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Mircea Valeriu Diaconescu *1 
 
 
Gheorghe Ciobanu - CorespondenŃă cu Mircea Valeriu Diaconescu 1980-1990*2 

 
 
 Pe data de 21 iunie 2015 se împlinesc 20 de ani de la trecerea în eternitate, în vârstă de  
86 de ani, a mult preŃuitului etnomuzicolog şi bizantinolog Prof. Dr. Gheorghe Ciobanu 
(1909-1995). ViaŃa lui s-a stins după ce, cu o nemaiîntâlnită destoinicie şi hărnicie şi într-o  
inegalabilă pricepere ştiinŃifică şi scriitoricească, aprinsese o mare lumină în tezaurul 
manuscriselor bizantine vechi, create pe pământ românesc şi căzute de veacuri în uitare şi 
indescifrabilitate. 
 Timp de un deceniu am purtat o vie corespondenŃă cu Gheorghe Ciobanu, el din 
Bucureşti, eu din Aachen, o corespondenŃă de la maestru la ucenic, care mi-a înlesnit nu 
numai întemeierea corului de cameră german „Collegium Byzantinum - Aachen/Aix la 
Chapelle, ci şi stabilirea unui repertoriu şi a unei tehnici componistice proprii, în care 
Cântarea de Strană şi Cântarea de Cor fuzionează în cadrul aceleiaşi piese, în cadrul aceluiaşi 
program de concert, transformând concertul de muzică sacră într-un adevărat servici divin 
care se desfăşoară în mod neîntrerupt. Scopul întregii acŃiuni era promovarea în Occident a 
culturii române, a muzicii române autentice, a spiritualităŃii şi simŃirii religioase româneşti, 
într-o vreme când corurile legale din România nu abordau deloc, sau abia marginal, şi sub 
titlul mascat, de „medievale”, cântările sacre româneşti. Cu alte cuvinte, programele de 
concert şi înregistrările pe disc din perioada 1980-1990 ale susnumitului cor erau de fapt o 
manifestare religioasă, anti-atee, anti-comunistă. 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 * Dr. Mircea Valeriu Diaconescu, membru de onoare al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 
Aachen, Germania 
2 * Acest articol urmează a fi publicat la sfârşitul anului 2015 în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor al 
Academiei Române. Prezenta publicare online este făcută cu permisiunea direcŃiunii susnumitului Institut. (mvd) 
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 Recent am pus ordine într-un dosar cu corespondenŃa dintre Gheorghe Ciobanu şi 
mine, conŃinând 54 de scrisori în 166 de pagini, aşa cum se poate constata din tabelul de mai 
jos. 
 
Tabel  
cuprinzând corespondenŃa, de la 4 ianuarie 1980 şi până la 27 octombrie 1990, pe teme 
psaltice, folclorice şi private, între etnomuzicologul şi bizantinologul Gheorghe Ciobanu (GC) 
din Bucureşti  şi compozitorul şi dirijorul Mircea Valeriu Diaconescu (MVD) din Aachen 
 
 
Număr 
scrisoare 

Autor: 
GC; 
MVD 

Număr  
pagini 

manuscris; 
dactilograf. 

ConŃinut Data 

1. GC 3 ms psaltică / corul CB/ privat 04.01.1980 
2.  MVD 2 dact. psaltică 28.06.1980 
3. GC 4 ms psaltică / privat  16.07.1980 
4. GC 16 dact. psaltică --. 10.1980 
5. GC 2 ms veşti profesionale 06.10.1980 
6. GC 4 ms veşti profesionale/privat 15.12.1980 
7. GC 1 ms psaltică/veşti prof./privat 29.01.1981 
8. GC 3 ms veşti prof. şi privat 05.05.1981 
9. GC 2 ms veşti prof. 10.06.1981 
10. GC 2 ms veşti prof. 24.06.1981 
11. GC 1 ms carte cu dedicaŃie 05.08.1981 
12. GC 2 ms corul CB/veşti prof. 11.08.1981 
13. GC 3 ms psaltică, folclor, corul CB 07.09.1981 
14. GC 3 ms corul CB/prefaŃă disc colinde 24.10.1981 
15. GC 8 dact. psaltică/ colinde --.--.1981 
16. GC 12 dact psaltică / colinde 30.11.1981 
17. GC 2 ms veşti prof. / corul CB 19.03.1982 
18. GC 2 ms corul CB/ privat 25.12.1982 
19. GC 4 ms inform. prof. / privat 01.11.1983 
20. GC 2 ms idem 08.11.1983 
21. MVD 6 dact. solicitări profesionale psaltică 18.01.1984 
22. GC 4 ms veşti prof. şi private/ corul CB 20.02.1984 
23. GC 3 ms psaltică/ critici la disc/veşti 29.03.1984 
24. GC 3 ms psaltică/critici la disc/ veşti  09.04.1984 
25. GC 9 dact. psaltică/colinde 23.04.1984 
26. GC 1 dact. prefaŃă caiet  psaltică 27.04.1984 
27. GC 2 dact. prefaŃă caiet colinde 27.04.1984 
28. GC 3 ms psaltică/ veşti/privat 22.05.1984 
29. GC 2 ms veşti/privat 01.06.1984 
30. GC 2 ms veşti prof. şi private 01.06.1984 
31. GC 1 ms privat 28.08.1984 
32. GC 3 ms veşti /caiete psaltică 27.08.1984 
33. GC 3 ms veşti profesionale şi private 22.10.1984 
34. GC 3 ms veşti prof. şi private 19.11.1984 
35. GC 1 ms veşti prof. şi private 20.12.1984 
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36. GC 2 ms veşti profesionale 30.01.1985 
37. GC 3 ms veşti prof. şi private 09.03.1985 
38. GC 2 ms veşti prof. şi private /corul CB 30.05.1985 
39. GC 3 ms eminesciene / veşti private 07.07.1985 
40. GC 1 ms idem 01.08.1985 
41. GC 1 ms veşti private 23.09.1985 
42. GC 2 ms eminesciene/ veşti diverse 28.11.1985 
43. GC 3 ms idem 07.12.1985 
44. MVD 3 dact. psaltică 22.02.1986 
45. GC 4 ms psaltică/veşti prof. şi private 20.03.1986 
46. GC 1 ms veşti diverse 14.06.1986 
47. GC 3 ms idem --. 12. 1986 
48. GC 3 ms MVD şi corul CB/ psaltică/veşti 16.02.1987 
49. GC 3 ms psaltică vecernie/veşti 01.11.1987 
50. GC 2 ms informaŃii psaltică/veşti 10.12.1987 
51. GC 1 ms idem 10.10.1988 
52. GC 2 ms veşti private 20.12.1988 
53. GC 2 ms veşti profesionale/corul CB 29.09. 1989 
54. GC 1 ms veşti prof./MVD propus ca 

membru al UC 
27.10.1990 

 
- 54 de scrisori, dintre care 51 ale lui Gheorghe Ciobanu către Mircea Valeriu Diaconescu  
şi 3 scrisori ale lui MVD către GC 
- 166 pagini, dintre care 50 dactilografiate, restul în manuscris   
-  teme de muzică psaltică, folclor, veşti profesionale, veşti private 
 
 Forma cea mai nimerită, de document pur, a acestei corespondenŃe, cu care poate fi 
omagiat Gheorghe Ciobanu, este cea integrală, cea care ni-l înfăŃişează şi care vorbeşte de la 
sine despre omul şi creatorul Gheorghe Ciobanu, neeliminând nimic şi neadăugând nimic la 
text, şi necontorsionând, după toanele criticului, nimic din imaginea lui reală. 
 Dar, la sugestia doamnei Mariana Ciuciu, cercetător la „Institutul de Etnografie şi 
Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române”, şi prin înŃeleapta hotărâre a doamnei 
acad. Cornelia-Sabina Ispas, directoarea Institutului, chiar şi o prezentare ciuntită, într-un 
număr redus de pagini, ca aceasta, poate produce, cel puŃin, simŃământul de împlinire a 
datoriei noastre morale faŃă de marile personalităŃi române, aşa cum este Gheorghe Ciobanu. 
 Am încercat să categorisesc, pentru a-i înlesni citirea, materialul epistolar pe câteva 
idei principale, categorisire subiectivă, imperfectă. Sunt redate aici fragmente de scrisori care 
scot în evidenŃă relaŃia dintre noi doi, sau care scot în evidenŃă omul, sau profesionistul, sau 
maestrul. În paralel, pentru dovedire, dar şi intrare magică în comuniune cu cel ce le-a scris, 
am intercalat fragmente de facsmiluri conŃinând acelaşi text ca în fragmentele rescrise. Pentru 
a le deosebi de textul rescris de mine, am redat  aceste fragmente de facsimil într-un cadru  
ilustrativ cu caracter antic. 
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 Trei fotografii ni-l prezintă pe omagiat: prima cea anterioară, a doua cea în grup, mai 
jos arătată,ultima prin nepoŃelul Tudor, plasată la sfârşitul articolului 
 
 

 
 
La PietroşiŃa, în 1965, în căutarea Manuscrisului „Toma Diaconescu”, acasă la preotul 
Gheorghe Simionescu. De la stânga la dreapta: Şoferul maşinii Academiei, Gheorghe 
Ciobanu, Gheorghe Simionescu, Ion Popescu-Runcu, Mircea Valeriu Diaconescu 
 
 RelaŃia dintre profesorul Ciobanu şi mine a început  pe vremea când cercetam arhiva 
Institutului de Etnografie şi Folclor din Bucureşti în căutare de colinde neştiute. În 1965 l-am 
însoŃit, alături de unchiul meu, compozitorul Ion Popescu Runcu, la PietroşiŃa, la celălalt 
unchi, preotul Gheorghe Simionescu, deŃinătorul unui manuscris de muzică psaltică din 
veacul al XIX - lea, „Manuscrisul Toma Diaconescu”, scris de diaconul Căciulă.  
 Colaborarea s-a întărit cu ocazia pregătirii unui concert de muzică bizantină română 
susŃinut, pentru participanŃii Congresului mondial de Bizantinologie de la Bucureşti, din 1972,  
de către „Corul Medicilor”, al cărui fondator şi dirijor eram. 
 După plecarea mea din România în 1973 şi stabilirea în Germania, relaŃia a fost 
reactivată odată cu fondarea de către mine şi alŃi colegi, şi cu sprijinul muzicologului George 
Bălan, în 1978, a corului de cameră german „Collegium Byzantinum - Aachen/Aix la 
Chapelle. Corul a funcŃionat din 1978 până în 2008  şi a fost considerat ca un excelent 
promotor al cântării române, în principal al celei bizantine. Partiturile de lucrări corale luate 
de mine din Ńară - aparŃinând aşa numiŃilor clasici români, cei mai mulŃi dintr ei elevi ai 
Scholei cantorum a lui Vincent d’Indy de la Paris  - erau armonizări şi aranjamente făcute de 
ei în spiritul armonei clasice. Acest lucru s-a dovedit nesatisfăcător pentru bizantinologii 
germani, dornici de un inedit absolut. Pentru a face faŃă acestei necesităŃi, am căutat un drum 
compoziŃional propriu, nou, între, pe de o parte, Cântarea de Strană tradiŃională, unisonală şi, 
pe de altă parte,  Cântarea de Cor, pe voci. În această căutare, ca şi în obŃinerea de melodii 
vechi, neştiute, din manucrisele psaltice româneşti, am găsit un sprijin, un îndrumător esenŃial 
în persoana lui Gheorghe Ciobanu. Aşa s-a dezvoltat via corespondenŃă, timp de zece ani,  
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între mine şi mentorul meu. CorespondenŃa a fost Ńinută atât prin scrisori scrise de mână, cât şi 
prin adevărate epistole dactilografiate. 
 
 
RELAłIILE LUI CIOBANU CU DIACONESCU ŞI CU COLLEGIUM BYZANTINUM 
 
Scrisoarea 1 - Ciobanu către Diaconescu ( Bucureşti, 4 ianuarie 1980) 
Am ascultat corul [Collegium Byzantinum] pe 24 [decembrie 1979] seara. Mi-a plăcut 
sonoritatea. Vă spun sincer, nu din politeŃă, faceŃi o treabă foarte bună. Incluzând în 
repertoriu şi cântările de la Putna, veŃi face un serviciu imens şi culturii medievale româneşti. 
Aici, eu fac ce pot, pentru că alŃii [bulgarii, nota mea, mvd] bat toba peste tot, revendicând 
ceea ce ne aparŃine... 
... Vă trimit  vreo 27 de cântări bizantine...  Cântările sunt transcrise de I. D. Petrescu, doar 
cele de la Putna (Moscova şi Iaşi) sunt transcrise de mine. 
  

 
 

 
Scrisoarea 5 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 6 octombrie 1980) 
Am reuşit să termin redactarea răspunsurilor la întrebările puse în scrisoarea dvs. din 28. VI 
a.c. În aceeaşi zi cu expedierea acestor rânduri, am depus la Uniunea Compozitorilor - în 
vederea expedierii - cele 16 pagini care reprezintă răspunsul meu pe care-l aşteptaŃi, 
probabil, de 2-3 luni. ... Nădăjduiesc să vă pregătesc  - pentru corul dvs. - câteva melodii 
bizantine. Am în vedere piese cât mai variate ca mişcare şi stil.... De vreo săptămână a apărut 
semnalul celui de al III - lea volum de „Izvoare”: „Putna. Antologhion. Manuscrisul 56”. 
Sper ca într-o lună, cel mult, să primiŃi un exemplar. Până la sfârşitul anului va apărea şi cel 
de al IV - lea volum de „Izvoare” - un manuscris putnean care se păstrază la Iaşi. Pentru 
anul 1981 sunt prevăzut cu un alt manuscris putnean care se păstrază la Moscova. În fine, în 
1983 sunt prevăzut cu acelaşi manuscris păstrat la Moscova, dar transpus integral în notaŃie 
liniară.  
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Alliluiia - cântare de Eustatie Protopsaltul Putnei, 1511 -  în transcrierea din 1944 a lui 
Gheorghe Ciobanu, copiată de el în 1980 pentru Diaconescu. CompoziŃia acestuia din urmă  

a  fost interpretată în 1982 de către Colegium Byzantinum - Aachen/Aix la Chapelle şi 
înregistrată pe discul „Astăzi se începe - Heute ist der Anfang”  

lal editura TABOR, Germania (vezi mai jos începutul)  
 

 

 
 

Incipitul lucrării corale „Alliluiia” 
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Scrisoarea 6 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 15 decembrie 1980) 
... A sosit prin poştă programul Concertului dat de „Collegium Byzantinum” pe data de 13. 
XII. a. c. [1980].  Vă admir pasiunea şi vă felicit din toată inima pentru acest concert... Îl 
consider foarte bogat şi foarte variat. 
 
Scrisoarea 14 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 26 octombrie 1981) 
Mult stimate domnule doctor Diaconescu, În scrisoarea dvs. din 23 aug. a.c. v-aŃi manifestat 
dorinŃa să prefaŃez discurile nr. 2 şi 3 pe care intenŃionaŃi să le scoateŃi cu formaŃia 
Collegium Byzantinum pe care o conduceŃi... Fiind convins că acŃiunea dvs. şi a formaŃiei pe 
care o conduceŃi este extrem de utilă pentru cunoaşterea peste graniŃă a culturii româneşti, 
am făcut acest lucru... Iată „PrefaŃa” pe care v-o propun:...” 
 

 
 
 
Scrisoarea 17 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 19 martie 1982) 
Mult stimate domnule doctor şi bun amic,... Săptămâna trecută a fost pe la mine un vechi 
coleg de Conservator... mi-a adus şi discul „Crucii Tale” imprimat de Camerata vocalis der 
Universität Tübingen, Leitung  [dirijor] Musikdirektor Alexandru Şumski... care cuprinde 
piese de I. D. Chirescu şi G. Musicescu. Este frumos cântat, dar dirijorul n-a reuşit să obŃină 
de la corişti o pronunŃare românească. Ascultând cântările, îŃi dai seama uşor că ai de-a face 
cu corişti care nu vorbesc româna. În discul dvs. nu am constatat acest lucru, deşi aŃi luptat 
cu aceleaşi greutăŃi ...” 
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Scrisoarea 18 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, -- decembrie 1982?) 
Scumpi prieteni, Este dimineaŃa zilei de 25 decembrie [1982]. După o mică gustare... am 
ascultat două discuri. Primul a fost cel imprimat de formaŃia Collegium Byzantinum... A fost 
o încântare sufletească! 
 

 
 
 
Scrisoarea 19 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 1 septembrie 1983) 
... Mă întrebaŃi dacă cunosc „vreo lucrare de gen dicŃionar - enciclopedie privind 
terminologia [psaltică] românească”... Nu există un dicŃionar românesc care v-ar trebui... 
Aşa fiind, tot eu rămân cea mai sigură sursă pentru dvs...  
 
Scrisoarea 20 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 8 noiembrie 1983) 
... Ce se aude cu „Caietele”  de coruri? [Diaconescu solicită  analizarea şi prefaŃarea de către 
Ciobanu a Caietele sale de lucrări corale] Pentru mine va fi şi o plăcere şi o destindere să le 
văd, să le cercetez şi să le prefaŃez. Aştept! 
 
Scrisoarea 21 - Diaconescu către Ciobanu (Aachen, 18 ianuarie 1984) 
... Domnul profesor, vă trimit alăturat... cele două caiete şi un tabel cu piesele 
corespunzpătoare... Aş fi foarte onorat dacă aŃi putea... să faceŃi şi o scurtă prefaŃă a lor. 
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Idem, parte din tabel cu modificările făcute ulterior în creion de Diaconescu după observaŃiile 
lui Ciobanu  
 

 
 
 
Scrisoarea 22 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 20 februarie 1984) 
Iubite prieten, ... Am primit discurile. Era cât pe aci să fie returnate... I-am spus lui Vasile 
Tomescu... să scoată pachetul pentru Uniune... Discul trimis pe numele meu l-am dat - pentru 
că aveam două - lui Titus Moisescu. Grigore PanŃîru a murit, aşa încât discul lui îl voi da 
uneia din cele două bizantiniste. Bucur [bizantinistul Sebastian Barbu-Bucur]  se află pentru 
un an la Muntele Athos. Îi păstrez discul, şi când va reveni în Ńară i-l voi da în mână.... Dar 
 n-am spus mai nimic despre disc. Este o realizare incontestabilă, pentru care formaŃia 
Collegium Byzantinum, şi mai ales dirijorul, merită toate felicitările. Eu mulŃumesc mult 
pentru onoarea de a fi fost trecut ca prefaŃator. Este în proiect la Uniune [Uniunea 
Compozitorilor] organizarea unui cenaclu despre „Valorificarea muzicii vechi româneşti”. În 
cadrul acestuia eu voi vorbi despre „Valorificarea muzicii bizantine”. Între altele, mă voi 
referi şi la „Valorificarea prin disc”... Regret că nu mai am toate discurile pentru a şti exact 
ce şi când s-a imprimat. Primele două discuri le-am lăsat la Patriarhie pentru a susŃine 
acceptarea unor concerte în Ńară şi... au fost incluse, probabil, într-o discotecă, personală! ... 
Sunt în aşteptarea Caietelor.  
 
Scrisoarea 24 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 9 aprilie 1984) 
... Vă anunŃ că au fost vreo 4-5 [persoane] care mi-au cerut să le pun la disopoziŃie discul 
pentru copie la casetofon. Deci primirea a fost foarte bună, cel puŃin din partea celor ce l-au 
văzut. Cei de la Uniune nu l-au „pipăit”, aşa încât nu-şi pot da seama ce au pierdut. În orice 
caz, pe ziua de 2.04 [1984] a fost un cenaclu  în care s-a discutat despre „Muzica veche 
românească. Valorificarea ei”. În cadrul acestuia, eu am vorbit şi despre valorificarea pe 
calea discului, prilej cu care am menŃionat şi discurile scoase  de „Collegium Byzantinum”. 
Ecourile au fost mai mult decât favorabile. Despre o susŃinere a unei deplasări pe la vechile 
lăcaşuri „bizantine” [biserici, mânăstiri, nota mea], slabă nădejde!... Am primit coletul cu 
cele două caiete [de compoziŃii ale lui Diaconescu]. Am început să le cercetez cu atenŃie. Am 
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o serie de mici observaŃii pe care vi le voi comunica.... Deocamdată v-aş ruga să vă gândiŃi 
mai bine dacă este cazul să „metrizaŃi” melodiile.  În mod cert, bizantiniştii occcidentali nu 
vor vedea cu ochi buni o asemenea intervenŃie. Dacă nu vă este greu, eu aş opina şi pentru 
păstrarea întocmai a liniei melodice, chiar dacă este vorba de „prelucrări corale”. 
 

 
 
 
Scrisoarea 32 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 17 august 1984) 
Dragii noştri, ... Nu avem nici o veste scrisă de la voi. Nu ştiu dacă s-a primit sau nu 
materialul trimis [conŃinând observaŃiile lui Ciobanu la compoziŃiile lui Diaconescu]. 
Întârzierea confirmării mă face să cred că Mircea e puŃin supărat din cauza unor observaŃii 
şi formulări. Să fie aşa? Mi-ar părea rău, pentru că, în general, mă feresc să supăr lumea, cu 
atât mai mult pe prietenii dragi. După cum Ńi-am spus, ai voie - şi chiar dreptul de a modifica 
totul după cum vei considera mai bine. Mi-am zis că este mai bine să spun eu - poate - mai 
mult, decât să trec cu uşurinŃă peste unele lucruri...  
 
Scrisoarea 38 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 20 mai 1985) 
... Am primit de la Prof. Th. Paquay [Olanda], între altele, următoarele rânduri: „... Merçi 
aussi de nous avoir signalé le Collegium Byzantinum d’Aix la Chapelle. De cette formation 
nous possédons deux beaux disques. Si possible, nous inviterons ce choeur à venir chanter à 
Hernen.” 
 
Scrisoarea 49 - Ciobanu către Diaconescu (1 noiembrie 1987) 
... Tudorel a fost operat... L-a văzut Dr. M Tomescu şi a rămas încântată de reuşită.  Vă 
mulŃumesc eu, în locul lui, pentru recomandarea de a lua contact cu Dr. Tomescu. Dacă l-aŃi 
fi văzut cum îi luceau ochii la vederea ciocolatelor trimise! Când vă veŃi cunoaşte, vă va 
săruta! Dar ceea ce am făcut - şi voi putea face - eu pentru dvs. este infinit mai puŃin decât aŃi 
făcut dvs. pentru mine. Vă rog să primiŃi mii de mulŃumiri şi întreaga şi deplina mea 
recunoştinŃă. 
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Scrisoarea 54 - Ciobanu către Diaconescu (27 oct. 1990) 
... Pe ziua de ieri m-am dus la Uniunea Compozitorilor pentru a mă interesa dacă aŃi fost sau 
nu propus ca membru. BucuraŃi-vă, pentru că aŃi trecut prin secŃia de muzică ... Vă felicit din 
toată inima! 
 
 
PROFESORUL GHEORGHE CIOBANU CA OM 
 
 Am subliniat în textul lui Ciobanu expresiile care îl caracterizează, după părerea mea, 
pe „omul” Gheorghe Ciobanu. În ciuda unei fragilităŃi fizice supuse maladiilor de tot felul, 
sau poate tocmai de aceea! - omul Gheorghe Ciobanu a demonstrat o sete de cunoaştere, o 
vigoare, o putere de muncă şi o conştiinciozitate şi probitate ştiinŃifică neasemuite. Gheorghe 
Ciobanu era conştient de superioritatea lui în domeniu, de talentul lui deosebit şi de datoria lui 
de a-l utiliza în folosul românităŃii. În acelaşi timp, el nu-şi ascundea origina sătească şi marile 
extaze ale colindatului din copilărie. La fel, el era însemnat cu semnul marilor spirite: avea 
simŃul umorului. 
 
Scrisoarea 1 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 4 ianuarie 1980) 
... Am avut şi am continuu mustrări că nu v-am invitat să stăm de vorbă în altă parte decât 
într-o librărie, fie aceasta şi magazinul  „Muzica”. 
... Prin 1944-5 am urmat secŃia de muzică religioasă a Conservatorului, deşi eram profesor 
definitiv [la Seminarul Teologic] de muzică psaltică. Doream să ştiu şi eu ceva mai mult. 
 

 
 
 
Scrisoarea 3 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 16 iulie 1980) 
...Pe data de 1 decembrie 1970 am fost operat [la Iaşi] de cataractă la ochiul drept pe care-l 
Ńinusem, timp de 12 ani, sub lentilă mată. Pe 8 iunie 1971 a fost operat - tot de cataractă - 
ochiul stâng. Spre nenorocul meu, pe 23 septembrie 1971 am suferit o dezlipire de retină la 
acest ultim ochi. Cauza? Nu s-a întins bine irisul la operaŃie, s-a lăsat în jos, a făcut o 
aderenŃă cu pupila şi, trăgând ca o chingă, a produs dezlipirea... Am rămas doar cu ochiul 
drept, cel Ńinut ani în şir sub lentilă mată!... De aici şi continua ameninŃare ca într-o bună zi 
să părăsesc manuscrisele - pasiunea mea de o viaŃă - ca şi plăcerea de a privi o floare, 
natura, lumea asta oricât de rea ar fi ea!  
 
Scrisoarea 5 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 6 octombrie 1980) 
... Acest lucru mi-am propus, şi chiar dacă ochiul meu îmi va juca festa - cum obişnuieşte 
adesea - eu nu voi renunŃa... . După cum vedeŃi, nu prea am astâmpăr, deşi ar trebui  să mă 
preocupe mai mult frumuseŃile naturii! Dar... din momentul când nu voi mai putea lucra, 
probabil că îmi voi lua adio de la viaŃă! Doresc mult - şi sper - să ne vedem curând. Până 
atunci, vă doresc - dvs. şi întregii familii - multă sănătate şi tot binele. Al dvs. Gh. Ciobanu
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Scrisoarea 6 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 15 decembrie 1980) 
... De pe la mijlocul lunii trecute şi până acum trei zile am „vagabondat” prin bibliotecile din 
Cluj, Braşov, Timişoara şi Caransebeş. Încheierea acestui tur am făcut-o la ReşiŃa, unde am 
un frate şi unde am răsuflat timp de patru zile. Ce tot caut, când ar trebui să stau liniştit, 
menajându-mi picătura de ochi ce mi-a mai rămas? Lucrez la un volum de Cântece de lume...  
Ca unul ce s-a ocupat cu cercetarea folclorului cu începere de la 1 sept. 1936, şi care a 
transcris şi a publicat „Cântecele de lume” ale lui A. Pann; ca unul ce cunosc bine notaŃia 
neumatică bizantină, iar cântecele de lume au circulat prin manuscrise tocmai în această 
notaŃie, am crezut şi cred de datioria mea să lămuresc lucrurile. 
 

 
 
 
Scrisoarea 7 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 29 ianuarie 1981) 
... Aş avea încă foarte mult de lucru, dar mai intervin altele şi altele, peste capul meu, care-mi 
macină timpul şi-mi dezorganizează lucrul! Mă mângâi cu gândul că toate trec. Va veni o zi - 
care nu poate fi prea departe, pentru că la 4 febr. sărbătoresc împlinirea a 72 de ani! - când 
voi pune punct la toate. Până atunci însă, încerc să-mi trec timpul în mod plăcut, mai 
redactând câte ceva. 
 
Scrisoarea  8 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 5 mai 1981) 
... De unde aşteptam să vă văd până în 10 mai, Mihai Klepper - pe care l-am întâlnit ieri la 
Uniune - mi-a spus că veŃi veni doar în iunie. Această veste m-a determinat să nu mai ezit şi 
să vă scriu... Trebuie să „trag” cam tare pentru a termina o comunicare pentru cel de „Al VI 
-lea Congres InternaŃional de studii bizantine (4-10 oct. 1981), am cam obosit ochiul. Sper să 
nu facă prea mult pe ambiŃiosul şi să mă lase să lucrez.  Nu prea ştiu cum, dar aşa se 
întâmplă: Când aveam ochii buni, nu prea aveam de lucru, iar acum, când aproape că nu mai 
am  de loc ochi, nu mai prididesc! Dar... vor trece toate, nu? 
 
Scrisoarea 18 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, -- decembrie 1982?) 
Scumpi prieteni, Este dimineaŃa zilei de 25 decembrie [1982]... După această zi, pe care am 
petrecut-o cu Mihaela [fiica lui Gh. Ciobanu] şi Alin Ciochină [ginerele], vom aştepta Anul 
Nou de care sunt legate - după cum ştiŃi - numeroase obiceiuri, care mai de care mai 
interesant, mai frumos... Va fi un nou prilej de destindere şi satisfacŃie sufletească, aşa cum 
simŃeam pe când eram mic. Păcat că în Bucureştiul nostru de astăzi, totul se reduce la 
„câştig”.  Cam după 20 decembrie, copiii pot fi auziŃi prin tramvaie, autobuze etc: „Foaie 
verde d-un piper, / Să trăiască don’ şofer!”... Pe mine, care m-am născut într-un sat cu multe 
obiceiuri şi care mai apoi am colindat mai toate zonele Ńării şi am cules melodii de la diferite 
obiceiuri, mă şochează ceea ce se cântă şi cum se cântă  astăzi.... Îmi aduc aminte cum, după 
fiecare colindat, ne lăudam fiecare cu câŃi bani, câte nuci, câŃi covrigi etc strânsesem fiecare. 
De atunci şi până acum au trecut cel puŃin 65 de ani!... Ne gândim la voi toŃi, cu acest prilej, 
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şi vă urăm din toată inima: sănătate, fericire şi un An Nou plin de roade şi bucurii. Tuturor 
vă spunem din toată inima: 
 Să trăiŃi, 
  să-nfloriŃi 
 Ca merii, 
  ca perii 
 În mijlocul verii; 
 Ca toamna cea bogată, 
 De toate-ndestulată! 
Filofteia şi Gh. Ciobanu 
 
Scrisoarea 20 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 8 noiembrie 1983) 
... Sunt solicitat cu o serie de emeisiuni de Radio. Aş vrea să răspund cererii, dar în momentul 
de faŃă sunt foarte obosit. Tot încerc să întrerup total munca pentru una sau două luni, dar 
mereu vine ceva ce  nu pot refuza! 
 
Scrisoarea 22 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 20 februarie 1984) 
... Te asigur încă odată că nu mă voi cruŃa. Deci, nu mă menaja!      
 
Scrisoarea 24 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 9 aprilie 1984) 
... Am devenit cumulard: ochii, o ernie [sic!] inghinală şi... nu ştiu dacă am fost sau nu un 
prost tată, dar am... prostată, ... reumatsimul mi-a prins toate încheieturile, iar nişte 
„ciocuri” în călcâi îmi fac mersul  foarte greu.  Dar nu mă las! Şi nu mă las, cu atât mai 
mult, cu cât m-am programat pentru 169 de ani!...  
 
Scrisoarea 34 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 19 noiembrie 1984) 
... Am revenit cu bine la Bucureşti [de la simpozionul de la Hernen din Olanda], dar zece zile 
n-am putut să fac absolut nimic din cauza oboselii. La oboseala fizică s-a adăugat cea 
psihică, nervoasă. Pentru că s-a vorbit tot timpul numai în engleză, a trebuit să mă 
concentrez la maximum pentru a prinde cât de cât ceea ce se spunea. A fost foarte obositor! 
În orice caz, mi-am dat seama că cu limba franceză nu mai merge! 
 

 
 
 
Scrisoarea 37 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 8 martie 1985) 
... Mă pregătesc să merg la Viena, dar cine mai ştie? Am ajuns la vârsta de 76 de ani şi am 
început să cumulez tot mai multe hibe, dar nu băneşti (ferească-mă Dumnezeu!) Până în 
prezent, iarna asta am căzut de trei ori. La a doua cădere am intrat cu coastele într-un 
bulgăre  de ghiaŃă. Mi se părea că nu e nimic grav. Dar când vreau să mă ridic, constat că nu 
pot respira. În timp ce eu tot încercam să respir şi să mă ridic, vine lângă mine un puştan de 
vreo 4 ani, zicându-mi: „Hai, tataie să te ajut eu!” Eram destul de necăjit, dar n-am putut să 
nu râz [sic!] un pic. În orice caz, bunăvoinŃa lui m-a impresionat plăcut. Pe lângă atâta 
„golănie”, iată că mai există şi „omenie”, şi încă la copii! 
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LECłIUNI  DE MUZICĂ PSALTICĂ 
 
 Redau mai jos o infimă parte, ca răspuns la întrebările puse de mine, câteva exemple, 
din lecŃiunile de Psaltică primite de la Gheorghe Ciobanu în directă legătură cu  problemele 
privind înŃelegerea, interpretarea şi prelucrarea compoziŃională adecvată a melodiilor din 
vechile manuscrise. 
  
Scrisoarea 2 - Diaconescu către Ciobanu (Aachen, 28 iunie 1980) 
 
 „... După Wellesz ar rezulta că descifrarea manuscriselor de dinainte de reforma lui Chrysant 
ar fi o ispravă a occidentalilor”. 
 

 
 
 
Scrisoarea 3 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 16 iulie 1980) 
... În ce priveşte munca de transcriere a neumelor bizantine, mi-aş permite să prezint pe scurt 
cele ce urmează: Occidentul - care a blamat BizanŃul circa o jumătate de mileniu - şi-a dat 
seama la un moment dat că nu-şi va putea cunoaşte bine propria-i cultură medievală dacă nu 
va cunoaşte mai întâi pe cea a BizanŃului. Aşa fiind, ei [occidentalii] sunt primii care şi-au 
pus problema descifrării vechii notaŃii bizantine. Nu spun deloc un lucru nou când afirm că 
„ortodocşii” (greci, români, sârbi, bulgari) au început să se preocupe de vechea lor cultură 
muzicală de abia în jur de 1930...  
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Idem 
...O transcriere a vechilor neume este posibilă, dar numai din manuscrisele datate cu 
începere din ultimul pătrar al secolului al XII - lea. MenŃionez totuşi că unele cântări din 
manuscrisele de la Putna - alcătuite între 1400 şi cca 1550 - opun o rezistenŃă exasperantă!...  
 
Scrisoarea 4 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, -- octombrie 1980) 
... Încerc să răspund întrebărilor dvs. cât se va putea mai concis... Le-am grupat după cum 
urmează: I. Originea muzicii  liturgice; II Raportul Orient-Occident privind muzica liturgică 
şi descifrarea notaŃiei; III. NotaŃia muzicală bizantină; IV. Ehuri;  V. Terminologie; VI. Alte 
probleme...  
La I.: 
 ... IniŃial s-a pornit, într-adevăr de la forme de cult, de la cărŃi şi de la maniere de a cânta 
ebraice, în primul rând sinagogale. Ulterior, lupta ... împotriva  sectelor... a dus la 
pătrunderea unor melodii populare în muzica de cult..., au pătruns şi melodii din arta 
muzicală a vechilor elini. În continuare, odată cu dezvoltarea cultului,... s-a dezvoltat şi 
cântarea, îndepărtându-se tot mai mult de ceea ce fusese preluat de la evrei.... Pe măsură ce 
creşte ruptura dintre Roma şi BizanŃ... atât cultul cât şi muzica... capătă forme şi trăsături 
proprii. Cu toate acestea, influenŃa BizanŃului s-a exersat continuu asupra Occidentului până, 
cel puŃin, în secolul al XII - lea ... Trebuie să admitem deci aportul ebraic la naşterea cântării 
creştine, după cum trebuie să admitem că, după o perioadă de dezvoltare comună, cu 
începere din jurul anului 600, cele două biserici de Răsărit şi de Apus urmează căi mai mult 
sau mai puŃin diferite...  
La III.:  
... În muzica bizantină ... nu avem de a face cu un ritm regulat, ci cu unul liber, legat în 
primul rând de text. Aşa se întâlneşte şi în cântul gregorian, ca şi în practica populară, cum 
ar fi doinele şi cântecele în rubato sau molto rubato ...  
... În fine, menŃionez că în muzica bizantină nu se obişnuieşte executarea cântărilor la o 
anumită înălŃime, ci fiecare psalt cântă la înălŃimea permisă de vocea respectivă. 
 ... Cercetând comparativ diferitele faze ale notaŃiei bizantine: paleo-, medio- şi neobizantină, 
se constată lesne că semnele fonetice sunt aproape aceleaşi... Cu totul alta este valoarea 
notaŃiei ecfonetice. Părerile sunt împărŃite. Aici ne mişcăm - deocamdată fără rezultate 
mulŃumitoare  - între o valoare mnemotehnică, reducându-se la unele formule melodice (C. 
Horg) şi alta precisă (Gr. PanŃîru)... Accentul ... joacă un rol expresiv indiscutabil. Şi nu este 
vorba doar de accentele tonice, ale cuvintelor, ci şi de cele expresive ale propoziŃiei, şi chiar 
ale frazei... 
 ... Intervalele exprimate de diferitele semne fonetice nu sunt absolute, ci relative, fiind în 
funcŃie de locul în scară, de genul acesteia şi de muzicalitatea limbii materne a celui ce cântă, 
muzicalitate însuşită odată cu deprindrea vorbirii. AmintiŃi-vă de ceea ce ne-a spus, în urmă 
cu un deceniu şi jumătate, vietnameza ce se afla la practică la Stomatologie, că la ei aceeaşi 
silabă poate avea sensuri diferite după mărimea şi sensul ascendent sau descendent al 
intervalelor. Asta mă îndeamnă să cred că intervalele - cel puŃin unele din ele - pot avea 
valori specifice fiecărui popor. Ce este mai banal decât intervalul de cvartă perfectă? Şi 
totuşi, unele populaŃii indigene din America de Sud intonează acest inteval, în mod absolut 
regulat, mai jos, aşa cum bihorenii noştri intonează, în unele din cântecele lor, o cvartă 
neutră: ceva mai mare decât cea perfectă, dar şi ceva mai mică decât tritonul. 
La IV.: 
 ... Nu s-a ajuns încă la o definire clară, unanim acceptată, a ehurilor. Aşa fiind, se înŃelege 
lesne că este greu să se fixeze criterii de uşoară recunoaştere a ehului unei melodii bizantine. 
Acest lucru este posibil pentru cântările secolelor al XIX - lea şi al XX - lea, dar foarte greu - 
dacă nu imposibil - pentru cele anterioare reformei hrisantice.  
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La V.: 
 ...Sînt multe probleme de loc sau prea puŃin lămurite... stiluri... tipuri melodice 
 

 
 
La VI.: 
... Nu există nici cea mai mică indicaŃie, pentru trecut, privitoare la maniera de a cânta vibrat 
sau nevibrat. V. Cosma a prezentat la Brno, în 1967, comunicarea...  [e vorba de felul cum se 
interpreta muzica bizantină în secolele XIV-XVIII],  dar, pentru mine, ceea ce menŃionează 
autorul nu dovedeşte în nici un fel că am putea cunoaşte felul cum se cânta, cum interpretau 
vechii psalŃi.... 
 
Scrisoarea 13 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 7 septembrie 1981) 
... Mi-am extras pe fişe conŃinutul discurilor II şi III  [Cântări liturgice de Crăciun, Colinde şi 
cântece de stea în interpretarea corului german Collegium Byzantinum]  şi am început să 
strâng materialul... Prelucrările lui Paul Constantinescu, precum şi armonizările lui I. D. 
Chirescu, N. Lungu şi alŃii nu păstrează întocmai varianta x, ci modifică melodiile pentru 
necesităŃile lor de armonizare. Din această cauză este foarte greu de spus dacă melodia a fost 
luată după x sau după y.... Şi mai dificile îmi apar lucrurile pentru Colinde şi Cântece de 
stea.  ŞtiŃi bine că acelaşi text poate vehicula melodii diferite... 
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Scrisoarea 15 - Ciobanu către Diaconescu (Bucureşti, 29 ianuarie 1981) 
[Vechimea, Origina şi ProvenienŃa unor creaŃii muzicale - Sunt descrise  în amănunt 32 de 
lucrări corale ale lui Diaconescu] ... Cântecele de stea... sunt, în general, înfluenŃate, din 
punct de vedere muzical, de muzica psaltică, dar şi de cea occidentală, inclusiv gregoriană şi 
protestantă... Deosebirea dintre Colinde şi Cântecele de stea stă, în primul rând, în origina 
religioasă [„creştină”! , nota mea, pentru că „religioase”, sacre, sunt şi colindele propriu zise, 
a căror origină este precreştină] a textelor acestora din urmă. În afară de aceasta, cântecele 
de stea sunt... [amplă descriere] În Transilvania lipseşte termenul de Cântec de stea, toate 
aceste creaŃii fiind cuprinse sub denumirea de Colinde.... 
 
Scrisoarea 16 - Ciobanu către Diaconescu (30 noiembrie 1981) 
[PrefaŃa la discurile 2 şi 3 conŃine, în cele 12 pagini dactilografiate, şi o amplă descriere a  
fiecăreia din lucrările corale. Redau pagina cu incipiturile scrise de Ciobanu în notaŃie 
neumatică] 
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Scrisoarea 23 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 4 martie 1984) 
... Am ridicat pachetul de la Uniunea Compozitorilor... Sunt secătuit de vlagă [după o gripă] 
aşa cum nu ştiu să mai fi fost cândva....O lună de zile nu am putut lucra nimic.  Nu am avut 
timp să văd amănunŃit materialul, dar mici constatări vă pot semnala: - După părerea mea, 
nici o piesă nu trebuie scrisă cu bare de măsură. Cântarea veche nu se cântă în mişcare 
metronomică. Deci: jos cu barele de măsură! PăstraŃi bara doar la sfârşitul frazelor muzicale 
şi acolo unde sunt cadenŃe. [Urmează alte circa 10 observaŃii critice  cu privire la ortografia 
greacă şi slavonă, la terminologie, la diferite rubrici din tabelul care însoŃeşte fiecare lucrare 
corală.] 
 
Scrisoarea 25 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 9 aprilie 1984) 
[În cele 9 pagini ale ei, Scrisoarea conŃine observaŃii amănunŃite asupra compoziŃiilor lui 
Diaconescu şi recomandări de corectare.] 
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Scrisoarea 26 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 27 aprilie 1984) 
 [PrefaŃa la Caietul I - Lumină lină]  
... Sunt convins  că prelucrările din acest Caiet se vor bucura de o caldă primire, datorită 
ineditului lor, şi că iniŃiativa autorului va servi şi altora de imbold.” 
 
Scrisoarea 34 - Ciobanu către Diaconescu  (Bucureşti, 19 noiembrie 1984) 
... Voi reveni la Hernen [în Olanda] ... când va avea loc un Simpozion cu tema: Ritmul 
melodiilor bizantine. Mi se pare interesant cum a fost preconizat acest simpozion. Ch. 
Harnik, de la Viena, va alege trei stihiri [în notaŃie neumatică originală] . Le va multiplica la 
xeros şi vor fi trimise celorlalŃi membri ai Comitetului consultativ ştiinŃific [din care făcea 
parte şi Ciobanu]. Fiecare din aceştia va transcrie [în notaŃie liniară] cele trei melodii - 
aceleaşi pentru absolut toŃi - şi va alcătui un scurt referat în care va preciza principiile pe 
care le-a aplicat. N-ar fi exclus ca, în felul acesta, să ajungem la un consens. Pentru că în 
prezent ne deosebim foarte serios în felul cum vedem şi transcriem ritmul.  
 
Scrisoarea 54 - Ciobanu către Diaconescu (27 octombrie 1990) 
... Mi-am propus că voi termina lucrarea - cea de a optsprezecea, să zic - „Geneza şi evoluŃia 
muzicii populare româneşti”. Am tot încercat, dar mai mult de 9-10 începuturi n-am reuşit să 
fac nimic. Pentru această lucrare am strâns mult material. GândiŃi-vă că bine cunoscuta Odă 
a Muzelor a vechilor greci, care datează din secolul I. a. H., are variante în folclorul 
maramureşean! Deci începutul folclorului românesc se plasează înaintea erei noastre. Sper 
că nu după multă vreme să vă trimit un exemplar din revista „Muzica” în care îmi apare 
articolul „Melodia din Rohacsi Kodex”, în care veŃi vedea  că a existat o scriere şi o limbă 
valahă încă din secolul IV al erei noastre. 
 

 
Tudor - Mugurel Ciochină, nepotul lui Gheorghe Ciobanu, în ianuarie 1985, la vârsta de 6 luni, 

 o „prelungire” a  maestrului care are în acest an, 2015, vârsta de  30 de ani! 
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ANEXĂ 
 

1. Transcrieri  - Lucrări corale de Mircea Valeriu Diaconescu pe teme din vechile manuscrise muzicale 
româneşti transcrise sau puse la dispoziŃe de către Gheorghe Ciobanu şi interpretate în primă audiŃie 
mondială de către corul de cameră german „Collegium Byzantinum - Aachen  / Aix la Chapelle” în 
perioada 1978-1988 şi înregistrate pe  disc: 
 
Cuvânt bun, manuscrisul „Toma Diaconescu”, PietroşiŃa, a doua jumătate a secolului al XIX - lea, 
 polileu compus de dascălul Gheorghe Căciulă  
Adu-łi aminte, Doamne, de David” („Pripele”), începutul secolului al XV - lea,  
 pripele  compuse de  Filotei Monahul de la Cozia     
Alliluiia, Putna, începutul secolului al XVI - lea,  
 cântare la Liturghie după Apostol compusă de Eustatie Protopsaltul Putnei 
La Râul Vavilonului, începutul secolului al XIX - lea,  
 polieleu de Grigorie Protopsaltul 
Pohvali Iierusalime, secolul al XV - lea,  
 polieleu la Liturghia din Duminica Tomei, compus de Kyr Gheorghie Mitropolitul Moldovei 
 
 
 
 
2. Facsimil - Synopsisul lucrării corale  „Pohvali Iierusalime” de Mircea Valeriu Diaconescu din 
volumul „Lumină lină - O Joyful Light - Romanian-Byzantine Choral Works” pe o temă din vechile 
manuscrise româneşti transcrisă de Gheorghe Ciobanu 
 
 

 


