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CUVINTE CHEIE: 

George Breazul, muzica religioasă, folclor muzical religios, muzica gregoriană, 

muzica sinagogală, muzica bizantină, cultura muzicală psaltică, cântările sfintei liturghii, 

prohodul, educația muzicală românească, carte de cântece, cântarea în valuri, prenotația, 

arhiva fonogramică, vicleimul, istoriografia muzicală românească, Anton Pann, Ion 

Popescu-Pasărea, D.G. Kiriac, Gavriil Musicescu 

REZUMAT: 

 

Prezenta lucrare, cu tema „Muzica religioasă în preocupările lui George Breazul”, 

este teză de doctorat în Teologie, la disciplina Muzică Bisericească şi Tipic, de la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” 

din Sibiu. Coordonarea şi îndrumarea ştiinţifică a tezei aparţine P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. 

Vasile Grăjdian, din cadrul aceleiaşi Facultăţi teologice. 

Scopul acestei lucrări doctorale este de a reliefa aportul muzicologului George 

Breazul în cristalizarea muzicologiei româneşti şi, în special, preocupările sale pentru 

domeniul muzicii religioase. În contemporaneitate, George Breazul a reprezentat un avânt 

nou în multe dintre domeniile culturii muzicale româneşti dar şi în muzica religioasă. 

Termenul de „muzică religioasă” are o accepţiune mai largă, incluzând atât folclorul 

muzical religios cât şi muzica bisericească „strămoşească”, după cum, în repetate rânduri, 

sublinia George Breazul. De aceea, într-o societate care suferă din punct de vedere 

spiritual, educaţional şi trece printr-o criză de identitate naţională, este nevoie să se repună 

accentul pe valorile specifice şi fireşti ale poporului.  

Motivul alegerii acestei teme a fost oferit de una dintre lucrările importante ale lui 

George Breazul, lucrare care a înfrumuseţat copilăria mea, în special, cu ocazia obiceiului 

de colindat: culegerea intitulată „Colinde”, apărută într-o primă ediţie în anul 1938, în 

colecţia „Cartea satului (nr. 21)”, editată de Fundaţia Culturală „Principele Carol”. 

Studiind mai aprofundat această carte, în timp, am desluşit notele muzicale liniare dar am 

admirat şi notaţia bizantină care însoţea portativul. Un atu important al lucrării amintite, 

este diversitatea de colinde şi cântece de stea, din toate zonele şi colţurile ţării, arătând 

bogăţia tezaurului popular-religios românesc. 
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Teza doctorală de faţă surprinde mai multe aspecte ale activităţii muzicologului 

George Breazul, dintre care se evidenţiază preocuparea pentru muzica religioasă, 

considerată de el, absolut necesară în definirea culturii româneşti. Perioada activităţii în 

domeniul muzicii româneşti este extinsă, pe parcursul a peste patru decenii, într-o perioadă 

de schimbări politico-sociale, incluzând cele două Războaie Mondiale precum şi perioada 

interbelică şi postbelică, până în prima perioadă a comunismului, în care şi suferă anumite 

intimidări şi umiliri. 

Am încercat să urmăresc preocupările muzicologice principale ale lui George 

Breazul şi acolo unde a fost cazul, am subliniat rolul muzicii religioase: în istoriografia 

muzicală românească, în educaţia muzicală şi în folclorul muzical. 

Cercetarea pentru această lucrare, sub atenta îndrumare a P.C. Pr. Prof. Dr. Vasile 

Grăjdian, a început la Bucureşti, la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 

întrucât, această instituţie păstrează fondul de carte şi manuscrisele lui George Breazul, 

donate din dorinţa sa şi prin grija soţiei sale, Georgeta Breazul. Tot acest bogat material 

constituie Fondul „George Breazul” în care regăsim cărţi de valoare, din toate domeniile, 

în special muzică, partituri şi manuscrise conţinând preocupările şi rodul muncii 

muzicologului. De aceea, am considerat necesar, ca la ultimul capitol al lucrării, să redau o 

parte dintre aceste documente care mai există, documente de valoare ce arată preocuparea 

pentru muzica religioasă. 

Un alt demers important în cercetarea de faţă, l-a constituit studierea unei părţi din 

fişele Arhivei Fonogramice, a Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din 

Bucureşti. Aici, datorită bunăvoinţei doamnei director academician Sabina Ispas, şi a dnei. 

Drd. Neamu Cristina, am reuşit să identific, o sumă de piese muzicale religioase şi din 

folclorul muzical religios românesc, înregistrate de către George Breazul şi colaboratorii 

săi, în perioada 1927-1940. 

În privinţa metodologiei folosite în lucrarea de faţă, am căutat să respect, sub atenta 

grijă şi riguroasa asistenţă a P.C. Prof. Univ. Dr. Vasile Grăjdian, criteriile ştiinţifice 

specifice realizării tezei de doctorat, pornind de la întocmirea unei bibliografii adecvate pe 

baza planului de idei stabilit, prin studierea cu acribie a izvoarelor importante: tot ce a scris 

şi a publicat George Breazul, ceea ce nu s-a publicat, în special cele 17000 de fişe fără 

cotă, ceea ce s-a scris despre George Breazul şi izvoarele indirecte. 

Tot îndrumătorul ştiinţific al lucrării doctorale de faţă, P.C. Prof. Univ. Dr. Vasile 

Grăjdian, m-a îndemnat să urmăresc firul articolului din Revista ”Boabe de grâu”, august 
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1932. Aici se făcea menţionarea a 7 melodii de muzică bisericească, culese cu fonograful, 

în perioada 1928-1932, de către George Breazul şi colaboratorii Arhivei Fonogramice de 

pe lângă Ministerului Artelor şi Cultelor. Acest aspect a dus la cercetarea mea, de la 

Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Române, unde am descoperit mai multe 

melodii religioase.  

Între acestea, am redat în lucrare, melodia culeasă de însuşi George Breazul: număr 

cilindru: 13311a, cuprinsul: Bisericesc: „Aghios” (se cântă la Bobotează când o „tuleşte” 

la apă), cântat din: Voce, informator: Octavian I. Popescu, Origina: Piteşti, RN., Găeşti, 

Fureşti(?)
1
, Topoloveni, culegător: George Breazul, Locul şi data înregistrării: Bucureşti, 

21.01.1929. 

În ceea ce priveşte opera lui George Breazul, am identificat palierele principale: 

studiile privind istoriografia muzicală, din care am evidenţiat rolul muzicii religioase din 

articolele pe diverse teme şi am schiţat monografiile publicate postum; studiile privind 

educaţia muzicală în cadrul căreia am analizat manualele de muzică, în care am subliniat 

muzica religioasă şi importanţa ei în educaţie şi folclorul muzical religios din care decurg 

mai multe concluzii ştiinţifice. Am evidenţiat lucrările privind muzica religioasă şi 

folclorul muzical religios: „Cântările Sfintei Liturghii pentru şcoală şi popor”, „Prohodul 

Domnului nostru Isus Cristos”, culegerea „Colinde” ş.a. 

În activitatea sa, un rol important l-a avut culegerea de folclor, direct de la sursă, 

prin intermediul fonografului. Această metodă a fost deprinsă studiile de la Berlin, cu 

profesori de marcă, specialişti în domeniu. De aceea, între subcapitolele lucrării de faţă, am 

tratat şi această problematică, deosebit de importantă pentru cultura noastră: Arhiva 

Fonogramică şi culegerea de folclor muzical religios. 

În corespondenţa sa, publicată în cele 3 volume „Scrisori şi documente”, am 

observat legătura lui George Breazul cu personalităţi ale culturii muzicale internaţionale. 

Din această corespondenţă bogată am evidenţiat preocupările enciclopedice ale 

muzicologului şi în special, preocupările şi activitatea sa în muzica religioasă. 

Lucrarea de faţă nu îşi propune să fie o monografie şi nici măcar, nu se vrea 

exhaustivă în problematica muzicii religioase la George Breazul. Primul capitol, de altfel, 

                                                 
1
 Am găsit ulterior că satul de unde s-a cules este astăzi Fureşti, din comuna Dobreşti, lângă Topoloveni, 

judeţul Argeş. La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna Dobreşti era inclusă în plasa Podgoria, a judeţului 

Muscel şi era formată din satele Haiteşti, Cercei şi Fureşti, având în total 1052 de locuitori ce trăiau în 254 de 

case. În comună existau cinci mori sau făcaie, trei biserici şi o şcoală cu 40 de elevi (dintre care 5 fete). 

„Anuarul Socec din 1925 consemnează în aceeaşi plasă, având 1596 de locuitori în satele Dobreşti şi Fureşti. 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeş.” În 1968, a trecut la judeţul Argeş. 
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şi cel mai scurt al tezei, „Aspecte din viaţa lui George Breazul (1887-1961)”, este doar, o 

scurtă biografie în care, facem cunoştinţă cu „omul” George Breazul. Aici am redat 

coordonatele principale ale vieţii sale, lăsând la o parte, viaţa personală şi accentuând mai 

degrabă activitatea muzicologică. 

Capitolul al II-lea, „Muzica bisericească până la George Breazul” prezintă 

contextul muzical bisericesc, până la George Breazul. Intenţionat am lăsat la o parte 

termenul de „religios” şi am accentuat „muzica bisericească”, pentru a nu divaga prea 

mult. Acest capitol se împarte în 3 subcapitole: II. 1. Muzica bisericească românească 

până la „Reforma Hrisantică, II. 2. Scurt istoric despre „Reforma Hrisantică”, în muzica 

bisericească românească, II. 3. Muzica bisericească bizantină românească, după 

„Reforma Hrisantică” – „românirea” muzicii bisericeşti. Deoarece, multe dintre lucrările 

de specialitate, în muzica bisericească, tratează mai extins aceste subiecte, nu am insistat 

prea mult în acest al II-lea capitol. Am prezentat câteva generalităţi privind muzica creştină 

şi începuturile ei pe teritoriul ţării noastre, am amintit primii misionari creştini care au lăsat 

în scris tratate despre muzică. Mai apoi, am prezentat o parte dintre personalităţile muzicii 

bisericeşti, până la reforma lui Hrisant, începând cu secolele XIV-XV (Filothei monahul, 

de la Cozia), Evstatie Protopsaltul Putnei, unul dintre importanţii compozitori de muzică 

bizantină pe teritoriul ţării noastre, care şi înfiinţează şi conduce Şcoala muzicală de la 

Putna, culminând cu Filothei sin Agăi Jipei şi urmaşii acestuia. Secolul al XIX – lea este 

marcat de „reforma hrisantică” şi reprezentanţii de seamă din ţara noastră, în special, 

Macarie Ieromonahul. Datorită faptului că Anton Pann, are un subcapitol separat în lucrare, 

fiind una dintre personalităţile tratate şi de George Breazul, l-am exclus din subcapitolul cu 

contextul muzical bisericesc tratând viaţa şi activitatea sa, mai extins, într-un subcapitol 

dedicat. 

Un demers important în muzica bisericească românească l-a reprezentat 

„românirea” muzicii bizantine, proces important şi necesar pentru definirea unui melos 

bisericesc românesc. 

Începutul secolului al XX-lea a reprezentat o perioadă de transformări socio-

politico-culturale a României. În acest context, George Breazul a activat în principalele 

instituţii de cultură şi muzică religioasă, impunându-se ca o personalitate enciclopedică. De 

aceea, capitolul al III-lea, tratează Preocupările lui George Breazul pentru muzica 

religioasă. El identifica trei izvoare ale muzicii religioase, creştine: muzica iudaică – 

sinagogală, muzica veche a elinilor şi instinctul muzical al poporului nou încreştinat. 
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Capitolul al III-lea include nişele principale ale activităţii lui George Breazul în 

muzica religioasă: istoriografia, educaţia muzicală, activitatea de tipărire a cărţilor de 

muzică, între care am evidenţiat „Cântările Sfintei Liturghii pentru şcoală şi popor”, în 

colaborare cu I. Popescu-Pasărea şi G. Comăna şi „Prohodul Domnului nostru Isus 

Cristos”, în colaborare cu I.D. Chirescu. 

Pe lângă cele amintite, tot capitolul al III-lea include o preocupare mai amplă a lui 

Breazul în ceea ce priveşte activitatea unor personalităţi ale muzicii religioase: Anton Pann 

şi I. Popescu-Pasărea (în special muzică monodică, psaltică), D.G. Kiriac şi G. Musicescu 

(în special muzică armonică, corală). 

La subcapitolul privind educaţia muzicală, am analizat manualele de clase 

secundare precum şi clasa IV-a primară, împreună cu colecţia „Cântece româneşti pentru 

şcoala primară”. Făcând parte tot din activitatea lui Breazul privind muzica religioasă dar 

şi activitatea de educaţie muzicală, pe scurt am amintit despre Academia de Muzică 

Religioasă din Bucureşti, în cadrul căreia a activat încă de la înfiinţare. 

Pentru a diferenţia muzica religioasă, în special bisericească, de partea lucrării care 

tratează muzica religioasă, în special folclor muzical religios, capitolul al III-lea se leagă 

de capitolul următor, cu câteva exemple de melodii religioase culese şi păstrate de către 

Arhiva Fonogramică. 

Unul dintre dezideratele lui George Breazul, din păcate, nerealizate până astăzi, a 

fost „Organizarea unei biblioteci muzicale universale”, care constituie, în lucrarea de faţă, 

capitolul al IV-lea. Pentru a sublinia mai mult, pragmatismul lui, am redat două aspecte 

importante ale activităţii sale, care reliefează preocuparea lui George Breazul pentru 

muzica religioasă şi fondul de carte: „Carte rară de muzică religioasă” şi „Cărţi şi 

partituri de muzică religioasă” în Fondul „George Breazul”. De altfel, în actul de donaţie 

al familiei Breazul, se specifică această dorinţă a muzicologului. 

Ultimul capitol al lucrării cuprinde activitatea lui George Breazul în domeniul 

folclorului muzical religios şi câteva concluzii ce decurg de aici: Folclorul muzical religios 

al ”puiului de român”, Folclorul muzical în educaţie, Drama religios-populară: Vicleimul 

ş.a. 

Culegerea „Colinde” a lui George Breazul, a reprezentat, în epocă, una dintre 

„culmile în domeniu”, după cum afirma adversarul lui, Constantin Brăiloiu. De aceea, am 

considerat că, pe lângă lucrarea „Vicleimul” la care colaborează prin alegerea textelor de 

cântece şi punerea lor pe dublă notaţie, psaltică şi liniară, volumul „Colinde” din colecţia 
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Cartea satului, motivează o parte din capitolul al V-lea: Scurt istoric al semiografiei 

muzicale bizantine, Semiografia muzicală psaltică românească sau notaţia muzicală la 

George Breazul, Dubla notaţie a culegerii ”Colinde” de George Breazul ş.a. 

Ca în cazul capitolului al III-lea, am considerat important ca şi la acest ultim capitol 

al lucrării, să evidenţiez o parte din materialul cules şi păstrat în cadrul Arhivei 

Fonogramice, reprezentând folclorul muzical religios, folosit cu ocazia ritualurilor şi 

obiceiurilor populare româneşti. 

Obiectivele lucrării decurg din încercarea de a sublinia, în toate demersurile lui 

George Breazul, interesul lui pentru muzica religioasă şi folclorul muzical religios, pentru 

a evidenția importanta muzicii bisericești și a folclorului muzical religios în definirea 

muzicii românești. 

Prin cercetarea de faţă, am intuit munca lui George Breazul, am subliniat 

deschiderile culturale şi muzicologice pe care le-a efectuat, prin activitatea sa. Dintre toate 

acestea, am evidenţiat muzica religioasă şi folclorul muzical religios considerând că, 

efortul cercetărilor sale a adus un plus valoare şi în aceste domenii. 

Deşi, pentru perioada sa, George Breazul a fost un muzicolog de marcă, în 

contemporaneitatea noastră, prea puţin se mai vorbeşte despre el. Căutând informaţii, în 

dicţionarele şi lexicoanele de muzică, peste tot am observat recunoaşterea activităţii sale 

ştiinţifice, prin numeroasele articole şi cărţi publicate, însă după 1990, prea puţin s-a mai 

publicat.
2
 

În revistele de teologie, în afară de articolul lui Matei Petre, Contribuţia 

muzicologului George Breazul (1887-1961) la valorificarea cântării bizantine româneşti şi 

a folclorului religios, în B.O.R., Bucureşti, an CVII (1989), nr. 3-4 (martie-aprilie), p. 134-

142, nu avem alte articole. Acest aspect m-a intrigat, deoarece studiile sale, cel puţin în 

istoriografia muzicală, au adus noi aspecte şi în muzica bisericească.  

Un aspect al metodologiei lui George Breazul, a fost şi comparatistica muzicală. 

Prin aceasta, ajungea la concluzii noi şi revelatoare. Prin comparaţia cu folclorul românesc, 

încă putem descoperi foarte multe aspecte ale muzicii religioase. În 

„Colindele…întâmpinare critică”, George Breazul argumenta dubla notare muzicală, 

psaltică şi liniară, în culegerea „Colinde”, spunând că, prin transpoziţia făcută cântecelor, a 

ajuns la cele trei finale: Mi, Re şi Do – Vu, Pa şi Ni. Astfel, „funcţiile modale păstrându-şi 

                                                 
2
 Menţionez că, după 1990, cel mai important muzicolog care l-a studiat pe G. Breazul este prof. Vasile 

Vasile. În 2003 a adus la lumina tiparului, monumentala lucrare „Pagini din istoria muzicii româneşti” 

volumul VI. 
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natura lor în colindele româneşti”.
3
 De aici, concluziona Breazul, şi confirma afirmaţia lui 

Glareanus din „Dodekahordon” (1547)
4
, ideea celor trei moduri: scilicet naturalis, mollaris 

et duralis: „Omnis cantus definit aut in re, aut in mi, aut in ut”.
5
 

Mergând pe firul activităţii lui George Breazul, am observat mai multe aspecte ale 

metodei sale. În primul rând, în fondul constituit prin donaţie, „George Breazul”, avem 

17000 de fişe necatalogate. Acestea, prin simpla citire, ne descoperă o muncă asiduă şi 

foarte bine organizată. Doar din fişele pe care le-am studiat personal, am observat scrierea 

şi implicit, cunoaşterea, mai multor limbi străine: avem fişe în limba engleză, germană, 

franceză, italiană, latină, greacă, ebraică şi maghiară. George Breazul scotea ideile pe 

aceste fişe, din cărţile şi articolele pe care le studia, în limba lor. Trebuie menţionat şi 

scrisul său caligrafic şi citeţ. 

Am încercat să evidenţiem, mai puţin cunoscuta latură a bizantinologului George 

Breazul. De aceea, în lucrarea de faţă, am tratat mai amplu, manualele de educaţie 

muzicală, cu exemplele de muzică religioasă, şi chiar, în manualul de clasa a IV-a 

secundară, tema despre „Muzica Bisericească Strămoşească”. În cartea cu „Cântările 

Sfintei Liturghii pentru şcoală şi popor”, care a fost alcătuită de Breazul, în colaborare cu I. 

Popescu-Pasărea şi Pr. G. Comăna, se observă factorul educaţional, atât de valorizat de el. 

Această lucrare a adus o noutate pentru vremea aceea: redarea, pe scurt, a dialogului preot-

strană. Iată, un aspect practic. Melodiile sunt simplificate pentru o uşoară învăţare. 

O altă lucrare în domeniul muzicii religioase-bisericeşti, rămâne şi „Prohod al 

Domnului nostru Isus Cristos”, apărut la Craiova, în 1937, în colaborare cu I.D. Chirescu. 

Variantele melodice, sunt aproape identice cu cele folosite în Biserica Ortodoxă Română, 

în ziua de astăzi. Strofele, cu câte 4 versuri, sunt în număr identic cu cele cântate astăzi, cu 

excepţia pe care am subliniat-o la subcapitolul dedicat acestei lucrări. 

Arhiva Fonogramică rămâne un tezaur pentru muzica populară românească şi 

pentru muzica bisericească/religioasă, în special în zona Transilvaniei. Sunt foarte multe 

înregistrări care se pot transcrie pe notaţie muzicală. Sunt anumite cântece de stea, colinde, 

verş-uri sau rit-uri care s-au sunt muzică religioasă. Un astfel de exemplu este „Aghios, 

Aghios”, cântare trecută când la cântec de stea, când la cântec bisericesc sau chiar rit de 

Crăciun. Între puţinele înregistrări pe care le-am ascultat, melodia de pe cilindrul 698 b, are 

textul: „Hristos se naşte, măriţi-l, Hristos din ceruri întâmpinaţi-l, Hristos pe pământ, 

                                                 
3
 George BREAZUL, Colindele…întâmpinare critică”…, p. 46 

4
 George BREAZUL deţinea acest tratat foarte important, în biblioteca sa. 

5
 H. GLAREANUS, „De fine cantuum in modis” în Dodekahordon, Liber I, caput XII, p. 31, în George 

Breazul, Colindele…întâmpinare critică”…, p. 46 
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înălţaţi-vă, şi cu veselie lăudaţi-l popoare că s-a preamărit.” Este clar, Irmosul sau peasna I-

a din Catavasiile „la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos”
6
, însă înregistrarea a fost 

notată cu denumirea „Cântec de stea”. Aceste situaţii ne fac să credem că sunt multe astfel 

de confuzii şi, prin audiţie, se poate descoperi muzica religioasă, aşa cum se cânta în 

perioada interbelică. 

Mai puţin cunoscuta culegere coordonată de G. Breazul şi N. Saxu, de „Cântece 

româneşti pentru şcoala primară”, cuprinde un capitol special de cântece „Religioase şi 

laice – pentru datinile strămoşeşti de sărbători: Crăciun, Anul nou, Florii, Vinerea 

patimilor, Paşti”. 

Activitatea de bizantinolog îl propune pe George Breazul spre a fi cunoscut şi 

teologilor, atât în Seminariile Teologice cât şi în Facultăţile de Teologie, la ora de Muzică 

şi Istoriografie muzicală. 

 

                                                 
6
 Octoihul mic, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1999, p. 145 
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