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Muzicologia bizantin"  
în preocup"rile UCMR 

 
Nicolae Gheorghi"# 

!
Ca ramur" $tiin#ific", muzicologia bizantin" în 

România s-a n"scut exclusiv la UCMR $i, paradoxal, în 
plin avânt al victoriei socialiste. Înfiin#area Editurii 
Muzicale în anul 1957, la ini#iativa lui Ion Dumitrescu, 
$i, mai ales, trecerea, aproape concomitent", a lui Titus 
Moisescu din func#ia de redactor de la ESPLA în 
aparatul redac#ional al nou înfiin#atei institu#ii, pare a fi 
fi declíc-ul care a încurajat $i stimulat cercetarea muzicii 
bizantine în spa#iul românesc. Ucenic indirect al 
savantului Ioan Dumitru Petrescu – personalitate 
solitar" cu serioase studii la Schola Cantorum din Paris $i 
elev al lui Amédée Gastoué –, Titus Moisescu se va 
dovedi, în cei peste 30 de ani cât a stat în centrul 
activit"#ii editoriale române$ti, un aliat esen#ial pentru 
cei câ#iva muzicologi $i etnomuzicologi preocupa#i de 
studiile muzicale medievale r"s"ritene. El însu$i 
pasionat cercet"tor al melosului bizantin #i autor a 
numeroase volume de specialitate, a reu#it s" adune 
laolalt" câteva personalit"#i din care amintim pe 
Gheorghe Ciobanu, Grigore Pan#iru, Marin Ionescu, 
Sebastian Barbu-Bucur, Corneliu Buescu, unii dintre ei 
chiar truditori în cadrul Editurii. Se poate spune c" acest 
nucleu de speciali#ti a constituit bazele bizantinologiei 
muzicale moderne din România. În timp, speciali#ti din 
genera$ia mai tân"r" se vor al"tura: Adriana %irli, 
Hrisanta Trebici-Marin, Nicu Moldoveanu, Alexie 
Buzera, Constantin Catrina, Gabriela Ocneanu, Ozana 
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Alexandrescu, Daniel Suceava, Elena Chircev, Petre 
Stanciu, Vasile Stanciu  #i al$ii.     

%i totu$i, cum a fost posibil ca, într-o vreme în 
care sacrul, sub toate formele sale, era anatemizat $i 
aspru sanc#ionat, cercet"rile muzicii religioase s" fie 
încurajate $i chiar sus#inute? Analiza publica$iilor 
timpului, fie ele articole, studii sau volume de 
bizantinologie muzical" ap"rute aproape exclusiv la 
Editura Muzical", relev" f"r" echivoc faptul c" 
muzicologia bizantin" româneasc" a fost dominat" de 
dou" teme: $coala muzical" de la Putna #i Procesul de 
românire. Dou" teme care, sub masca identit"$ii 
na$ionale, au permis recuperarea unui segment capital 
al culturii muzicale autentice române#ti din epoca 
medieval" #i post-medieval", reu$ind s" eludeze astfel 
ochiul vigilent al nomenclaturii #i s" se sustrag", chiar 
dac" uneori cu riscul traducerii par#iale a textelor 
liturgice, severei cenzuri a sistemului. În definitiv, 
conform ideologiei comuniste, lucr"rile de acest gen 
vizau nu atât promovarea muzicii sacre, cât, mai ales, 
idealurile $i ideile comuniste, demonstrându-se 
vechimea $i diversitatea culturilor patriei socialiste.    

Mai mult, una dintre teme, cea a $colii muzicale 
de la Putna, a captat interesul medievali$tior, filologilor 
$i muzicologilor din marile centre universitare de 
prestigiu ale Occidentului. Anne E. Pennington, slavist 
#i bizantinolog de reputa$ie mondial", profesor de 
filologie slavon" comparat" la Universitatea din Oxford, 
publica nu mai pu$in de #ase studii despre muzica 
bizantin" din Moldova medieval", reunite într-un 
volum bilingv publicat de Editura Muzical" în anul 
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1985*, iar Dimitri E. Conomos, doctor în filosofie al 
universit"$ii amintite #i profesor de muzicologie la 
universit"$ile din British Columbia (Vancouver – 
Canada), Oxford #i Harvard, scria câteva articole despre 
tradi$ia muzical" putnean"†, pentru a nu aminti decât pe 
cei mai importan$i. 

Dincolo de presiunea timpului #i a sistemului, 
constat"m o participare intens" a bizantinologilor 
români la simpozioanele de specialitate (Hernen Castle 
– Olanda, Bydgoszcz – Polonia, Washington etc.), 
dublat" de burse de studii, stagii de cercetare #i 
documentare, majoritatea – $i cu o intensitate sporit" – 
în statele socialiste (Bulgaria, Rusia, Grecia, Polonia, 
Germania [R.F.G. #i R.D.G.], Iugoslavia, Austria, S.U.A., 
Olanda, Belgia etc.), pentru a încheia cu investigarea 
fondului de manuscrise muzicale de tradi$ie bizantin" 
apar$inând celei mai importante biblioteci pneumatice a 
lumii r"s"ritene – Sfântul Munte Athos, cercetare 
întreprins" de Sebastian Barbu-Bucur între anii 1982-
1986.   

                                                
* Anne E. PENNINGTON, Music in Medieval Moldavia, 
Bucure#ti, Ed. Muzical" (1985).  
† Dimitri E. CONOMOS, “The Monastery of Putna and the 
Musical Tradition of Moldavia in the Sixteenth Century”, 
Dumbarton Oaks Papers 36/1982, pp. 15-28. Studiul este reluat 
în PENNINGTON, Music in Medieval Moldavia, pp. 221-267; 
CONOMOS, „The Significance of the Moldavian Monastic 
Contribution to the Tradition of Post – Byzantine Psalmody”, 
Acta Musicae Byzantinae 4/2002, Centrul de Studii Bizantine, 
Ia#i, pp. 38 – 41. 
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Entuziasmul #i pasiunea muzicologilor, 
speciali#ti bizantinologi sau nu, au dat na#tere unei 
colec$ii singulare în zona central #i est-european", 
colec$ie ce a avut ca model prestigioasa publica$ie 
danez" ini$iat" în anul 1935 de Carsten Høeg: 
Monumenta Musicae Byzantinae (Copenhaga). Vorbim 
despre Izvoare ale Muzicii Române#ti, serie ce-#i propunea 
s" cuprind" reproduceri în facsimil (Documenta/ 
Monumenta), studii #i transcrieri (Transcripta) ale 
vechilor manuscrise muzicale din $ar" #i str"in"tate, 
apar$inând, în principal, melosului bizantin. Au ap"rut 
astfel nu numai codexurile tradi$iei putnene, ci #i prima 
colec$ie de muzic" bizantin" de expresie româneasc", 
adev"rat monument al culturii na$ionale, comparabil, ca 
importan$", cu Biblia de la Bucure#ti a lui %erban 
Cantacuzino din 1688: Psaltichia Rumâneasc" de Filotei, 
fiul lui Aga Jipa, reprezentant autohton de prim rang al 
elitei intelectuale din epoca brâncoveneasc"*. În 
concluzie, colec$ia Izvoare ale Muzicii Române#ti a fost, 
dup" afirma$ia lui Constantin Secar", „singura ac$iune 

                                                
* Sebastian BARBU-BUCUR, Filothei sin Ag"i Jipei. Psaltichie 
rumâneasc", vol. I, Catavasier, în: Izvoare ale muzicii române#ti. 
Documenta et Transcripta, vol. VII A, Bucure#ti, Ed. Muzical" 
(1981); vol. II, Anastasimatar, în: Izvoare ale muzicii române#ti. 
Documenta et Transcripta, vol. VII B, Bucure#ti, Ed. Muzical" 
(1984); vol. III, Stihirariul, în: Izvoare ale muzicii române#ti. 
Documenta et Transcripta, vol. VII C, Bucure#ti, Ed. Muzical" 
(1986); vol. IV, Stihirariu – Penticostar, în: Izvoare ale muzicii 
române#ti. Documenta et Transcripta, vol. VII D, Bucure#ti, Ed. 
Episcopiei Buz"ului (1992). 
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de anvergur" cultural"”* din ultimele dou" decenii #i 
jum"tate ale Uniunii (pân" în 1989).  

Pentru muzicologia bizantin", anii de dup" 1990 
au însemnat un continuu efort de ie#ire (dar nu de 
abandonare!) din „proiectul na#ional”, de relogare #i de 
reacomodare la rezultatele ultimelor cercet"ri 
interna#ionale. Prezen#a unor tineri cercet"tori precum 
Ozana Alexandrescu, Adriana %irli (Paris), Vasile Vasile, 
Daniel Suceav", Costin Moisil, Constantin Secar", 
Nicolae Gheorghi#" et.al. la întâlnirile organizate de 
International Musicological Society (Cantus Planus), la 
simpozioanele $i congresele de muzicologie bizantin" 
din Olanda, Grecia, Danemarca, Finlanda, Ungaria, 
Austria etc. a deschis drumul unor colabor"ri extrem de 
eficiente profesional, reînscriind $coala românesc" de 
studii muzicale bizantine în marele corpus academic al 
cercet"rii medievale interna#ionale.  

Mai mult ca niciodat", într-o Europ" deschis", în 
care barierele politico-ideologice nu au mai constituit 
impedimentul central, Biroul de Muzicologie din cadrul 
Uniunii are libertate total" de a ini#ia $i organiza 
simpozioane pe tema muzicii sacre (vezi, spre exemplu, 
întâlnirile din 1996 $i 1999), studiilor de specialitate li se 
acord" capitol special cu titlul Bizantinologie în paginile 
revistei Muzica, iar Editura continu" s" achizi#ioneze $i 
chiar s" publice, finan#at, numeroase volume. Uneori, ca 
gest al recunoa$terii profesionale, premiul de 
muzicologie se acord" unui bizantinolog.  

Exemplul Uniunii de a organiza întâlniri 
$tiin#ifice având ca tem" muzica religioas" (bizantin", 

                                                
* Secar", Constantin, „UCMR – 85 de ani de la fondare”, în 
Muzica 4/2005, p. 8.    
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gregorian" sau de alt" confesiune) este preluat cu mare 
succes $i de alte centre. Simpozioanele interna#ionale 
organizate de Franz Metz la Timi$oara (1998), de 
Sebastian Barbu-Bucur la Universitatea Na#ional" de 
Muzic" din Bucure$ti (2002), de Florin Bucescu (1995-
1998, 2001) #i Gabriela Ocneanu (Centrul de Studii 
Bizantine, 1999-2008) la Ia$i, to#i membri ai breslei, se vor 
bucura de sus#inere necondi#ionat" din partea Uniunii #i 
a filialei UCMR din metropola moldav", prin 
intermediul Biroului de Muzicologie. 

În finalul acestor gânduri a$ dori s" subliniez 
rolul esen#ial pe care unul dintre cei mai activi membri 
ai UCMR l-a avut în promovarea cercet"rii $i 
interpret"rii muzicii bizantine, în special în ultimele 
dou" decenii: profesorul Sebastian Barbu-Bucur. 
Înfiin$area Sec#iei de Muzic" Bizantin" #i a forma$iei 
Psalmodia în cadrul UNMB a însemnat nu numai dorin#a 
de institu#ionalizare a unei discipline f"r" de care 
studiile medievale într-o universitate modern" nu ar fi 
de imaginat, cât, mai ales, con#tiin$a c" melosul bizantin 
de expresie româneasc" se afl" la el acas" #i nu trebuie 
s" fie pentru cei de ast"zi obiect de arheologie cultural". 
Mai mult, el trebuie s" fie cale de recuperare a 
monumentelor muzicale de tradi$ie bizantin" #i, mai 
ales, de readucere în practica vie$ii liturgice a Tradi$iei 
muzicii r"s"ritene în toat" bog"$ia, autenticitatea #i 
frumuse$ea ei. Sunt convins c" aceast nobil ideal i s-a 
împlinit, m"rturie stând zecile de concerte, miile de file 
transcrise în nota$ia pe portativ spre folosul 
compozitorilor #i cele peste 25 de CD ce cuprind 
repertoriul muzical românesc din $ar" sau Muntele 
Athos.   
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Iat", deci, care au fost temeiurile pentru care 
muzicologia bizantin" a meritat #i merit" s" fie parte 
organic" din marea familiei ce se nume#te Uniunea 
Compozitorilor #i Muzicologilor din România. 

 
 
 

  


