (J. Brahms, H. Berlioz, G. Mahler). Ceea
ce merită reținut fără doar și poate în dreptul „concertului” romantic este că această creație
reprezintă o culminație estetică a genului din toată istoria sa, conectarea limbajului muzical cu
influențele din zona muzicii tradiționale și cu polivalența stilului atrăgându-i o popularitate
imensă în rândul creatorilor de muzică simfonică. La finele perioadei romantice, ca urmare a
discursului muzical ultra-modulatoriu și poli-tonal uzitat de Richard Wagner, iar mai apoi a
tranziției către muzica atonală (grație celei de-a doua Școli vieneze), genul concertului va
comporta ample schimbări, atât de ordin structural cât și estetic, metamorfoze ce se vor
concretiza într-o fațetă total nouă a concertului în epoca modernă.
Ultimul subcapitol din această primă secțiune mare a lucrării cuprinde evoluția
concertului instrumental în intervalul de timp deschis de anul 1915, an care marchează
convențional debutul perioadei moderne, și mergând până în contemporaneitate, la paradigma
postmodernă. Orizontul genului concertant în cadrul acestui secol al XX-lea poate fi creionat
în termenii experimentalului, întrucât noile creații de gen nu mai păstrează prea mult din
vechile trăsături fundamentale. Notația clasică devine una neconvențională ca urmare a
apariției muzicii aleatorice (via Școala națională poloneză), limbajul muzical ajunge și el să fie
să fie însoțit de surse para-instrumentale precum sintetizatorul, calculatorul etc., iar preferințele
componistice ale autorilor se conjugă și ele cu un pluralism stilistic nemaiîntâlnit. În decursul
4

a numai câteva decade (de la finele secolului al XIX-lea și până în la mijlocul secolului
următor) își fac loc tendințe și curente muzicale total distincte precum Impresionismul,
Expresionismul, Neoclasicismul, Aleatorismul, Minimalismul ș. a. În consecință, concertul
instrumental se va întoarce, grație orientărilor neobaroce ale unor autori, la cadrele camerale
ale vechiului concerto grosso (P. Hindemith), sau va reînvia forma arhetipală tripartită pe
fondul recrudescenței arhetipului clasic.
În cadrul a-sistematicului amalgam postmodern, o pseudo-mișcare culturală cu greu
definibilă sau cuantificabilă mai ales din cauza caracterului său eclectic, difuz și total adogmatic, își caută reperele estetice și un gen concertant care ajunge să nu mai aibă nici o
referință față de trecut, nimic tradițional (în sens de convențional), ci numai o bizară formă de
apartenență bazată pe intitularea unei lucrări sau alteia drept „concert”. Practic, această realitate
trebuie conectată cu percepția generală a muzicii mai curând în sensul zgomotului decât a
sunetului, rezultatele acestei haotice maniere de raportare la muzică fiind extrem de evidente
și în spectrul concertant, unde creațiile de acest gen au preluat același tip non-conformist de
„organizare” a materialului sonor și aceleași non-inteligibile forme de expresie.
În capitolul secund al tezei mi-am propus să observ care ar fi legătura etimologică
dintre lucrările corale pe care astăzi le intitulăm „concerte religioase” și medievalele „concerte
vocale eclesiastice”, despre care știm deja că reprezintă sursa primă a genului concertant,
încercând o abordare istorică, diacronică, care să răspundă cu argumente inerentelor întrebări
legate de posibilitatea acestei descinderi. Astfel, în primul subcapitol am pornit de la zorii celui
de-al doilea mileniu creștin, căutând în muzica rusească medievală de cult pârghiile și sursele
primare ale acestor creațiile corale, tradiție corală ortodoxă de la care moștenim și noi astăzi
atât cântarea pe mai multe voci, cât și genul muzical al concertului religios.
Cele mai vechi documente-manuscris despre stilul de cânt existent în spațiul rusesc,
după în-creștinarea survenită în anul 988, datează din secolul al XI-lea și atestă folosirea unui
tip de cânt bisericesc, eminamente monodic, numit „znamenny” („znamyiona” = semne).
Despre tipul de cânt „znamenny” cunoaștem că folosește o notație „kondakariană” derivată din
cele paleo-bizantine „Coislin” și „Chartres” și că se bazează tot pe o scară dublă hexacordică,
într-un sistem octoihal similar cu cel bizantin. Diatonică prin excelență, muzica de cult a
vechilor ruși s-a dezvoltat de-a lungul timpului în mod distinct de fondul bizantin din care a
izvorât, primind influențe consistente din zona folclorică autohtonă, fapt ce a condus invariabil
la o detașare destul de evidentă de matca originară bizantină.
Mergând mai departe pe firul istoriei, apar undeva către sfârșitul secolului al XVI-lea
și începutul celui următor și primele semne ale unei muzici pe mai multe voci, ca urmare a
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confluenței inerente cu muzica de cult a statelor aflate la hotarul vestic al Rusiei, dar și a unei
politici filo-occidentale începută de Ivan cel Groaznic și desăvârșită de Țarul Petru I cel Mare.
În aceste condiții, este recunoscută și impusă la început de secol XVIII în Imperiul Rusesc
tradiția occidentală de cânt, iar în mod conex apar și primele coruri bisericești (clericale) și un
repertoriu coral de pionierat, cu cântări sacre la 2-3 voci. Dacă la început aceste lucrări erau
redactate în vechea notație „znamenny”, rezultatul fiind un tip de partitură hibrid cu o muzică
polifonică scrisă în sistem neumatic, treptat va fi adoptată și semiografia occidentală guidonică,
pentru ușurința citirii și învățării noii tradiții de cânt bisericesc.
O a doua etapă a polifoniei rusești este marcată de împrumutul unor cântece sacre
ucrainiene și poloneze armonizate („kanty”), non-liturgice, scrise în manieră renascentistă vesteuropeană, iar mai apoi de apariția așa-numitelor concerte „partseny” (de la latinescul „partes”
– părți, aluzie la tipul de cânt după știme), cele din urmă fiind creații autohtone de secol XVII,
în stil baroc, dar concepute în manieră antifonică apuseană. Trebuie semnalat un fapt extrem
de important în acest context, despre care afirmă răspicat și cele mai importante voci ale
muzicologiei rusești, și anume că aceste lucrări „partseny” stau la baza concertelor corale sacre
de mai târziu, existente în uz până astăzi.
O dată cu începutul secolului al XVIII-lea și adoptarea oficială de către curtea imperială
a muzicii plurivocale, polul de greutate va fi mutat în jurul noii capitale Sankt-Petersburg, unde
recent înființata școală de muzică occidentală (Capela Imperială) va promova mult o linie
avangardistă filo-italiană, însăși Împărăteasa Ecaterina a II-a militând pentru aducerea de
profesori-compozitori din peninsulă pentru a ucenici tânăra generație rusească de muzicieni în
arta componistică venețiană. Astfel, grație îndrumării unor nume grele ale vremii, precum
Baldassare Galuppi sau Giuseppe Sarti, vor lua naștere compoziții corale în limba rusă, dar cu
o vădită estetică de import, lucrări ce trădează o inadvertență față de ethosul bisericesc autohton
și o apartenență mult mai concretă față de stilul polifonic, poli-coral, venețian. Alături de gradul
de inadecvare față de vechiul stil de cânt, sunt sacrificate deopotrivă și inteligibilitatea textului
și melodica de proveniență autohtonă, elemente definitorii pentru creațiile religioase din trecut.
Cei mai renumiți reprezentanți locali ai acestei direcții componistice sunt Maksym Berezovsky,
Dmitry Bortniansky, Artemy Vedel, Stepan Davydov sau Stepan Degtyarev, autori care vor
adopta ca formă coral-concertantă structura tripartită de sonată și care vor rămâne tributari unei
muzici cu conținut secular. De reținut este faptul că în aceeași vreme concertul coral va prelua
funcția chinonicului liturgic, devenind o lucrare tot mai prezentă în cafasurile bisericilor
ortodoxe rusești.
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Perioadei italiene îi va urma și o etapă filo-germană a școlii din Petersburg, începând
cu investirea lui Aleksey Lvov în funcția de director al Capelei Imperiale în 1837, moment în
care vechea comisie de specialitate însărcinată cu supravegherea și ghidarea compozițiilor
coral-religioase va trece la o serie de schimbări, și anume: renunțarea la stilul venețian de
compoziție, încurajarea armonizării vechilor cântece „znamenny” din repertoriul tradițional,
revenirea la maniera de țesătură omofon-acordică (izo-silabică), restrângerea dimensiunilor
concertelor sacre, uniformizarea manierelor componistice și a repertoriului sacru prin
centralizarea și readaptarea critică a vechilor aranjamente regionale în volumul „Cartea comună
de cânt muzical”. Această publicație va deveni cartea de căpătâi a tuturor dirijorilor de cor
bisericesc și singura universal-acceptată în cuprinsul imperiului. Limbaj muzical folosit de
autori va fi inspirat de estetica Romantismului german, printre cei mai de seamă compozitori
ai acestei direcții stilistice fiind Aleksei Lvov, Mikhail Glinka (cel considerat fondatorul
muzicii clasice rusești), Nikolai Rimsky-Korsakov, Mily Balakirev, Aleksandr Arkhagelsky,
Gavriil Y. Lomakin, Nikolai Bakhmeteev ș. a.
O nouă fațetă în muzica coral-religioasă rusească o va lansa Școala Sinodală moscovită,
atât prin intermediul dascălilor și compozitorilor săi, cât și prin organul porta-voce al acestei
instituții de învățământ, Corul Sinodal. Școala din Moscova va marca începând cu finalul
secolului al XIX-lea un punct de cotitură în muzica corală de la nord de Nipru, prin întoarcerea
la sursele de inspirație autohtone și valorificarea vechilor melodii bisericești. Obiectivul central
va fi dat de valorificarea și propagarea stilului autohton (prin conexiunea inerentă cu mișcarea
filo-națională a „Grupului celor cinci”), artizanii noii școli moscovite fiind Stepan Smolensky
(primul director și compozitor al Școlii Sinodale), Vasily Orlov (dirijorul de cor) și Alexander
Kastalskiy (cel mai renumit compozitor al instituției). În mod invariabil, acești trei creatori
vizionari, urmați apoi de alte figuri de marcă, precum Piotr Ilici Tchaikovsky, Alexander
Gretchaninov, Serghei Rahmaninov sau Pavel Cesnokov, vor contribui decisiv la redefinirea
specificului național în muzica rusească sacră (și nu numai), asigurând totodată și un reviriment
fără precedent al genului coral-concertant, în această perioadă compunându-se nu mai puțin de
100 atare creații.
În finalul subcapitolului în cauză am tratat succint și epoca regimului comunist-sovietic
(anii 1917 – 1991) din aceeași perspectivă a muzicii coral-religioase rusești, un secol în care
creativitatea și libera circulație a partiturilor sacre intră într-o etapă a clandestinității și care,
așa cum era de așteptat, cel puțin în registrul genului concertant religios, s-a dovedit a fi unul
cu mult mai puțin prolific decât cel precedent.
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Cel de-al doilea subcapitol din această secțiune secundă expune un același tip de parcurs
istorico-analitic, dar de această dată din perspectiva muzicii românești. În acest scop, am căutat
să urmărim mai întâi traseul pătrunderii muzicii occidentale plurivocale în spațiul românesc,
iar mai apoi pe cel al genului coral-concertant, urmând ca în final să alcătuim și o retrospectivă
cronologică (după autorii lor) a tuturor creațiilor de gen existente în arhiva corală din România.
Muzica corală apare timid în provinciile românești undeva la finele secolului al XVIIIlea și începutul secolului al XIX-lea, grație școlii întemeiate de Sfântul Paisie Velicikovski la
Mânăstirea Neamț, unde este atestată în premieră și existența unui cor monahal pe mai multe
voci, știut fiind că în acea vreme mânăstirea adăpostea nu mai puțin de 800 de călugări din
toată Europa de est (români, ruşi, bieloruşi, ucraineni, greci, sârbi și bulgari). Alte formații
corale ce vor continua în secolul al XIX-lea această acțiune de pionierat vor fi rând pe rând
„Așezământul Choral” („Stabul Oștirii”) înființat sub conducerea Arhimandritului rus Visarion
(în București), Corul Seminarului „Veniamin Costachi” condus de Al. Petrino și reorganizat
de Gh. Burada (în Iași) sau Corul din Cluj din vremea lui Andrei Șaguna, episcop de Carloviț
pe atunci. Concomitent cu dezvoltarea învățământului inferior și a formațiilor corale de profil
vor apărea și primele instituții de învățământ superior (Conservatoarele de muzică) și
Societățile Filarmonice din țările române (1819 – Cluj, 1834 – București, 1836 – Iași), precum
și primele burse internaționale acordate tinerilor noștri muzicieni.
Oficializarea introducerii muzicii corale în noul stat român se va face la 18 ianuarie
1865, când domnitorul Al. Ioan Cuza va decreta înlocuirea muzicii „orientale” (numită și
„psaltichie”) cu cea „vocală sistematică”. Prima generație de compozitori români va fi una de
sacrificiu, în sensul în care din lipsa unor repere autohtone, autorii noștri de muzică corală vor
rămâne tributarii stilurilor componistice învățate în centrele europene de studiu (Paris, Viena,
Praga), muzica lor trădând ample carențe în privința adecvării la atmosfera liturgică din
bisericile noastre ortodoxe. Această generație va fi formată din personalități precum I. Kartu,
Al. Flechtenmacher, Ed. Wachmann, C. Mikuli sau I. Vorobchievici. Operele lor (concertante
sau liturgice) nu se vor impune în timp, tocmai din pricina sonorității abstracte (seculare) a
muzicii lor, a stilului alambicat-polifonic și a textului neinteligibil, factori ce au împiedicat și
adoptarea acestor creații în repertoriul bisericesc uzual.
Cea de-a doua generație autohtonă de compozitori va aduce și un progres în estetica
coral-concertantă, autorii acestui final de secol XIX fiind mai puțin preocupați de imitarea
modelelor occidentale și mai axați pe adecvarea conținutului muzical la simțirea și ethosul
autohton. Cu toate acestea, acest deziderat va întâmpina multe limitări și un grad nu foarte mare
de reușită, dat fiind contextul încă neprielnic și aceeași lipsă generală a reperelor autentice.
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Lucrările semnate de reprezentanții acestei generații – G. Ștephănescu, Al. Podoleanu, G.
Musicescu, Gh. Dima, E. și Gh. Mandicevschi, D. G. Kiriac sau M. Berezovschi – vor marca,
din păcate, destule apartenențe față de diferitele tendințe componistice ale vremii (austrogermane – Gh. Dima, vieneze – frații Mandicevschi, franceze – D. G. Kiriac, rusești – G.
Musicescu, M. Berezovschi, Al. Podoleanu), și asta în ciuda năzuințelor propagandiste de a se
pune bazele unui stil românesc.
Însă, poate cea mai emblematică cucerire a acestei perioade, dincolo de sonoritatea încă
cvasi-improprie a muzicii de cafas, va fi impunerea genului coral-concertant în spațiul
românesc grație, în primul rând, activității componistice și de traducere a lui Gavriil Musicescu,
fondatorul concertului coral sacru în țara noastră. Prin traducerea celor două concerte (de Paști
și Crăciun) după F. Deghtearev și compunerea altor câteva creații originale în stil (îndeosebi
cele două lucrări intitulate programatic „Concertul Nr. 1” și „Concertul Nr. 2”), G. Musicescu
va aduce acest gen muzical și în literatura corală românească, preluând modelul tripartit (de tip
sonată) din creația academică rusească.
Un salt ceva mai considerabil va fi realizat de către generațiile a treia și a patra de
compozitori români, aceștia beneficiind de avantajul unor cadre primare deja trasate și de
posibilitatea unei cerneri mai realiste a preferințelor subiective în raport cu nevoile concrete
ale muzicii corale bisericești. Anumite direcții fuseseră deja anticipate prin D. G. Kiriac, care
a valorificat mult melosul psaltic în creațiile sale sacre, însă tinerii compozitorii ai secolului al
XX-lea vor reclama poate și mai ardent nevoia întoarcerii muzicii corale la fondul melodic
psaltic și la izvoarele tradiționale. Astfel, creațiile coral-concertante vor cunoaște o înflorire
foarte mare în acest secol XX, și asta în ciuda climatului politic tumultuos și tranzitoriu, noii
compozitori dovedind mai mult rafinament și inspirație în prelucrarea unei linii melodice de
sorginte modală. Printre autorii care se vor face remarcați în această direcție componistică vor
fi Gh. Cucu, I. D. Chirescu, S. Drăgoi, I. P. Runcu, N. Lungu, P. Constantinescu ș. a.
În cel de-al treilea subcapitol al părții mediane am urmărit întocmirea unei paralele între
concertul coral religios și chinonicul coral liturgic, noțiuni care atât la nivel teoretic, cât și în
practica actuală se cam confundă. Cea mai importantă distincție a celor două lucrări o constituie
destinația, care în cazul concertului este un spectacol artistic extra-liturgic sau, în orice caz, un
moment muzical para-liturgic. Apoi, remarcăm în dreptul concertului o complexitate sporită a
conținutului muzical, chinonicul coral fiind o lucrare ceva mai simplă, cu un text bine indicat
de cărțile de slujbă și într-un ritm lent, corespunzător stilului papadic din genul bizantin conex.
Concertul sacru este o creație mai amplă și cu un grad sporit de dificultate, putând deține cel
mai adesea și tratări solistice (sau chiar acompaniament instrumental) și propunând un text
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eminamente religios, dar nu atât de restrictiv ca în cazul chinonicului (fie un citat din Psalmi,
fie un alt tip de citat sau o alcătuire originală).
Capitolul al III-lea al tezei este centrat pe analiza muzicală a celor mai importante
concerte corale sacre semnate de cei patru compozitori români. Pentru G. Musicescu am ales
lucrările, Concertul Nr. 1 – „Cuvintele profetului David din psalmii 23, 150 și 142”, Concertul
Nr. 2 – „Înnoiește-te, Noule Ierusalime”, „Acum slobozești”, „La râul Babilonului” și
rugăciunea „Sub milostivirea ta”; pentru S. Drăgoi Concertul-chinonic „Doamne, buzele
mele”, fragmentele liturgice „Să se umple gurile noastre” și „Sfânt este Domnul”, respectiv
prelucrarea „Acestea zice Domnul” (după originalul său pentru voce, violoncel și pian); în
dreptul lui P. Constantinescu „Rugăciunea inimii”, Concertul-chinonic liturgic „Psalmul
XXXIX” și „Doamne miluiește” din Liturghia în stil psaltic pentru cor mixt, precum și
fragmentul „Astăzi S-a spînzurat pre lemn” (fragment din Oratoriul bizantin Patimile și
Învierea), iar în cazul lui I. P. Runcu concertele corale „Vecernii”, „Hristos a înviat”, „Sănvieze Dumnezeu”, „Dumnezeul mântuirii mele” și „Privește din cer”. În dreptul fiecărui
compozitor am atașat și câte o micro-secțiune cu caracter biografic, alături de care am expus și
o listă succintă a operei lor componistice.
În capitolul al IV-lea am căutat să pun în paralel concluziile capitolului precedent,
încercând o abordare comparativă care să reliefeze și mai sugestiv asemănările și deosebirile
dintre cei patru creatori de muzică corală.
Dacă ar fi să schițăm o frază rezumativă în dreptul fiecărui compozitor, am putea spune
în dreptul lui Gavriil Musicescu că este unul dintre primii compozitori români care au abordat
cu succes genul concertant sacru și pe seama căruia este pusă și reușita introducerii acestuia în
spațiul românesc. El trasează cadrele principale ale acestui gen muzical, statuând forma
tripartită de concert coral (cea de sonată), însă fără a se detașa prea mult de modelul profesorilor
ruși de la Capela Imperială unde s-a format.
Apoi, Sabin Drăgoi este un autor ceva mai versatil, mai nuanțat, în care limbajul
romantic de filieră germană se îmbină cu modalismul folcloric românesc, rezultatul fiind un
text muzical expresiv, sensibil, amplu și de o mare profunzime și valoare estetică.
Paul Constantinescu este nu atât un creator explicit de concerte sacre, cât un compozitor
care în lucrările sale coral-religioase urmărește programatic centralitatea discursului modal
monodic, eminamente de inspirație bizantină, un adevărat stilizator de melos psaltic în
prelucrări polifonice magistrale ce îi personalizează indenegabil inspirația creatoare.
Ion Popescu-Runcu reprezintă în opinia noastră un autor de sinteză, a cărui operă
componistică este influențată atât de mediul slav în care a activat aproximativ 25 de ani, cât și
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de conservatorismul academic românesc care cerea în mod expres recuperarea melodiilor
psaltice în creațiile coral-liturgice și renunțarea la stilul alambicat occidental (de import). În
cadrul literaturii coral-concertante foarte vaste lăsată posterității de către I. Runcu descoperim
o melodică foarte sinuoasă, vioaie și cu accente profund luminoase, paralelisme de voci
specifice manierii rusești de scriitură și o predilecție către tipul solistic de concert sacru, toate
aceste trăsături creionând imaginea unui compozitor atât tradiționalist, cât și inovativ (mai ales
în privința registrelor timbrale uzitate – foarte extinse).
În finalul tezei am structurat o secțiune de concluzii, în care pot fi sesizate radiografic
cele mai importante direcții și rezultate obținute prin această cercetare, urmând ca mai apoi să
se regăsească atașat și un număr consistent de anexe (documente, partituri și diferite exemple
muzicale) și bibliografia aferentă oricărui demers științific. În speranța de a fi realizat un studiu
cât mai aprofundat și mai autentic, îmi exprim nădejdea că actuala teză va putea fi folosită în
viitor de către alți cercetători spre descoperirea și explorarea de noi orizonturi în domeniul
muzicii coral-religioase.
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