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promotoare ale muzicii sacre 
 
 

  
 
 
 
 În acest an, anul 2015, se împlinesc 45 de ani de la apari

�
ia „Corului Medicilor” din 

Bucure�ti �i 37 de ani de la cea a Corului „Collegium Byzantinum” din Aachen, ambele 
dirijate de Mircea Valeriu Diaconescu. 
 Înfiin

�
area Corului Medicilor �i primul lui concert sunt rezultatul colabor�rii 

fructuoase cu Orchestra Medicilor din Bucure�ti condus� de medicul �i muzicianul Ermil 
Nichifor. Din activitatea concertistic� a acestui cor �i din cronicile semnate de muzicologii 
vremii, rezult�, a�a cum se va ar�ta mai jos, c� acest cor a dep��it, înc� de la apari

�
ie, calitatea 

de amator, dovedind, prin 
�
inuta artistic� �i prin repertoriul ales, o calitate de cor profesionist.  

 Începând cu anii 1960, au ap�rut în România coruri de camer� atât profesioniste, cât �i 
a�a zis „amatoare” - spre exemplu coruri dirijate de muzicieni reputa

�
i, ca Pintilie, Pop, 

Gehann... - în care diferen
�
ele dintre profesionism �i amatorism erau complet �terse.1 

 În evaluarea profesionalit��ii Corului Medicilor este necesar ca s� fie luat în 
considera

�
ie a ceea ce s-ar putea numi indicele de efort repertorial, un indice la calcularea 

c�ruia intr� parametri ca : num�rul de ore de studiu pe s�pt�mân�, num�rul de piese noi pe an, 
gradul de dificultate a pieselor, remunerarea... O prim� constatare la Corul Medicilor este 
num�rul redus de ore de studiu: 2 ore pe s�pt�mân�; o alta este incorporarea în repertoriu a 61 
                                                 
1 Unii slujitori muzicografi ai vremii comuniste au cultivat, �i mai cultiv� pân� azi, opinia eronat� conform 
c�reia o anumit�, singur�  forma�ie coral� cameral� profesionist� a vremii ar fi devenit „etalon”, model pentru 
toate corurile de camer� din �ar�. Afirma�ia este eronat�, deoarece atât maniera de interpretare, cât �i calitatea 
vocilor �i mai ales repertoriul acestora din urm� erau complet diferite de cele ale a�a-zisului „etalon”.  
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de titluri de lucr�ri corale într-un interval de timp record de numai 2 ani �i jum�tate, multe din 
ele fiind de importante lungimi �i dificult��i; o alta este num�rul foarte mare de prime audi

�
ii 

absolute; o alta este l�rgimea evantaiului stilistic; o alta este lipsa total� de remunerare. 
Contrastul cu corurile profesioniste ale vremii este evident, c�ci acestea dispuneau de peste 20 
de ore de studiu pe s�pt�mân�, incorporau lucr�ri corale de cele mai multe ori ultra-cunoscute, 
desf��urau un evantai stilistic mai redus în raport cu Corul Medicilor.  
 
 În cazul corului Collegium Byzantinum din Aachen - Aix la Chapelle, parametrii lua

�
i 

mai sus în considera
�
ie arat� valori similare cu cele ale Corului Medicilor din Bucure�ti. Dar 

ceea ce îl diferen
�
iaz� în primul rând de toate celelalte, este editarea pe disc a primei Antologii  

de muzic� bisericeasc� român-bizantin� din lume, într-o vreme (1981-1983) în care în 
România acest lucru nu s-a putut realiza. Un alt element care îl diferen

�
iaz� este lansarea unui 

nou stil compozi
�
ional în care Cântarea de Stran� tradi

�
ional�, pe o singur� voce, este 

fuzionat�, contopit�, printr-o tehnic� �i manier� componistic� special�, cu Cântarea de Cor pe 
mai multe voci.  
 
 În cele ce urmeaz�, sunt prezentate evenimentele concertistice, mai întâi ale Corului 
Medicilor din Bucure�ti �i apoi  ale Corului Collegium Byzantinum din Aachen -Aix la 
Chapelle („Lista concertelor”). În continuare sunt prezentate unele extrase din comentariile, 
f�cute în pres� sau prin scrisori, atât la adresa celor dou� coruri, cât �i la adresa dirijorului �i 
compozitorului lor, Mircea Valeriu Diaconescu. 
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Lista concertelor Corului Medicilor din Bucure�ti în perioada 1970-1973 
(extras din monografia Otiliei Manea, Corul Medicilor, Bucure�ti,1973, pag. 141) 
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Lista concertelor corului Collegyum Byzantinum din Aachen în perioada 1978-1997 
(extras din monografia „O punte îmtre România �i Germania”, Aachen, 1998, p. 17-18) 
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Extrase din comentariile fcute în pres sau în scrisori cu privire la concertele 
corurilor de camer „Corul Medicilor” i Corul „Collegium Byzantinum” 
 
1970 
Grigore Constantinescu, muzicograf, în Contemporanul, 20 martie 1970, despre debutul 
Corului Medicilor: 
2... Piesa vocal-simfonic� de Haendel  (Pastorala „Acis �i Galathea”) dep��e�te limitele 
amatorismului, fapt demonstrat de recentul concert sus

�
inut în Sala Ateneului Român.... 

Condus� de Dr. Mircea Diaconescu, aceast� coral� (Corul Medicilor) promite s� devin�, de 
la prima ei apari

�
ie, un nou argument pentru reu� itele de perspecuiv� ale medicilor 

muzicieni. 
 
1970 
Louis  Truffaut, directorul Institutului Francez, Bucure�ti, c�tre  pre�edintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 1971, despre concertul de la Institutul Francez: 
Dup� cum f�r� îndoial� �ti

�
i, am avut la 26 mai trecut o serat� muzical� la Biblioteca 

Francez� cu concursul Orchestrei � i Corului Medicilor din Bucure�ti. Doresc s� v� spun... c� 
a fost un concert excelent. Pasiunea � i talentele doctorului Nichifor � i doctorului Mircea 
Diaconescu au dat acestei forma

�
ii o reputa

�
ie binemeritat�... V� rog, domnule pre�edinte, s� 

transmite
�
i domnului Dr. Nichifor � i domnului Dr. Diaconescu întreaga mea recuno�tin

�� � i 
felicit�rile mele, precum � i expresia celor mai distinse sentimente din partea mea. 
 
1970 
Ziarul „Informa

�
ia” din 21 octombrie 1970, privind primul festival al corurilor de camer� 

„Gheorghe Dima” de la Bra�ov, din 10-11 octombrie 1970: 
... Desf��urat la un apreciabil  nivel interpretativ, festivalul a demonstrat mari posibilit�� i de 
afirmare... impunând aten

�
iei generale modalit�� i clasice de exprimare într-o evaluare 

modern�. În acest sens a excelat Corul Sindicatelor Sanitare (Corul Medicilor) condus de  
Dr. Mircea Diaconescu, cor considerat de c�tre majoritatea speciali�tilor prezen

�
i drept 

revela
�
ia Festivalului. Acest ansamblu s-a caracterizat printr-un nivel de interpetare care îl 

situeaz� printre cele mai bune forma
�
ii ale genului. 

 
1970 
Ziarul „Muncitorul Sanitar” din 10 noiembrie 1970, privind Concursul „Cântare Patriei” 
organizat de Televiziunea român�: 
... În cadrul acestui concurs a participat în ziua de 25 octombrie � i Corul de camer� al 
Consiliului Sindicatelor Sanitare din Municipiul Bucure�ti (Corul Medicilor), ob

�
inând 99 de 

puncte din 100 posibile... Preocup�rile repertoriale principale ale acestui cor sunt pentru 
muzica româneasc� veche � i nou�, pentru muzica francez� � i pentru cântecul popular negru 
american... 
 
1971 
J. V. Pandelescu în România Liber�, 22.05.1971, despre concertul de la Ateneu din 
18.05,1971: 
... Corul a interpretat un program variat... Orlando Lasso, César Franck, D. D. Botez, Doru 
Popovici, Vasile Timi�, Ion Runcu � i Radu Zamfirescu precum � i mai multe negro-spirituale. 

                                                 
2 Sublinierile îmi apar�in, MVD. 
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Acest program divers,  necesitând o sensibil�  diferen
�
iere a stilurilor, a fost bine înf�� i�at. 

Corul a v�dit, ca tr�s�tur� dominant�, o remarcabil� omogenitate. Volumele sonore au fost 
au ap�rut frumos rotunjite, iar grada

�
iile de intensitate au fost  dozate cu grij� în vederea 

unei expresivit�� i sporite. S� subliniem cu acestea cântul f�r� striden
�
e, p�strat îndeob�te în 

mezzo-voce. Dirijorul s-a afirmat ca un profesionist... Am avut astfel un minunat exemplu de 
munc� artistic� de calitate, medicii... slujind buna muzic�. 
 
1971 
J. V. Pandelescu în „Corul �i orchestra Sindicatului Sanitar”, Muncitorul Sanitar, mai 1971: 
... „O, etern� dreptate” de César Franck... Am apreciat aici cântul forma

�
iei corale c�ruia 

dirijorul i-a imprimat nuan
�
e judicioase de forte piano...În corul final din „Rebecca” ... au 

fost redate expresiv acele alunec�ri tonale � i caracterul, uneori de psalmodie, al muzicii.  
 
1971 
„Muncitorul Sanitar” din 15 iunie 1971 despre  concertul  de la Ateneu din iunie 1971: 
Recent Sala Ateneului Român a g�zduit un concert coral sus

�
inut de cele mai apreciate 

forma
�
ii bucure�tene. Consemn�m cu satisfac

�
ie succesul deosebit al Corului Sindicatelor 

Sanitare (Corul Medicilor) care s-a deta�at în cadrul celorlalte forma
�
ii, smulgând îndelungi 

aplauze � i fiind rechemat la ramp� de nenum�rate ori... Repertoriul variat � i bine ales, 
�
inuta 

artistic�, muzica elevat� au fost atu-urile valoroasei forma
�
ii artistice a Sindicatelor Sanitare, 

forma
�
ie care î� i cucere�te cu repeziciune un loc tot mai distinct în via

�
a muzical� 

bucure�tean�. 
 
1972 
Gheorghe Ghiulamila, compozitor, în Muncitorul Sanitar” din 11 aprilie 1972 despre 
concertul de la Ateneu din 28 martie 1972 al Corului Medicilor: 
... De� i num�r� aproximativ doi ani de când a luat na�tere, Corul de camer� al Sindicatelor 
Sanitare din Municipiul Bucure�ti (Corul Medicilor) a reu� it s� se impun�, cucerind distinc

�
ii 

ca Trofeul Gheorghe Dima (Bra�ov, 1970), Marele Premiu /Bucure�ti, 1971... În concertul 
prezentat la Ateneul Român, corul s-a dovedit un colectiv matur, sigur de sine, capabil s� 
abordeze un repertoriu variat... Corul a abordat cu seriozitate un vast � i dificil repertoriu, 
reu� ind s� transmit� publicului o gam� variat� de sentimente, de la lirismul elevat, la 
exuberan

�
a unei voio� ii nesimulate... Dr. Mircea Diaconescu se dovede�te un muzician de o 

rar� sensibulitate, preocupat mereu de împrosp�tarea mijloacelor de expresie � i de 
prezentarea de lucr�ri inedite.  
 
1972 
Eugen Pricope, Filarmonica „George Enescu” din Bucure�ti, dirijor �i muzicolog, în  articolul 
publicat în Caietul de Sal�: „Corul Medicilor . Concert coral de madrigaluri �i lucr�ri corale 
române�ti contemporane”: 
..Corul de camer� al celor ce lucreaz� în domeniul ocrotirii s�n�t�� ii a cunoscut o rapid� 
ascensiune valoric� pân� în prezent, când îl putem enumera printre stelele de prim� m�rime 
ce str�lucesc pe firmamentul cultural al Capitalei. Calit�� ile interpretative deosebite, 
caracterizate prin omogenitate, suple

��, ritm, sobrietate, echilibru � i culoare timbral� 
specific�, al�turi de un repertoriu variat � i bine ales, au adus forma

�
iei numeroase elogii � i 

aprecieri unanime... Preferin
�
ele repertoriale ale forma

�
iei s-au oprit asupra unei largi game 

de coruri, de la prelucr�ri folclorice la lucr�ri ale clasicilor muzicii universale, o aten
�
ie 

deosebit� acordându-se celor trei genuri muzicale ce alc�tuiesc programul concertului din 
ast� sear�: Epoca Rena� terii, Crea

�
ia Româneasc�, Folclorul negru american... 
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1972 
Mihai Florea, prezentator al emisiunilor de la Televiziune, 30 aprilie 1972: 
... Corul de camer� al Medicilor din Bucure�ti a luat fiin

�� în 1970. Este cel mai tân�r cor 
al�turi de forma

�
ii celebre. Datorit� unei munci asidue, corul acesta a ob

�
inut o ascensiune 

exploziv�...  
 
1972 �

tefan Pihuleac în „Muncitorul Sanitar”, privind concertul de muzic� veche al Corului 
Medicilor din Studioul de concerte al Radioteleviziunii din 23 octombrie 1972: 
... În fruntea corului s-a aflat Dr. Mircea Diaconescu, dirijor cu o gestic� elegant�, 
nerecurgând la nici un fel de artificiu care ar putea stânjeni curgerea fireasc� a liniei 
melodice. El s-a prezentat înc� o dat� melomanilor bucure�teni ca un muzician distins, ca un 
fin cunosc�tor al polifoniei clasicismului, ca un �ef de cor rutinat, capabi s� rotunjeasc� 
vocile, s� reliefeze în mezzovoce întreaga bog�� ie sonor� a madrigalelor... Forma

�
ia coral� 

dirijat� de Dr. Mircea Diaconescu poate oricând s� stea pe picior de egalitate cu forma
�
iile 

de acela� i gen profesioniste. 
 
1972 
Ziarul „Informa

�
ia” din 9 decembrie 1982 despre participarea Corului Medicilor la  

Televiziune: 
Acest foarte tân�r colectiv. preg�tit de un neobosit animator al muzicii corale, Dr. Mircea 
Diaconescu,  a devenit într-un timp foarte scurt o prezen

�� de marc� în cadrul genului, 
dobândind, datorit� unor certe disponibilit�� i, toate atributele acestui foarte dificil stil. Corul 
a c�p�tat  calit�� ile unui instrument complex, capabil s� r�spund� cu maxim� precizie � i 
fine

�
e celor mai ample solicit�ri... 

 
1972 
În ziarul „România Liber�” din 10 decembrie 1972, cu privire la aceea�i participare de la 
Televiziune a Corului Medicilor: 
... S-a afirmat în mod deosebit Corul Sindicatelor Sanitare (Corul Medicilor) dirijat de Dr. 
Mircea Diaconescu. Aceast� forma

�
ie exceleaz� în a cânta în piano... 

 
1973 �

tefan Pihuleac în „Muncitorul Sanitar” din 14 ianuarie 1973 despre prezen
�
a Corului 

Medicilor la Televiziunea Român�: 
... Nu cunosc alt� forma

�
ie coral� de amatori care s� fi dobândit într-un timp atât de scurt o 

asemenea omogenitate a ansamblului, materializat� printr-o sudur� solid� între voci � i 
compartimente, precizie de atac, acurate

�� sonor�, promptitudine la gestul dirijoral, 
repertoriu bogat � i variat, con�tiinciozitate � i seriozitate, ca aceea pe care o degaj�, la 
fiecare nou� apari

�
ie a sa, Corul de camer� al Sindicatelor Sanitare ale Municipiului 

Bucure�ti (Corul Medicilor). Dup� ce, nu cu mult timp în urm�, în frunte cu excelentul 
muzician Dr. Mircea Diaconescu, ni s-a revelat frumuse

�
ea muzicii preclasice engleze, recent 

am avut prilejul s� urm�rim evolu
�
ia acestui cor în cadrul concursului „Cântare Patriei”, 

ampl� manifestare muzical� desf��urat� la un nivel interpretativ foarte ridicat... 
 
1973 
Mariana Cristea în „F�clia”, Cluj, 20.02.1973, despre concertul din Cluj al Corului Medicilor: 
... Se cuvin deosebite aprecieri pentru promovarea genului coral „song” (gospel-song)... care 
reprezint� o nou� treapt� spre formarea culturii interpretative multilaterale... Nu este 
întâmpl�tor c� mai mul

�
i compozitori valoro� i, ca Lauren

�
iu Profeta, Vasile Timi�, Radu 

Zamfirescu, Eugen Popescu, Ion Runcu au compus anume lucr�ri pentru acest cor, pentru 
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resursele sale coloristice � i expresive, intuind admirabil o des�vâr� it� personalizare a viziunii 
lor creatoare... ... Concertul forma

�
iei bucure�tene ne-a oferit acea sensibilitate a cântecului 

în grup care demonstreaz� c� posed� acele calit�� i care nu au nevoie de nici un ajutor pentru 
a impresiona sensibilitatea auditoriului... 
 
1974 
Alina Popovici în „Armonie �i autenticitate”, Munca, Bucure�ti, 8 ianuarie 1974, despre Corul 
Medicilor pe scena concursului „Cântare Patriei”: 
... Înc� dup� primele sale apari

�
ii, tân�rul colectiv era considerat un model demn de luat în 

aten
�
ie chiar � i de forma

�
iile cu rutina activit�� ii concertistice. Ce aducea nou în acel moment 

(1970), în contextul mi�c�rii corale, forma
�
ia bucure�tean�? O manier� interpretativ� f�r� 

cusur � i un repertoriu de o bog�� ie � i varietate cu totul inedite. Sub îndrumarea excelent�  a 
... dirijorului Dr. Mircea Diaconescu, forma

�
ia ajunge s� în

�
eleag� � i s�-� i însu�easc� stilul 

cameral în toate subtilit�� ile � i dificult�� ile sale.... 
 
1975 
Ion Popescu-Runcu, preot compozitor, dirijorul Coralei Preo

�
ilor din Capital�, caracterizarea 

lui Mircea Diaconescu, august 1975 : 
Doct f�r� pedanterie, sobru f�r� rigiditate, interiorizat f�r� afecta

�
ie, cald � i în

�
eleg�tor în 

raporturile cu semenii, acesta este omul Mircea Diaconescu... Despre muzicianul, dirijorul, 
în acela� i timp compozitorul Mircea Diaconescu... se pot spune multe din domeniul artei 
muzicale: - cuno�tin

�
e profunde de specialitate, metod� didactic� excelent� pentru a atinge 

un perfect modelaj al colectivului vocal, gestic� adecvat�, grij� pentru echilibrul liniei 
melodice, maestru în ilustrarea textului... - iat� numai câteva din cele ce formeaz� fondul 
intelectual, spiritual � i tehnic al muzicalit�� ii sale... Al�turi de corul... , forma

�
ia sa coral� 

(Corul Medicilor) a constituit etalonul interpet�rii muzicii corale camerale... „Violon 
d’Ingres”? Desigur! Dar pasiune dus� pân� la perfec

�
iune. De ce „Violon d’Ingres”? Pentru 

c� Mircea Diaconescu este Doctorul în Medicin� Mircea Diaconescu, un original, dar fericit � i eficient mariaj, între Esculap � i Melpomena!  
 
1974 
Prof. univ. Louis Truffaut, Collonges, Fran

�
a: 3 

În anii 1970 � i 1971 Dr. Mircea Diaconescu � i-a oferit concursul la programele culturale ale 
Institutului Francez din Bucure�ti pe care-l conduceam atunci... Sub bagheta Dr.  
Diaconescu, Corul Medcilor din Bucure�ti a ob

�
inut cel mai viu succes.  

 
1979 
W. Beaujean în articolul „Ein Stück Kulturgeschichte”, Aachener Nachrichten, 23.04.1979: 
Dirijorul M. Diaconescu � i coristele � i cori�tii corului Collegium Byzantinum ne-au procurat 
o mostr� de istorie a culturii, o slujb� spiritual�. 
 
1979 
„Dialog” - Köln, aprilie 1979: 
Momente impresionante de delectare � i în�l

�
are sufleteasc� a tr�it publicul prezent la 

concertul coral de muzic� religioas� în Annakirche din Aachen în Noaptea Învierii. Condus 
cu mare m�iestrie de D-nul Dr. Mircea Diaconescu, Colegiul de muzic� bizantin� din Aachen 
a oferit un bogat repertoriu de cânt�ri biserice�ti tradi

�
ionale � i compozi

�
ii în stil bizantin... 

  

                                                 
3 Traducerile din francez� �i german� îmi apar�in, MVD) 
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1981 
J. Viret în articolul: „Musique byzantine à l’église du Valentin - En tout point exceptionnelle” 
Nouvelle Revue de Lausanne, nr. 103, 5 mai 1981: 
Am asistat la o audi

�
ie exceptional� sâmb�t� seara la Biserica Valentin gra

�
ie prezen

�
ei 

printre noi a Colegiului Bizantin din Aix la Chapelle... sub direc
�
ia doctorului Mircea 

Diaconescu, audi
�
ie care n-a fost un „concert” în sensul obi�nuit al cuvântului, ci o 

manifestare atât spiritual�, cât � i muzical�, în care armoniile auzibile traduceau armonia 
interioar� a sufletului transmis� celor prezen

�
i prin perfec

�
iunea interpret�rii ... expresia 

contemplativ� a credin
�
ei ortodoxe...  Cele 15 piese con

�
in admirabile melodii izvorând din 

vâna arhaic� - cea mai frumoas� � i cea mai pur� - a inspira
�
iei române�ti în armoniz�ri 

subtile, multe din ele apar
�
inând lui M. Diaconescu. 

 
1981 
Dominique Vollichard în articolul „Le Collegium Byzantinum à Notre-Dame - Une pureté 
céleste”, 24 heures, Lausanne, 4 mai 1981, p. 41: 
Magnificul ansamblu coral Collegium Byzantinum din Aix la Chapelle dirijat de Dr. Mircea 
Diaconescu... a oferit interpret�ri liturgice, unele din ele opera unor str�vechi anonimi 
restituite gra

�
ie unor îndelungi eforturi  muzicologice... Puritatea este cuvântul care 

caracterizeaz� aceast� art� extatic� � i adoratoare, care se potrive�te cel mai bine pentru 
medita

�
ie � i rug�ciune. Vocile se înal

�� în arabescuri melodice, incanta
�
ie de-o r�scolitoare 

intensitate interioar�, în care simplitatea vocilor solistice alterneaz� cu rafinamentul 
contrapunctic al polifoniei corului... 
 
1981 
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ciobanu în prefa

�
a la discul „Lumina lina - Freundliches Licht”,  

Collegium Byzantnum Aix la Chapelle - TABOR, Geildorf, Germania: 
Corul - condus  în mod profesional � i cu mult talent artistic de c�tre Dr. Mircea Diaconescu - 
ne ofer� o imaculat� interpretare în form� � i stil a unor cânt�ri vechi de sute de ani. Felul 
cum sunt cântate poate fi considerat ca model. Suntem siguri c� el va entuziasma pe orice 
ascult�tor.. 
 
1981 
Alfred Beaujean îm articolul „Das Collegium Byzantinum in der Salvatorkirche”, Aachener 
Nachrichten, 17. 05. 1981: 
...În acest ansamblu coral se cânt�, extrem de diferen

�
iat � i frumos, în care un pianissimo 

eteric sugereaz� o aur� sacral�... 
 
1982 
Alfred Beaujean în „Collegium Byzantinum gab Konzert in der Salavatorkirche”, Aachener 
Nachrichten, 01. 01. 1982: 
... Corul Collegium Byzantinum se remarc� prin calitatea vocilor, uneori solistice, ca un cor  
de marcant� spiritualitate. Sim

��mântului religios îi corespunde o mare acurate
�� artistic�.  

Admirabile sunt compozi
�
iile cu care contribuie Mircea Diaconescu: armoniz�ri profesional 

conduse în spiritul � i sim
�
irea tradi

�
ional�...  

 
1983 
P. Buc�an în „Nostalgice amintiri”, Dialog, Köln, 19 februarie 1983, p. 10: 
... În seara zilei de 10  decembrie 1982 ... asistam, dup� aproape 40 de ani, din nou, dar 
departe de Patrie, aici la Köln, la un concert de colinde române�ti în interpretarea unui 
ansamblu coral - � i ce cor minunat! - format din români � i din germani. To

�
i la un loc, cu 

credin
�
a în Dumnezeu � i cu dorin

�
a vie de a nu l�sa uitate datinile str�mo�e�ti, au realizat sub 
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bagheta plin� de fine
�
e a Dlui Dr. Mircea Diaconescu un admirabuil ansamblu menit s� 

p�streze � i s� duc� în lume adev�ratele valori ale poporului nostru... Surpriza mi-a fost cu 
atât mai mare, cu cât constatam c� num�rul spectatorilor germani... cre�tea mereu, încât noi, 
românii, aproape c� era s� ne pierdem printre ei.  Am v�zut în aceast� participare un semn 
de înl�turare a barierelor ce despart cele dou� lumi, o apropriere sufleteasc� între cele dou� 
popoare prin chemarea unic� a credin

�
ei în Dumnezeu ... Retr�iam pentru o sear� momentele 

copil�riei. M� revedeam muncind cu zor ca, dintr-o sit� stricat�, s�-mi fac o stea cât mai 
frumoas�..., cum repetam în cor colinde ... cum plecam cu ele din cas� în cas� colindând. �i 
aveam mult, tare mult de umblat... „Am plecat s� colind�m”, „Domn, Domn s�-n�l

��m”, „O, 
ce veste minunat�”... �i corul dep�na u�or din caierul colindelor... Cu ochii umezi

�
i de 

lacrimile amintirii, am plecat fiecare spre casele noastre, purtând în suflet bucuria de a fi 
retr�it, o sear� doar, emo

�
ia copil�riei noastre. 

 
1983 
Prof. Dr. N. Athanasiu, Giessen, scrisoare c�tre MVD: 
... Întâmplarea a f�cut s� fi

�
i auzit cu Corul în România, de unde am primit scrisoarea 

al�turat�: „Drag � Unchiu Nicu, poate c� am s� v� sup�r, dar n-am putut r�mâne indiferent: 
Mi-a pl�cut nespus de mult corul de Cr�ciun pe care l-am ascultat la Radio Europa Liber� în 
seara zilei de 24 decembrie. A fost reluarea concertului dat la Aachen în ziua de 24 
decembrie 1982 de corul „Colegium Byzantinum”, dirijor fiind Mircea Diaconescu... Au 
cântat excep

�
ional!!...Am auzit atâtea colinde, dar cum a cântat Collegium Byzantinum nu a 

fost nici una atât de exact� � i frumoas�! Mi-a b�tut inima tare!...”  Semnat, 
�

erban Goliva, 
Str. Olteni 76, Bucure�ti,23 ianuarie 1983 
 
1983 
Mary Burnei-Udrescu, biolog�, California, 24.03.83: 
Drag� Puica � i Mircea, ... Nu pot s� v� spun cât de praf ne-a

�
i f�cut cu discurile. Cum a venit 

Dana acas� de la servici � i i-am ar�tat ce-am primit, nu i-a mai trebuit nici mâncare, nici 
nimic altceva pân� nu a ascultat discurile. Ne-am a�ezat amândou� s� ascult�m. �i de ce 
ascultam, la amândou� ne mergea totul la suflet, dar mie îmi curgeau � i lacrimile. M-a 
descoperit ea, c�ci îmi era greu s� mi le st�pânesc, dar � i ochii ei erau înl�crima

�
i.... Nu î

�
i 

redau aici toat� discu
�
ia � i toate superlativele cu privire la autorul realiz�rii acesteia 

extraordinare. Sumarizez îns� totul prin aceste cuvinte: Perfec
�
iune, perfec

�
iune, perfec

�
iune! 

- pentru idee, pentru prelucrare, interpretare, imprimare, pentru tot. 
 
1983 
Peter Schwanen, custode al Domului din Aachen, scrisoare din 19.12.1983 c�tre MVD: 
Cânt�rile corului dvs. au deschis u�a inimilor noastre pentru întâmpinarea S�rb�toririi 
Na�terii Domnului... Ieri, în Salvatorkirche, urm�ream cu privirea fe

�
ele compatrio

�
ilor dvs. 

prezen
�
i � i am în

�
eles ce a vrut � i ce vrea Dumnezeu de la dvs. � i de la corul dvs. Dvs. � i corul 

dvs. a
�
i d�ruit acestor oameni, cât a durat concertul, o vatr�, un „acas�”al lor .  Acum �edeau 

to
�
i, din nou, cu to

�
i ai lor dragi, în jurul focului din vatr�, ascultând colindele. Sorbeau 

fiecare cuvânt, fiecare ton, luau cu ei putere pentru via
�
a cea de toate zilele. Deveniser� to

�
i 

ni�te copii, se cuib�reau la poala mamei, se sim
�
eau din nou ocroti

�
i... 

 
1983 
Prof. univ. Dr. Gheorghe Ciobanu: Prezentare pentru unul din discurile Collegiumului 
Byzantinum: 
Collegium Byzantinum - forma

�
ie coral� înfiin

�
at� la Aachen, Germania în anul 1978 din 

ini
�
iativa doctorului Mircea Diaconescu - este binecunoscut� în prezent în Germania, ca � i în 

multe din 
��rile învecinate, datorit� concertelor prezentate � i discurilor imprimate. La bunul 
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renume de care se bucur�, au contribuit: nivelul înalt de execu
�
ie artistic�, explicabil prin 

priceperea � i dragostea de art� a componen
�
ilor în frunte cu dirijorul; maniera de 

interpretare; repertoriul abordat... De� i cori�tii au origin� etnic� variat�, dorin
�
a de a face 

art� bun� a dus la o forma
�
ie închegat�, omogen� ca emisie � i dic

�
ie. Aceasta merit� s� fie 

subliniat� cu atât mai mult, cu cât corul cânt� în primul rând în limba român�, apoi în 
limbile greac� � i slavon�... În execu

�
ie se face uz de toate posibilit�� ile: de la prelucrarea 

coral� la execu
�
ia omofon�, cu folosirea vechiului „ison” bizantin; de la alternarea 

diferitelor compartimente vocale la cântarea solistic� � i folosirea - pentru sus
�
inerea vocilor  

- a unor vechi instrumente muzicale, cum sunt luth-ul � i viola da gamba. În colinde � i în unele 
obiceiuri române�ti... se utilizeaz�... fluierul � i mici instrumente de percu

�
ie. Repertoriul 

preferat apar
�
ine domeniului muzicii bizantine - vechi sau noi - apoi folclorului. Corul 

p�streaz�, în toate cazurile, stilul de interpretare specific categoriei respective. Collegium 
Byzantinum este, în mod indiscutabil, o forma

�
ie aparte care te cucere�te prin acurate

�
ea � i 

c�ldura interpret�rii.  
 
1983 
Eberhard Maria Zumbroich, Gaildorf, Arhiva muzical� a ritului bizantin-oriental,  
17 decembrie 1983: 
„Se acord� doctorului Mircea Diaconescu din Aachen distinc

�
ia „Paharul de onoare Sfântul 

Laz�r” pentru rezultate excep
�
ionale ob

�
inute ca educator al vocii corale, dirijor de cor � i 

compozitor în colaborare cu corul „Collegium Byzantinum Aachen” în domeniul 
documenta

�
iei muzicale român-bizantine.”  

 
1984 
Dr. Cicerone Mihail, renumit chirurg al Facult��ii de Stomatologie, scrisoare c�tre MVD: 
Discul l-am ascultat cu emo

�
ie � i cu pl�cere. L-am ascultat de mai multe ori. �tiam de mult, 

de când erai aici, c� te preocup� acest gen de muzic�... Îmi reamintesc de tân�rul de ale 
c�rui conversa

�
ii m-am bucurat � i care uneori îmi revin în minte � i acum... 

 
1984 
Constantin Roma�canu, compozitor, Bucure�ti, scrisoare c�tre MVD, despre unul din 
discurile Collegiumului Byzantinum: 
... Am primit discul... Ascultându-l, am r�mas profund impresionat: acurate

�
ea intona

�
iei, 

omogenitatea � i muzicalitatea, dar mai ales autenticitatea interpret�rilor, m-au cople� it... 
Este un act de cultur� pe care cu mare d�ruire îl s�vâr� i

�
i, lucru pentru care atât dvs. cât � i 

colaboratorii merita
�
i toat� lauda... 

  
1984 
Prof. Dr. Gheorghe Ciobanu, Bucure�ti, 9.4.1984, scrisoare c�tre MVD, cu privire la disc: 
...Cei de la Academie [Academia Român�] mi-au cerut s� le pun la dispozi

�
ie discul pentru 

copie la casetofon... Cei de la Uniune [Uniunea Compozitorilor] nu l-au „pip�it”, a�a încât 
nu-� i pot da seama ce au pierdut.  În orice caz, pe ziua de 2 aprilie a fost un simpozion în 
care s-a discutat despre „Muzica veche româneacs�. Valorificarea ei”. În cadrul acesteia, eu 
am vorbit despre „Valorificarea muzicii bizantine”. Cu acest prilej, printre altele, am vorbit � i despre valorificarea pe calea discului, prilej cu care am men

�
ionat � i discurile scoase de 

„Collegium Byzantinum”. Ecourile au fost mai mult decât favorabile... 
 
1984 
Alfred Beaujean în „Ein kultivierter Vortrag östlicher Kirchenmusik - Konzert des Collegium 
Byzantinum bot Erlesenes”, Aachener Volkszetung, 6 iunie 1984, p. 18A: 
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... Mircea Diaconescu a transformat vocile corale într-un ansamblu sonor extraordinar de 
omogen � i într-o dinanic� extrem de bogat�... Oricât de diferit� ca structur� este fiecare din 
piesele interpretate, comun tuturor le e  principala tr�s�tur� a muzicii bisericii orientale: 
contemplarea, s�rb�torirea, din care dinamica profanului este eliminat�.  Acesta a fost de 
fapt câ�tigul propriu zis al acestei seri de concert, dincolo de înaltul nivel coral-muzical al 
acestui cor. 
 
1984 
Angela Willms, în Rheinische Post, 323. 06. 1984: 
M�iestria în ale artei cântului al soli�tilor � i excelentul Cor au transformat exoticele 
sonorit�� i ale vecerniei  bizantine într-o fascinant� experien

�� de via
��. 

 
1985 
Prof. Alexandru Cior�nescu, scriitor, Tenerife, scrisoare c�tre MVD, 10. 2. 1985: 
... Am primit � i am ascultat cu pl�cere discul... Î

�
i sunt foarte îndatorat pentru aceast� 

împrosp�tare a amintirilor: amintirile sunt cu atât mai pre
�
ioase, cu cât sunt mai vechi... În 

ceea ce prive�te executarea material� � i tehnic�, mi se pare irepro�abil�. M�car de i-ar 
sem�na, din când în când, câte o înregistrare româneasc�! 
 
1985 
S. K., Brauweiler în „Sakrale Musik begeisterte Zuhörer in der Abteikirche”, Kölnische 
Rundschau, 25.04.85: 
... Corul mixt Collegium Byzantinum Aix la Chapelle de sub conducerea doctorului Mircea 
Diaconescu  s-a prezentat în  biserica mân�stirii Brauweiler  ca un  corp sonor compact în 
redarea unor lucr�ri predominant a cappella... Compozi

�
iile contemporane, unele din ele 

apar
�
inând dirijorului Mircea Diaconescu, s-au remarcat printr-o muzic� diferen

�
iat�, care 

îns� nu a p�r�sit cadrul sacral.  
 
1985 
Jakob Sorger, Ketting, scrisoare c�tre MVD, mai 1985: 
... Timp de 45 de ani sunt dirijor de cor bisericesc... La 21.4.85 am luat parte la concertul 
dvs. din biserica mân�stirii Brauweiler: Am fost entuziasmat... 
 
1985 
K. J. Pastor, Altenberg, scrisoare c�tre MVD, 16.12.1985: 
... Discul cu minunatele cânt�ri ale corului dvs. mi-au provocat o bucurie foarte mare... Ori 
de câte ori intru în Domul din Altenberg, îmi amintesc de cântul extraordinar de 
impresionant... Faptul c� am putut colabora, ca lector, la prezentarea programului dvs. de 
muzic� spiritual�, a reprezentat pentru mine o deosebit� onoare... 
 
1985 
Antonia Constantinescu, Paris, scrisoare c�tre MVD: 
... Discul a reu� it performan

�
a cadoului absolut: Era ce-mi doream mai mult, a avut efectul 

surprizei totale � i al discre
�
iei... 

 
1985 
Elisabeta Hajdeu, Filarmonica „George Enescu”, Bucure�ti, scrisoare c�tre MVD, 10.12.85: 
... V� felicit din inim� pentru performan

�
a atins� în aranjamentul muzical � i pentru realizarea 

unui gen de muzic� atât de aparte. Sunt foarte pu
�
ini, chiar dintre compozitori, care 

abordeaz� stilul bizantin. Entuziasmul meu a fost atât de mare, încât nu m-am putut re
�
ine s� 

nu-i dau � i Maestrului D. D. Botez, spre ascultare, discurile dvs. D-sa le-a re
�
inut mult... �i-a 
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reaminitit de dvs. � i � i-a manifestat încântarea c� v� continua
�
i activitatea artistic�... Nu v� 

mai men
�
ionez alte persoane care le-au ascultat � i ar dori s� le aib�... 

 
1986 
Erich Maria Zumbroich, editorul Arhivei TABOR, în  catalogul de discuri „Edition Tabor”, 
Gaildorf, 1986, cu prezentarea discurilor „Lumina lina - Freundliches Licht” , TABOR -  
8430 �i „Astazi se incepe. Heute ist der Anfang” - TABOR - 8503: 
... Pân� acum, lucru deosebit de dureros,  am fost lipsi

�
i de muzica bisericeasc� român�.  Dar 

acum (în 1981) a ap�rut primul din cele dou� discuri ale unei Antologii reprezentative. Odat� 
cu interpretarea de c�tre „Collegium Byzantinum Aix la Chapelle” sub conducerea lui Dr. 
Mircea Diaconescu, v� prezent�m � i un ansamblu vocal de o calitate extraordinar�.  Discul 
desf��oar� un larg spectru de cânt�ri din secolul 10  pân� în secolul 20, provenind din 
manuscrise române�ti nepublicate sau publicate... Este foarte interesant s� consta

�
i cum, în 

aceste exemple de muzic� român-bizantin� tradi
�
ional�, se reg�sesc sonorit�� i ale coralului 

gregorian occidental � i ale artei melodice grece�ti, ca � i influen
�
a muzicii folclorice în care 

elementul misteric este atât de prezent... Discul merit� s� fie larg difuzat � i luat în 
considera

�
ie... Trei ani de consecvent� munc� de perfectare au condus la un nivel � i mai înalt, 

o briliant� sonoritate, o amplificare cu alte vechi � i noi compozi
�
ii - unele din ele geniale 

armoniz�ri  ale dirijorului. Discul (al doilea din Antologie) con
�
ine un spectru larg de cânt�ri 

de la Cr�ciun la Pa�ti. 
 
1986 
Al. Costinescu, Essen, scrisoare c�tre MVD, 20.4.86: 
... V� mul

�
umesc pentru banda de magnetofon cu înregistrarea concertului din Aachen din 

decembrie 1985... So
�
ia mea, care este de origin� german�, a fost � i dânsa adânc 

impresionat� de interpretarea piesei „Toiag din r�d�cina lui Iesei”, atât de sensibil aranjat� � i condus� de dumneavoastr�.  
 
1986 
L. �i N. Hasch, Berzona, Elve

�
ia, scrisoare c�tre MVD, 24.7 1986: 

... Minunat disc! Am fost de-a dreptul surprin� i când am ascultat ce-am ascultat. De� i genul 
acesta de muzic� ne era complet str�in, el a avut totu� i un efect fascinant asupra noastr�, în 
mod deosebit compozi

�
iile dvs. create pe baza melodiilor arhaice... 

 
1986 
Maica Alexandra (Domni

�
a Ileana), stare

�
a mân�stirii ortodoxe din Elwood, Pennsylvania, 

scrisoare c�tre MVD, 1. 9. 1986: 
... Din tot sufletul v� mul

�
umesc pentru minunatul dar cu prea frumoasele înregistr�ri. Nu mi-

-a
�
i f�cut numai mie pl�cere, ci întregii  comunit�� i, în deosebi P�rintelui Roman Braga. Sunt 

foarte mi�cat� c� v-a
�
i gândit la mine... Stârne�te în mine multe gânduri � i amintiri. Îmi d� � i 

un nou impuls la medita
�
ie. Bunul Dumnezeu s� v� r�spl�teasc�!...  

 
1986 
Horst Gehann, Germania, scrisoare c�tre MVD, 23.9.1986: 
Am ascultat cu pl�cere intona

�
iile venerabile c�rora le-ai consacrat activitatea... Am 

impresia c� tradi
�
ia bizantin� e înc� mai aproape de cea izvorât� din iudaism decât coralul 

gregorian al bisericii apusene. P�cat c� am fost crescu
�
i în ignorarea acestor valori 

str�vechi!... 
 
 
 



 14 

1986 
Prof. Univ. Dr. Ioan I. Gall, Bucure�ti, scrisoare c�tre MVD, 1986: 
... Am tot poposit în camera de sus a lui Mircea, discutând, ca în urm� cu 20 de ani la 
Budapesta, despre muzic�, medicin�, via

��... M� bucur, � i sunt mândru, c� în acest vechi 
centru de cutur� (Aachen) r�sun� frumoasa slov� româneasc� � i acele melodii calde ale 
plaiurilor noastre... Am ascultat cu Cornelia cele dou� discuri... Îi ascultam pe nem

�
i rostind 

române�te � i te vedeam, Mircea, modelându-le, necru
��tor, rostirea... 

 
 1987 
Annette Klösges în „Die reizvolle Fremdartigkeit - Klänge aus Rumänien beim 
Weihnachtskozert”, Aachener Nachrichten, 22.12.1987: 
... Punctul culminant al concertului a fost atins de „Collegium Byzantinum”... Ascult�torii au 
fost entuziasma

�
i de Colindele din România cântate de Collegium Byzantinum sub 

conducerea lui Mircea Diaconescu, de farmecul exotic al  acestei muzici, de echilibrul vocal, 
de perfec

�
iunea red�rii partiturii, de interpretarea bogat nuan

�
at�. 

  
1987 
B. K. în „Eine klangschöne Einheit - Konzertabend auf einem nicht alltäglichen Niveau“, 
Aachener Volkszeitung, 23.12.1987, p. 14B1: 
… O intesificare a entuziasmului estetic a  avut loc prin participarea la concert a corului 
„Collegium Byzantinum“ din Aachen sub conducerea lui Mircea Diaconescu. Acest 
ansamblu a prezentat cântece de Cr�ciun române�ti la un înalt grad de perfec

�
iune, f�r� ca 

prin aceasta s� se piard� emo
�
ia � i c�ldura sufleteasc� a acestor piese - o desf�tare auditiv�  

pe care ora�ul Alsdorf cu siguran
�� c� n-a mai avut-o vreodat�. 

 
1987 
G. 

�
erb�nescu, dirijor de repertoriu liturgic, Cleveland, USA, scrisoare c�tre MVD, 1987: 

Am primit din partea dvs. discurile � i am avut deosebita pl�cere s� constat c� a
�
i realizat un 

lucru m�re
�
. Dac� m� refer la realizarea artistic�, pot spune c� este de excep

�
ie � i c� întrece 

ca putere emo
�
ional� realiz�rile corurilor profesioniste din România (Madrigal, Filarmonic� 

- Radio)  - iar dac� m� refer la afirmarea artei române�ti � i în general a Românilor, pot 
spune c� nu cunosc o realizare artistic� în cadrul Exilului Românesc care s� egaleze 
realizarea dvs. M-au impresionat colindele, unde, în mare m�sur�, ave

�
i un aport personal... 

M-a impresionat în mod deosebit arta dvs. interpretativ�. În viziunea dvs. multe din piesele 
prezentate mi s-au p�rut noi � i capabile s� m� emo

�
ioneze ca la primele audi

�
ii… În �ar� am 

fost dirijor de mare repertoriu liturgic, având totdeauna în repertoriul curent minimum 12 
Liturghii � i peste 50 de Concerte… 
 
1987 
Mira Ghi�oiu, prof. de pian la Conservator, scrisoare c�tre MVD, 20. 01. 1987: 
… Mi-a f�cut o deosebit� pl�cere când am aflat c� v-a

�
i continuat preocup�rile muzical-

corale care � i în 
�
ar� erau încununate de succes…Este bine c� cel pu

�
in în afara grani

�
elor 

noastre se mai pot auzi aceste tezaure artistice. Anul acesta la Conservator a fost un singur 
loc la clasa de dirijat � i compozi

�
ie… 

 
1987 
În « S�pt�mâna münchenez�, 2 iulie 1987 : 
… Corul condus de Mircea Diaconescu… a delectat pe cei prezen

�
i cu execu

�
ia impecabil� a 

Cântului bizantin... 
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1987 
L. M : Arcade, Paris, scriitor, organizatorul Congresului mondial Mircea Eliade, Sorbonne, 
Paris, 1987, scrisoare c�tre MVD, 20.08.1987 : 
… Eu, � i al�turi de mine sute de ascult�tori, trebuie s� v� mul

�
umim pentru efortul asumat. 

Sute de români � i francezi au în
�
eles valoarea interna

�
ional� a corului dvs…A

�
i fost solicitat 

de organizatorii unui ciclu festiv la Mont St. Michel… 
 
1988 
Prof. univ. Dr. Liviu Buruian�, Bucure�ti, scrisoare c�tre MVD, 1988 : 
… Am avut pl�cerea s� ascult la Europa Liber� de înfiin

�
area Asocia

�
iei culturale române�ti 

din Aachen � i de faptul c� Mircea este animatorul acestei admirabile ini
�
iative. Îl felicit din 

toat� inima � i îi doresc succes. Face un lucru minunat pentru care mul
�
i îi vom fi 

recunosc�tori. Pentru cei blaza
�
i, � i suntem mul

�
i, asemenea ini

�
iative sunt d�t�toare de 

speran
�
e. C� ale noastre s-au terminat � i sunt foarte trist… A�tept cu strângere de inim� s� 

vie iarna… 
 
1988 
Rein Graafsma, muzician, Nijmegen, Olanda, scrisoare c�tre MVD, 2.11.1988 : 
… Discul « O mie de ani de muzic� român-bizantin� - Volumul 2 : Ast�zi se începe» :  Ce 
splendoare !...  
 
1988 
Andrei Pandrea, membru al Academiei Române, în Cuvântul Românesc, ian. 1988, p. 7, 
despre Congresul Mircea Eliade, Paris, Sorbonna, 1987: 
Duminic� 28 iunie… Intr�m în biserica din Rue St. Jean de Beauvais… Spre amiaz� se în� ir� 
înaintea por

�
ilor împ�r�te�ti membrii corului Collegium Byzantinum din Aachen - Aix la 

Chapelle… În strai de purpur� imperial�, cu chipuri iluminate dinl�untru, splendide, par to
�
i 

descin� i din tabouri renascentiste. Ni�te îngeri f�r� aripi. Programul este o revela
�
ie. Mircea 

Diaconescu, dirijorul, a selec
�
ionat din vechi manuscrise � i din autori consacra

�
i piese rare… 

Madrigalul « Vene
�
ia » pe versuri de M. Eminescu  este compus în memoria lui Mircea 

Eliade, pentru cor mixt, de Mircea Diaconescu. Acest apogeu atinge des�vâr� irea. M� simt 
mândru c� sunt român. Dup� ce îl felicit cu c�ldur� pe doctorul Diaconescu, plec cu bucurie 
în suflet � i cu regretul unui sfâr� it. 
 
1988 
Andrei B�leanu în articolul „Dumnic� româneasc� în Sauerland”, Deutsche Welle, 
29.06.1988: 
...  Corul Collegium Byzantinum din Aachen, bine cunoscut ascult�torilor no�tri din 
emisiunile anterioare, a împlinit recent zece ani de activitate. Acest eveniment a fost 
s�rb�torit printr-un concert extraordinar oferit la Grota din Balve - una din cele mai 
originale s�li de spectacole din Europa. Cadrul neobi�nuit, acustica special� a grotei, au pus 
în deplin� valoare calit�� ile muzicale ale corului, accentuând totodat� într-un chip aparte 
caracterul solemn, de adev�rat ceremonial, pe care „Collegium Byzantinum” îl d� îndeob�te 
spectacolelor sale... Spectatorii au avut la dispozi

�
ie traducerea în limba german� a tuturor 

textelor de cântece... 
 
1988 
A. R. D în „Aussergewöhnlicher Chor”, Aachener Volkszeitung, 23.12.1988: 
Corul de camer� „Collegium Byzantinum” s�rb�tore�te 10 ani de existen

��... Cu aceast� 
ocazie, Prof. Dr. Waltraut Kruse a primit în Salonul Alb pe membrii � i prietenii Corului: „Cei 
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zece ani de existen
�� a Collegiumului Byzantinum  - un cor care se num�r� printre cele mai 

bine cunoscute coruri de muzic� bisericeasc� oriental� din lume - ... Cu aceast� ocazie este 
scos în eviden

�� meritul deosebit al doctorului Mircea Diaconescu în ceea ce prive�te 
educarea vocii corale...  
 
1989 
Dr.. Hans Müllejans, Domkapitel Aachen, personalitate de vârf a bisericii catolice germane, 
scrisoare c�tre MVD, 22.2.1989: 
... Concertul jubiliar al Collegium-ului dvs. a fost pentru mine o extraordinar� experien

�� din 
via

��... 
 
1989 
Prof. Dr. Reitz, Departamentul de cultur� al ora�ului Aachen: 
Mult stimate domnule Diaconescu, Festivalul musical renan din Aachen va intra în istorie ca 
unul din cele mai reu� ite festivaluri... prin compozi

�
iile dvs.   

 
1989 
Cicerone Poghirc în articolul „Manifest�rile Centenarului Eminescu”, Lupta, 7 mai 1989: 
... Substan

�
a principal� a constituit-o muzica. Binecunoscuta forma

�
ie Collegium Byzantinum 

din Aachen, dirijat� de Dr. Mircea Diaconescu, a prezentat, a�a cum ne-a obi�nuit de mult - 
un concert de înalt� calitate, constituit din lucr�ri corale � i lieduri pe versuri de Eminescu... 
 
1989 
C. H.  în articolul „Vom Zauber der Strenge”, Aachener Nachrichten, 5 iunie 1989: 
Cu o riguroas� exactitate în sunet � i primordialitate spiritual�, a�a a ap�rut muzica coral� 
româneasc� cu care s-a prezentat în concert Collegium Byzantinum... Convie

�
uirea dintre 

români � i germani are o larg� tradi
�
ie în Transilvania. Mul

�
i români au emigrat în Vest. Unul 

din ei este Mircea Diaconescu, dirijorul corului din Aachen. Diaconescu nu este numai 
dirijor. El este un componist care s-a consacrat tradi

�
iilor patriei sale ca loc de leg�tur� între 

Est � i Vest.  Evident este acest lucru în imnul s�u vecernial „Lumin� lin�”. 
 
1989 
... Sunt Rodica Paxino, fin� � i prieten� a doctorilor Buzi din Lausanne, pe care i-am vizitat de 
curând. La dân� ii am ascultat colindele române�ti prelucrate, dirijate � i înregistrate de 
Dumneavoastr� în Aachen... m-au emo

�
ionat. M-a impresionat cum a

�
i reu� it Dumneavoastr� 

s� ar�ta
�
i aici frumuse

�
i ale sufletului � i tradi

�
iilor române�ti... Exist� printre colegii mei de 

aici profesori de muzic�... cu interes pentru muzica bizantin�, oameni care ar avea interes s� 
cânte cu copiii în �coal� colinde române�ti... Îndr�snesc s� v� rog s�-mi trimite

�
i partiturile 

acestor colinde, s� mijlocim � i altora bucuria de a cunoa�te valori de art� � i tradi
�
ie 

româneasc�... În felul acesta str�dania Dumneavoastr� de artist va fi recunoscut� � i va 
ac

�
iona binef�c�tor într-un cerc mai larg.  

 
1989 
Johannes Malms - directorul departamentului de cultur� al ora�ului Aachen, scrisoare c�tre 
Prof. Dr. M. Du

�
escu, pre�edintele Societ��ii române-germane din Aachen: 

Sunt fericit c� am putut lua parte la concertul jubiliar din Dom, de sub candelabrul lui 
Barbarossa, al corului Collegium Byzantinum... Am admnirat cu cât� pricepere a fost alc�tuit 
programul. Cel care a venit la concert în ideea c� va fi îmb�it confortabil în puternice 
sonorit�� i de tipul celor ruse�ti - a primit o subtil� introducere în spiritul � i formele de 
expresie ale muzicii bizantine. Tocmai o asemenea melodie, de o transparent� conducere, 
care pân� � i în armonii întrerupte plute�te lung timp, tocmai ea este cea care a provocat o 
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limpezire a sufletului � i a provocat o trezire a min
�
ii, amplificat� printr-o agogic� animat�, 

dar bine m�surat�. Ascult�torul a putut realiza c� m�iestria artistic� a cântului coral se 
descoper� tocmai prin toate nuan

�
ele sensibile de piano, care erau � i mai sigure � i � i mai 

curate în forma aerat� (�optit�)... Concertul s-a caracterizat printr-o 
�
inut� spiritual� bine 

m�surat�. A fost o muzic� de adorare a Divinit�� ii , a fost un concert de muzic� 
contemplativ�. Dialogul vorbirii muzicale a fost  totdeauna evident, chiar f�r� s� se apeleze 
la polifonia artistic�... Disciplina coral� a fost confirmat�  tocmai prin articularea în 
intensit�� i sonore moderate... Prin aceasta tonul plin al vocilor era pus � i mai luminos în 
valoare... Transmite

�
i, v� rog, mul

�
umirea � i complimentele mele domnului Diaconescu � i 

celorlal
�
i membri ai Colegiului. (De re

�
inut din acest comentar este observa

�
ia privind 

declan�area prin pianissimo a fiorului estetic)  
 
1989 
Ecaterina Hajdeu, Filarmonica din Bucure�ti, scrisoare c�tre MVD, 18.12.1989: 
... De� i în decursul anului gândurile m� poart� adeseori spre Dvs., în preajma S�rb�torilor 
de Pa�ti sau de Cr�ciun, atunci când ascult cu atâta pl�cere discurile dvs., deveni

�
i mai 

prezent în imaginea � i în sufletul meu. De Pa�ti le-am ascultat împreun� cu familia Ludovic 
Bacs, iar acum - cu  ei � i cu muzicologul � i dirijorul Eugen Pricope care, de altfel, mi le-a 
cerut ca s� le înregistreze pe band�. M-au rugat s� v� transmit felicit�ri pentru calitatea 
aranjamentelor � i interpret�rilor muzicale, pentru bunul gust în alegerea � i succesiunea 
repertoriului, pentru omogenitatea vocilor ansamblului. Eleva

�
ia spiritual� este pe deasupra 

tuturor. Dumnezeu s� v� lumineze spiritul spre realizarea � i a altor asemnenea lucr�ri... 
 
1990 
R. L. în „Collgium Byzantinum im Mariendom zu Gast”, Freisinger Tagblatt, 14 mai 1990: 
Ansamblul a impresionat pron omogenitate � i bog�� ie sonor�... „S-a stins via

�
a” a 

impresionat prin contrastele sonore. 
 
1990 
Eugen Pricope,  Bucure�ti: 
 ... A existat � i exist� departe, la Aachen Aix la Chapelle, în Germania, un cor de camer� 
numit Collegium Byzantinum, a c�zui existen

�� � i dezvoltare lumea muzical� le datoreaz� 
unui muzician român, Mircea Valeriu Diaconescu... din p�cate foarte pu

�
in cunoscut la ora 

actual� tocmai în 
�
ara noastr�. Trei LP-uri stereofonice excep

�
ional editate de institu

�
ia 

TABOR din Germania, au f�cut s� r�zbat� spre aici ecourile roadelor minunate ale 
str�daniilor lui Mircea Diaconescu � i ale colaboratoruilor s�i în descoperirea, prelucrarea � i 
punerea în fapt sonor a repertoriului bizantin � i folcloric str�vechi românesc... Mircea 
Diaconescu este un medic, dirijor de cor, cercet�tor, muzicolog � i nu în ultimul rând 
compozitor... A studiat canto, disciplinele compozi

�
iei, dirijatul coral, muzica bizantin� cu 

Jean B�nescu, Adrian Ra
�
iu, Gheorghe Ciobanu, Ion Marian etc. În 1970, la Concursul Gh. 

Dima de la Bra�ov, cucere�te Marele Premiu. Cu Corala Medicilor se remarc� pe diverse 
scene de la noi, inclusiv la Ateneul Român. Iar Louis Truffaut, directorul Institutului Francez 
din Bucure�ti, î� i putea permite s� consemneze, acum vreo dou�zeci de ani, ”Se regret� doar 
c� aceste manifest�ri de o înalt� 

�
inut� muzical�, atât pe planul tehnicii, cât � i pe cel al 

emo
�
iei, nu se puteau dezvolta în mod liber...” Emigrând, doctorul Mircea Diaconescu nu 

numai c� nu renun
�� la preocup�rile sale artistice, dar î� i � i creaz� un cadru cât mai adecvat � i stimulator..., înfiin

�
ând la Aachen Aix la Chapelle, în 1978, corala cameral� Collegium 

Byzantinum, cu un repertoriu axat ... pe muzica...  în stil bizantin... Numeroase � i admirabile 
sunt laudele publicate în presa interna

�
ional� asupra calit�� ilor coralei... Vor fi fost uimi

�
i 

mul
�
i occidentali care vor fi ascultat Collegium Byzantinum în vreo sal� de concert, în 

înregistr�ri sau în trasmisiuni, de  piesele  rare, selectate de Mircea Diaconescu, precum un 
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imn din secolul IV-V, o compozi
�
ie din veacul XVI de la Mân�stirea Putna, diverse irmoase, 

un Alleluia... Condacul Na�terii Domnului, balade, colinde, cântece de stea � i altele de la 
noi... Câ

�
i compatrio

�
i r�spândi

�
i peste m�ri � i 

��ri nu au retr�it dorul  � i iubirea, fr�� ietatea 
de neam, ascultând acest  Collegium Byzantinum durat de Mircea Diaconescu?... Când vom 
asculta, oare, Collegium Byzantinum, sub conducerea lui Mircea Diaconescu, pe scene din 
Capital� � i din 

�
ar�? Când vor intra în repertoriul curent al transmisiunilor noastre 

radiofonice de gen aceste perle muzicale? 
 
1991 
Viorel Cosma, Bucure�ti, 1991: 
Discul forma

�
iei „Collegium Byzantinum” din Aachen se adreseaz� deopotriv� cercet�torilor � i melomanilor no�tri, � i nu putem decât s� regret�m c� ansamblul nu a ajuns înc� s� 

concerteze în România. Este un disc de referin
�� pentru vechea muzic� româneasc�. 

 
1994 
Andrei B�leanu în „Aniversarea Doctorului Mircea Diaconescu”, articol transmis la Deutsche 
Welle în emisiunile din 5 �i 6 noiembrie 1994, urmat de compozi

�
ia „Sara pe deal”: 

Societatea petru P�strarea � i Promovarea Culturii Române�ti din Aachen a s�rb�torit de 
curând aniversarea de 65 de  ani a unuia din membrii s�i de vaz�, doctorul Mircea 
Diaconescu. Dedicându-i cu acest prilej conferin

�
a „Arta religioas� � i Religia artei”, 

pre�edintele Societ�� ii, profesor doctor Mircea Du
�
escu, a subliniat meritele deosebite ale 

s�rb�toritului în domeniul promov�rii muzicii române�ti, al populariz�rii ei în Germania � i în 
alte 

��ri ale Europei occidentale... În 1978, el înfiin
�
eaz� în Aachen corul „Collegium 

Byzantinum” care, în cei peste 15 ani de existen
��, � i-a dobândit un renume european, a 

prezentat numeroase concerte în Germania, Fran
�
a, Elve

�
ia, Belgia, emisiuni difuzate la 

posturi importante de radio � i a înregistrat mai multe discuri de muzic� liturgic� 
româneasc�. O tr�s�tur� remarcabil� a  acestei forma

�
ii este caracterul ei multina

�
ional. Sub 

bagheta doctorului Diaconescu, sub îndrumarea sa competent�, cori�ti români, germani, 
spanioli, suedezi, sârbi, francezi, italieni, olandezi, belgieni s-au reunit spre a cânta împreun� 
în române�te muzic� liturgic� româno-ortodox�... Acestui ansamblu atât de eterogen ca 
provenien

��, dirijorul a reu� it s�-i asigure o foarte bun� preg�tire tehnic� � i o surprinz�toare 
omogenitate. Pentru contribu

�
ia sa excep

�
ional� ca pedagog, dirijor, compozitor � i cercet�tor 

al muzicii bizantine, Mircea Diaconescu a fost distins în 1983 cu Cupa Sfântului Laz�r 
decernat� de Arhiva german� din Gaildorf, posesoarea celei mai mari colec

�
ii din lume de 

muzic� liturgic� r�s�ritean�. La rândul ei, Asocia
�
ia Na

�
ional� Coral� din România i-a 

acordat în 1991 titlul de membru de onoare... 
 
1995 
Rodica Elisabeta Sturza, „Trei tr�s�turi ale Corului Collegium Byzantinum”, în „O punte între 
Germania �i România”, Aachen, 1998, p. 39-40: 
... Punctul de vârf l-a constituit seria concertelor date în cadrul festivalului „Musica sacra 
International” care a avut loc în 1992 în Bavaria, festival la care Corul Collegium 
Byzantinum a fost selec

�
ionat al�turi de alte 25 de ansambluri reprezetând principalele religii 

ale lumii... Collegium Byzantinum îmbin� m�iestria cântului coral cu cercetarea muzicii 
bizantine � i cu ritualul liturgic... Indiferent de preg�tirea lor muzical� anterioar�, membrii 
corului au reu� it s� deprind� stilul de interpretare al acestei muzici vechi, caracterizat prin 
inflexiuni melodice cu u�oare abateri de la structura temperat� de ton-semiton familiar� 
ascult�torului occidental... Domeniul care confer� unicitate corului Collegium Byzantinum 
este repertoriul - cânt�ri psaltice reprezentând o mie de ani de muzic� bizantin� pe 
teritoriulRomâniei... Cele dou� discuri au ap�rut în editura TABOR din Gailforf, discuri ce 
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 l-au situat definitiv printre forma
�
iile recunoscute în lumea speciali�tilor... Este singura 

forma
�
ie coral� cameral� care prezint�, înc� de la începutul anilor 1980, un repertoriu � i 

înregistr�ri de o astfel de întindere � i varietate pentru domeniul muzicii bizantine române�ti... 
Ultima tr�s�tur� amintit�: interpretarea cu respectarea ritualului liturgic. Comentariile 
speciali�tilor... au eviden

�
iat atmosfera de reculegere pioas� provocat� de aceast� muzic� 

meditativ�, de adorare a divinit�� ii . 
 
1995 
Dr. Elza Cantaragiu,  Germania, în scrisoare c�tre MVD din septembrie: 
Î
�
i mul

�
umim pentru bucuria f�cut� cu cele dou� CD-uri, „Colinde” � i „Lumin� lin�”. 

Urm�rind cuvintele, am ascultat cea mai frumoas� interpretare a colindelor. A fost o 
încântare. Nu vreau s� m� situez în postura unei „experte” în materie de muzic� bizantin�.  
Te felicit pentru tot: Pentru modul de prezentare în limbile de circula

�
ie interna

�
ional�, 

pentru interpretarea fiec�rei lucr�ri în limba aleas� corespunz�tor ca s� creeze efectul 
maxim dorit, pentru vocile splendide, cultivate ale soli�tilor � i cori�tilor, în plus pentru 
ini

�
iativa � i munca ta de a da � i altora posibilitatea s� cunoasc�, s� aprecieze � i s� tr�iasc� 

momente de mare lini�te � i în�l
�
are sufleteasc� ce te apropie de Dumnezeu, a�a de necesare 

mai ales acum. A� putea completa cu  prezentarea  ta: Dr. Mircea Diaconescu, muzicolog - 
compozitor - dirijor român � i bun cre�tin. 
 
1998 
A. Beaujean, în „O impun�toare �i conving�toare for

�� vocal� - Collegium Byzantinum �i-a 
s�rb�torit jubileul de 20 de ani în Annakirche prin cânt�ri multiseculare”, Aachener 
Nachrichten, 8 octombrie 1998:  ... Vechile melodii liturgice al Bisericii R�s�ritului au fost 
prelucrate pentru cor de Diaconescu... Efectul sonor a fost extrem de impresionant, gra

�
ie 

impun�toarei capacit�� i vocale a ansamblului.... O muzic� a contempl�rii... care îl 
desemneaz� pe compozitorul Diaconescu ca pe un  priceput cunosc�tor al unei sonorit�� i 
corale cu totul aparte... Un ansamblu coral de mare cultur�, neobi�nuit de omogen, frumos, 
dinamic. 
 
1998 
Eugen Wendel, compozitor, muzicolog, WDR Köln, în articolul „Collegium Byzantinum �i 
muzica lui” din „O pun  te între România �i Germania”, Aachen, 1998, pp. 11-14: 
Mul

�
i dintre medicii pe care i-am cunoscut au dovedit o real� pasiune pentru muzic�. La  Dr. 

Mircea Valeriu Diaconescu este vorba de ceva mai mult decât atât: în via
�
a lui muzica ocup� 

un loc existen
�
ial. Cu ani în urm�, când tr�ia în România, mul

�
i cuno�teau interesul � i 

activitatea lui în domeniul tehnicii vocii corale... Interesul s�u deosebit pentru muzica 
bisericeasc� bizantin� nu se putea desf��ura în acel timp decât în cercuri particulare, 
deoarece acest gen de muzic� nu putea fi prezentat în concerte publice.... Dificult�� ile unui 
nou început n-au putut izgoni muzica din via

�
a lui Mircea Valeriu Diaconescu. Noi hot�râri 

au fost luate � i noi c�i au fost g�site întru desf��urarea muzicii bizantine. Dup� o perioad� de 
gesta

�
ie, ideea se întrupeaz� în 1978 sub forma corului german „Collegium Byzantinum - 

Aachen / Aix la Chapelle”; înfiin
�
area are loc odat� cu primele concerte de la Paris, Aachen � i Köln, concerte prezentate publicului de c�tre muzicologul Prof. Dr. George B�lan. Alc�tuit 

din cânt�re
�
i apar

�
inând diferitelor grup�ri etnice � i confesionale, Corul  câ�tig� cu timpul o 

componen
�� majoritar german�. În scurt timp, repertoriul � i omogenitatea cu totul deosebite 

ale ansamblului  devin elementele principale de atrac
�
ie atât pentru interpre

�
i, cât � i pentru 

ascult�tori � i confer� Corului o impresionant� for
�� expresiv�... Enumerate doar, 

principalele caracteristici ale muzicii bizantine sunt scrierea neumatic� (nu linear�), marea 
dezvoltare a liniei melodice, propriile moduri, formulele melodice, stilurile de la silabic 
(irmologic) la cel u�or melismatizat (stihiraric) � i la cel bogat melismatizat (calofonic sau 
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asmatic sau papadic), apoi monofonia - heterofonia - antifonia. Principalele forme muzicale 
sunt Psalmii, Cânt�rile aleluiatice, Condacurile (imnuri narative), Canonurile (un fel de suit� 
de motete, form� poetic� bizantin� ampl�, de sine st�t�toare). Cântarea monodic� � i 
sistemele modale sutnt caracteristice � i pentru foclorul românesc, influen

�
ele fiind reciproce. 

... În repertoriul Corului intr� � i noi compozi
�
ii corale de muzic� liturgic� român� ortodox�, 

uneori tratat� dup� principii componistice occidentale (polifonic - armonic) pe texte 
bizantine sau pe melodii bizantine. În contrast îns� cu acest mod de prelucare coral�, 
prelucrare pe care Collegium Byzantinum îl consider� esen

�
ialmente impropriu stilului 

bizantin autentic, sunt preferate de c�tre Cor compozi
�
ii � i prelucr�ri care nu împieteaz� 

asupra caracterelor fundamentale ale muzicii bizantine: monodismul, modalismul etc. Aici 
sunt de amintit compozi

�
iile lui Mircea Valeriu Diaconescu însu� i, caracterizate prin respect 

fa
�� de spiritul bizantin � i atitudinea de permanent� cercetare în domeniu.  În formele mai 

vechi sunt preferate imnurile cu specifice figuri melodice interpretate monofon, f�r� ison, 
altele - cu ison.  Pentru a face accesibil� publicului complexitatea acestei muzici, 
compozitorul Mircea Valeriu Diaconescu folose�te � i alte mijloace tehnice ca, spre exemplu, 
scurtarea liniei melodice, isonul multiplu, dublarea de octave, de cvarte, de cvinte, toate 
ascultând de principiul de a nu falsifica, de a nu masca, mesajul cultural bizantin. A�a se 
explic� � i repertoriul corului Collegium Byzantinum, un repertoriu � i un stil interpretativ 
propriu, n�scut � i crescut prin îmbinarea dintre cercetarea muzicologic� � i crea

�
ia 

componistic�.  Ca tr�s�turi compozi
�
ionale  se remarc� p�strarea elementelor arhaice, 

transparen
�
a modal�, aluziile la contemporaneitate. Aspectul tehnic nu este decât un corolar 

al celuilalt aspect, cel vizionar, cel spiritual caracterizat prin contemplare, adorare � i 
ap�rare fa

�� de imixtiuni... Prin intermediul numeroaselor sale concerte..., prin înregistr�rile 
sale cu caracter antologic puse la dispozi

�
ia publicului prin cele 4 discuri compact, prin 

emisiunile posturilor de radio � i de televiziune, Corul de camer� german Collegium 
Byzantinum transmite în mod convig�tor ascult�torilor lui comorile unui mileniu de muzic� 
român-bizantin�, iar efectul activit�� ii lui intr � treptat în con�tiin

�
a europenilor ca o leg�tur� 

spiritual� între Bucure�ti � i Aachen, între România � i Europa.  
 
2001 
Scal în  „Collegium Byzantinum i-a vr�jit pe cei din Menden”, Menden, 20 august 2001: 
„Cuvânt bun”, „Lumin� lin�” ,  a�a se intituleaz� câteva din lucr�rile corale prezentate 
asear� de c�tre Collegium Byzantinum în biserica St. Vincenz. �i într-adev�r, c� un lucru 
„bun” � i „luminos” a fost ceea ce au prezentat cei 20 de cori�ti � i coriste  în biserica plin� 
pân� la refuz. Evantaiul sonorit�� ilor, de la cele arhaice � i pân� la cele folcorice, a�a cum au 
fost create de medicul român Mircea Diaconescu, a fost magistral prezentat de c�tre 
Collegium Byzantinum. Melodiile biserice�ti modale ale soli�tilor, neobi�nuite pentru urechea 
de azi limitat� la muzica clasic�, pluteau suveran, în largi unde, deasupra unui fundament 
niciodat� static creat de cori�ti: Cântul pe o singur� voce se dezvolta treptat într-unul pe mai 
multe voci, în armonii variabile � i flexibile. Fascicolele sonore î� i schimbau, f�r� întrerupere, 
timbrul, din melancolic-�ters  în expansiv-viu colorat, din de abia auzibile în puternic � i vesel 
vibrânde, redate de Collegium Byzantinum cu o fascinant�  precizie. Aceast� copioas� lume 
sonor�  apar

�
inând tradi

�
iei � i culturii Imperiului Roman de R�s�rit, are capacitatea de a 

a�terne o profund� lini�te sufleteasc� peste agita
�
ia zilei de azi. 

  
2003 
Fred Coleman, conduc�torul  Societ��ii Corale din Seattle, WA, USA, în scrisoarea c�tre 
M.V.D.: 
Scumpe domn Diaconescu, Primi

�
i, v� rog, salut�ri din partea Asocia

�
iei Corale din Seattle! 

Noi suntem organiza
�
ia coral� cea mai important� din Nord-Vestul Statelor Unite. Am 

ascultat minunata lucare coral� a dvs., „Lumin� lin�” ... Sunt un devotat ascult�ror al  
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excep
�
ionalei dvs. lucr�ri corale.  Am fost foarte  impresionat când am aflat c� aceast� 

lucrare este doar o parte dintr-o lucrare mai larg�, „Vecernia Aquisgrana”... Sunt foarte 
interesat s� cunosc mai mult din aceast� lucrare mai larg�... Printr-o ciudat� coinciden

��,  
m� aflu tocmai în faza de studiere a Vecerniei lui Rachmaninoff, al c�rei concert l-am 
planificat pentru 2004.  Interesul meu pentru „Lumin� lin�” vine din dorin

�
a mea de a g�si 

piese înrudite cu care s� combin în concert Vecernia lui Rachmaninoff... Nu sunt deloc 
dezam�git de faptul c� Vecernia dvs. nu seam�n� deloc, nici în tradi

�
ie, nici în concept, cu 

cea a lui Rahmaninoff. „Lumin� lin�” este foarte frumoas�, aproape hipnotic�.  
 
2004. 
B. H. în „O vecernie  muzical� de-un intens lirism, „Glocke”,  Herzebrock-Clarholz,  iunie 
2004: ... Compozitorul Mircea Valeriu Diaconescu a creat un nou stil interpretativ polivocal 
în care stilul tradi

�
ional este p�strat... Ascult�torii au fost profund impresiona

�
i de frumuse

�
ea 

acestei muzici str�vechi, un giuvaer cum n-a mai fost cunoscut pân� acum în acest loc.  
 
2004. 
Serge Duigou, istoric, Fran

�
a: 

Compozitorul Diasporei române, Mircea Valeriu Diaconescu, � i-a înr�d�cinat opera la 
confluen

�
a dintre Orient � i Occident, dintre lumile latine � i cele greco-slav.Pentru a crea 

Vecernia sa, el s-a ad�pat la multe izvoare occidentale  - Debussy - Fauré - César Franck,  
dar mai ales la cele orientale, bizantine.   
 
2004 
E. F.-D. în „Vecerniile române înspir� corul Jef Le Penven”,  Quimper, Bretagne, iunie 2004: 
...Catedrala a fost plin� pân� la refuz pentru a asculta „Vecerniile române” ale lui Mircea 
Valeriu Diaconescu... Aceast� partitur� profund religioas� invit� la rug�ciune � i la o 
reculegere într-o atmosfer� în acela� i timp � i grav� � i exaltant�, cu frumoase contraste între 
vocile feminine � i cele b�rb�re�ti. Partitura pune în valoare în mod deosebit vocile feminine, 
timbrele grave neexistând decât pentru a sublinia cântul lor aerian, acordând  concertului o 
veritabil� emo

�
ie. 

 
2004, Idem: 
... Mihaela Ionesco, dirijoarea corului Jef Le Penven , a pus în lucru „Vecernia Aquisgrana” 
timp de un an, un repertoriu muzical total necunoscut... o muzic�-rug�ciune care, în fiecare 
concert, a plonjat publicul într-o fervoare � i o mistic� palpabil�. Cei  patruzeci de  cori�ti au 
transmis o emo

�
ie greu de disimulat. Omogenitatea excep

�
ional� a vocilor b�rb�te�ti, 

armonia, cu timbre originale, a  vocilor feminine au cucerit  pe melomanul ini
�
iat � i pe to

�
i 

ceilal
�
i care au descoperit o muzic� nou�, înr�d�cinat� în Liturghia ortodox-bizantin� a 

primilor martori ai credin
�
ei cre�tine.  

 
2008 
Doru Popovici, compozitor, Bucure�ti, în scisoarea c�tre M. V. D. din octombrie: 
... Gândurile mi-au alergat spre colaborarea mea, ideal�, cu dumneavoastr�, „un om între 
oameni”, creator de art� conceput� ca o „ierarhie de lumini”... O... Mircea Valeriu 
Diaconescu... În sinistra er� „Coca - Cola”, în care economicul strive�te spiritul, 
Dumneavoastr� � i corul pe care-l conduce

�
i cu o mi�c�toare m�iestrie, a

�
i în

�
eles c� Arta 

bizantin�, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate � i o rigiditate de 
piatr�, a implicat, cum era � i firesc, semnele prozodice pe texte. Bizantinii cuno�teau opera 
acestei magii a versului... Ascultând � i reascultând înregistr�rile Corului „Collegium 
Byzantinum”, pot spune, cu o smerenie christic�: „Prin transparen

�
a suprafireasc� a 

cânt�rilor pe care le-a interpretat Collegium Byzantinum, parc� ni se evoc� acea viziune de 
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Rai pe care Crucia
�
ii  din Cronica lui Villehardouin au avut-o în fa

�
a celor o mie de cupole 

de aur ale Constantinopolului.  
 
2009 
Irina Od�gescu, Uniunea Compozitorilor �i Muzicologilor din România, Coordonator de 
sec

�
ie,  Bucure�ti, 2009, Recomandare pentru membru de onoare: 

Dirijorul  � i compozitorul Mircea Diaconescu s-a impus,... prezentând la un înalt nivel 
artistic muzica româneasc� destinat� corului a cappella... Din punct de vedere componistic, 
domnul Mircea Diaconescu se situeaz� pe linia neoromantic�, iar ca muzicolog a tip�rit c�r

�
i 

referitoare la muzica religioas�. Datorit� meritelor sale excep
�
ionale, Biroul Sec

�
iei propune 

ca domnul Mircea Diaconescu s� fac� parte din categoria de membri de onoare ai UCMR, 
fiind, de altfel, � i primul reprezentant al muzicii corale. 
 
2009 
Octavian Laz�r Cosma, pre�edintele Uniunii Compozitorilor �i Muzicologilor din România, 
Bucure�ti, 2009, scrisoare c�tre MVD: 
Domnule Mircea Diaconescu, Uniunea Compozitorilor � i Muzicologilor din România este 
onorat� s� v� anun

�
e c� prin votul unanim al membrilor Biroului Executiv vi s-a acordat 

calitatea de MEMBRU DE ONOARE UCMR, pentru întreaga  activitate depus� în calitate de 
dirijor � i compopzitor... 
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Cuvânt final  
cu privire la corurile „Corul Medicilor din Bucure�ti 1970-1973” �i „Collegium Byzantinum 
din Aachen/Aix la Chapelle 1978-2008”, �i cu privire la dirijorul acestor coruri   
 
 Înainte de a apare în mod „exploziv” la suprafa

�
a scenei muzicale publice, Corul 

Medicilor din Bucure�ti, ca într-o via
�� anterioar�, tr�ise mult timp, chiar din fraged� pruncie, 

ascuns la ad�postul balconului bisericii, îmb�iat de cântarea coral�. Cu mult timp înaintea 
debutului direct de pe scena Ateneului Român în martie 1970, el cântase Haendel, Bach, 
Mendelssohn, Gounod, Franck, Fauré... Aceasta în ceea ce prive�te muzicalitatea membrilor 
corului. 
 Omogenitatea în general �i emisia în particular erau rodul unei riguroase metode de 
antrenament al vocii corale, o metod� proprie, pe care corul n-o împrumutase sau mimase de 
la nici un fel de cor din România.4 Aceast� metod� proprie de antrenament este constituit� 
dintr-un ansamblu de tehnici �i se bazeaz� pe o serie de principii de conducere a repeti

�
iilor �i 

de interpretare provenind atât din Anglia, cât �i din cercet�rile proprii.5 Aceasta în ceea ce 
prive�te sonoritatea Corului Medicilor. 
 În ceea prive�te originalitatea interpret�rilor, aceasta decurgea din faptul c� marea 
majoritate a lucr�rilor corale aflate în repertoriul lui au fost prezentate în prim� audi

�
ie. 

Analize muzicologice ulterioare vor ar�ta, cu siguran
��, pozi

�
ia de frunte în via

�
a muzical� 

româneasc� a Corului Medicilor în ceea ce prive�te ineditul absolut al repertoriului 
concertistic.   
 O alt� caracteristic� a Corului Medicilor este l�rgirea evantaiului stilistic. Repertoriul 
renascentist a fost l�rgit, pentru prima oar� în România, cu cel elizabethan. Genul negro-
spiritual coral a fost lansat pentru prima oar� în România de acest Cor.6 Pozi

�
ionarea Corului 

Medicilor pe prim loc în via
�
a româneasc� �i în ceea prive�te lansarea lucr�rilor psaltice din 

vechile manuscrise de pe teritoriul 
��rii, a fost înl�turat� brutal, cu ocazia Congresului 

Mondial de Bizantinologie de la Bucure�ti din septembrie 1971. Solicitat de organizatori i 
Congresului - la recomandarea muzicologului Radu Stan - pentru a concerta la Ateneu, în fa

�
a 

delega
�
ilor, cu un program propus de bizantinologii Pan

�
îru �i Ciobanu, Corul Medicilor a fost 

înl�turat în ultima or� prin presiuni politice �i înlocuit cu un cor ocrotit  de comitetul central al 
partidului comunist. 
 Aceast� lovitur�, dat� Corului Medicilor �i dirijorului s�u, a primit o categoric� ripost� 
în Diaspora. Începând cu anii 1978 �i pân� în 2008, corul de camer� german „Collegium 
Byzantinum Aachen - Aix la Chapelle” �i-a propus �i a realizat - sub îndrum�rile 
bizantinologului român Gheorghe Ciobanu 7- un repertoriu de muzic� român-bizantin� bogat 
populat cu piese inedite din manuscrisele din secolele X - XIX aflate pe teritoriul României. 
Acest repertoriu a fost înregistrat pe discuri în anii 1981-1983 de c�tre o renumit� institu

�
ie 

muzical� german� sub forma unei Antologii de muzic� religioas� român-bizantin�, prima din 
lume. Modul de prezentare a acestor piese a respectat autenticitatea modurilor bizantine, fie c� 

                                                 
4 Convins de valoarea �i ineditul acestei metode, �i doritor de a o include in programul Conservatorului, rectorul 
din acea vreme al Conservatorului, Victor Giuleanu, a oferit dirijorului Mircea Valeriu Diaconescu postul 
didactic corespunz�tor �i a facut din Corul Medicilor, �i din repeti�iile acestuia purtate în „Sala Enescu” de la 
Ateneul Român din Bucure�ti,  baza de activitate practic� a studen�ilor Conservatorului.  
5 O parte din aceste tehnici profesionale este redat� în lucarea doamnei Otilia Manea. 
6 Un merit cu totul deosebit în acest sens îl au instrumenti�tii Liviu Barbu, Iulian Reit �i �tefan Thomas. 
7 Vezi lucrarea privind Coresponden�a timp de 10 ani dintre Gheorghe Ciobanu �i Mircea Valeriu Diaconescu 
publicat� în Nr.84/10 iunie 2015 al Jurnalului online „No14 plusminus”.  
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redarea a fost f�cut� în manier� strict de Stran�, fie c� a beneficiat de prelucr�rile pe mai 
multe voci de Cor. Aceasta în ceea ce prive�te repertoriul. 
 Din documentele redate mai sus, merit� s� fie relevat� o caracteristic� proprie corului 
„Collegium Byzantinum”. Este vorba de mi�carea dinamic� prin contraste în cadrul registrului 
de piano. Se �tie c�, fiziologic, per concert. nu pot fi declan�ate în auditor decât dou�, cel 
mult trei reac

�
ii de fior estetic. Experien

�
a arat� c� fiorul estetic, zguduirea emo

�
ional� 

maxim� în concert, se ob
�
ine prin nuan

�
e de pp �i ppp, atunci când aceste puncte culminante 

sunt puse într-un relief dinamic contrastant. Acest element - sunetul eterat - s-a ad�ugat unui 
alt element dinamic, elementul forte-piano, semnalat  în partitur� prin „< fp”, care const� 
dintr-un atac scurt în forte al notei, urmat imediat de un ecou prelungit, în piano, al aceleia�i 
note. Un exemplu tipic în acest sens este pasajul „in a that morning” din  negro-spiritualul 
„You may bury me in the East”, exemplificat în anex�. 
 Un adaus - fa

�� de perioada parcurs� cu Corul Medicilor - la tehnica antrenamentului 
vocii corale, a fost la Collegium Byzantinum performan

�
a vechiului ison bizantin, o tehnic�, 

pentru mul
�
i cori�ti neantrena

�
i, mai greu de st�pânit decât o coloratur� de Haendel. Isonul, 

modelul suprem de Sunet fundamental, a fost studiat la monocord de Pitagora �i ridicat de 
urma�ii acestuia la rangul de element creator al melodiei. La fel ca nota pedal� Mi grav din 
„Aurul Rinului” lui Wagner, Isonul na�te melodia, o înso

�
e�te �i o face s� reintre, în final, în 

Sunetul fundamental. Un exemplu major din repertoriul corului Collegium Byzantinum este, 
în acest sens,  lucrarea „Lumin� lin�”, în care toat� substan

�
a melodic� �i armonic� apare �i se 

dezvolt� în jurul sunetului fundamental  Do 
�
inut isonal de Alto II �i Tenor II. Dumnezeu este 

Sunetul fundamental �i, prin aceasta, Creatorul oric�rei melodii. Isonul nu e o fla�net�, nu e 
sunet de org�, nu e difuzor electric, ci un sunet viu, supus dinamicei �i agogicei melodiei vocii 
umane. Fiecare din cei ce-L cânt�, trebuie, tehnice�te, s� intre �i s� ias� pe nesim

�
ite din El, pe 

nev�zute, folosind tehnica respira
�
iei ascunse, camuflate. 

 Un alt adaus original, produs în perioada Corului Colegium Byzantinum, este tehnica 
producerii rezonan

�
ei maximale proprii, individuale, a fiec�rui cânt�re

�
, a oric�rui sunet, în 

orice tip de vocal� �i la orice în�l
�
ime de note. Rezona

�
a maxim� se bazeaz� pe faptul c� 

fiecare cânt�re
�
 de cor posed� structurile anatomice8 care permit producerea fenomenului 

acustic de intrare în rezonan
�� maxim� a sunetului. Orice început de repeti

�
ie, orice „înc�lzire 

a vocii”, trebuie s� fie în stare s� asigure, printr-un exerci
�
iu specific, g�sirea acelei pozi

�
ii 

anatomo-fiziologice a aparatului vocal în care rezonan
�
a este maxim�. Prin aceasta, înc�lzirea 

vocii devine, ca în raga indiana,  rug�ciune. Odat� g�sit�, aceast� pozi
�
ie trebuie, �i poate fi 

p�strat� �i adaptat�, prin antrenament, la diferitele vocale �i la diferitele în�l
�
imi din cadrul 

melodiei. Orice sunet care apare pe lume, apare întotdeauna înso
�
it de o bogat� tren� de sunete 

armonice superioare �i inferioare.9 Fiec�rei vocale îi corespunde un anumit formant, un 
ansamblu de parametri fizici �i anatomo-fiziologici, care o caracterizeaz�. Rolul g�sirii 
rezonan

�
ei proprii este de a maximaliza formantul vocalei prin amplificarea diferit� dat� 

armonicelor.  
 Mai este de spus aici un lucru, poate cel mai important din toate. 
 În ziua în care o persoan� va în

�
elege c� este momentul �i locul de a întreprinde o 

considerare �i reconsiderare corespunz�toare, atât pe plan estetic, cât �i pe plan cultural �i 
spiritual, a contribu

�
iei corurilor de camer� „Corul Medicilor din Bucure�ti” �i „Corul 

                                                 
8 Este vorba de Organul - sau Harfa - lui Corti din urechea intern�. Un studiu explicativ am�nun�it cu privire la 
anatomia �i fiziologia Organului Corti se afl� în lucru.  
9 Unul din membrii corului „Collegium Byzantinum”, muzicianul Wolfgang Saus,  a dezvoltat, amplificat �i 
publicat,  pe baza tehnicei de g�sire a rezonan�ei proprii însu�ite la CollegiumByzantinum �i pe baza tehnicilor 
de producere a armonicelor superioare �i  inferioare înv��ate de la c�lug�rii tibetani, o tehnic�, o �coal�, utilizat� 
de el chiar în manier� concertistic�, numit� în limba german� „Obertonmusik”. Wolfgang Saus ofer� concerte în 
care el singur cânt� concomitent, polifonic, la 2-3-4 ... voci. 
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Collegium Byzantinum din Aachen-Aix la Chapelle” la arta �i cultura român�, cea mai 
important� obliga

�
ie pe care o va avea, este cea de a pronun

�
a cu voce tare, ca într-o ve�nic� 

pomenire, numele membrilor acestor forma
�
ii, fondatori sau ad�uga

�
i pe parcurs, în via

�� sau 
du�i dintre noi, folosind pentru aceasta listele de mai jos. 
 
Mircea Valeriu Diaconescu, Aachen, 2015 
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LISTA MEMBRILOR CORULUI MEDICILOR DIN BUCURE

�
TI 1970-1973 

(cu * membrii fondatori, cu � studen
�
ii de la Conservator trimi�i în practic�,  cu †  membrii 

deceda
�
i) 

 
SOPRAN     ALTO 
Loreta Barbu *†    Stela Apostolescu *† 
Marilena Bododea *    Ilze Artinian 
Elisabeta Bor

�
i� �      Adina Cojea 

Manuela Ciontolac �†    Stela Cornea � 
Elisabeta Coman �     Viviana Crasovschi 
Viorica Deleanu �    Alina Ionescu * �  
Alina Dere�anu *    Mihaela Ionescu - Lumi * 
Cornelia Diaconescu *   Mariana Niculescu � 
Aurora Ionescu †    Georgeta Sârbu � 
Otilia Manea *    Doina Stoica * 
Gabriela Niculescu �     Lucica Stoichi

�� * 
Margareta Niculescu *   Maria Tolici* 
Adina Opri�an  *    Ana-Maria Zamfirescu 
Olimpia Safciu †     
Eugenia S�vescu *      
Gabriela Sersea     
Camelia Stoichi

�� *     
Erminia T�nase *     
Cornelia Tutunaru *     
Marilena Zgunea     
 
TENOR     BAS 
Liviu Barbu *     Viorel Anastasiu 
Aurel Cioc�n�u *    Octavian Coconcea † 
Alexandru Danga �    Gheorghe Iancu Diaconescu 
Victor David     Mircea Diaconescu * 
Nelu Dobre *     Gabriel F�urescu * 
Nour Ionescu *    Nicu�or Gheorghi

�� 
Ionel Mihale �     Mihai Ghircoia� 
Lauren

�
iu Puiu *    Emil Iorga * 

Virgil 
�

tef�nescu *†    Helmut Niko 
Constantin Tolici *    Ionel Pascu * 
Paul Tolici *     Cornel R�ileanu * 
Aurel Zgunea *    René Stoica *     
      Mugurel 

�
tefan 

      Samuel Tutunaru * 
      Mihai Zamfirescu 
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LISTA MEMBRILOR CORULUI COLLEGIUM BYZANTINUM DIN AACHEN  1978-2008 
 
SOPRAN     ALTO 
Helene Albrecht †    Charlotte Becker-Kunz 
Ursula Apitzsch    Hildegard Böhm 
Margrit Bachmann*    Sylvie Degny* 
Ingrid Barz     Elfriede Dinu 
Doriane Chomiac*    Eliseda Dumitru 
Alexandra Cosma    Friedricke Dunkel* 
Ursula Decker     Beate Eberhard 
Cornelia Diaconescu    Britta Höddinghaus 
Henricke Ebel     Els Janssens 
Ingeborg Eberlein    Mimi Nicolescu-Pitot* 
Brigitte Franck    Hildegard Oberschelp 
Helen Fürniss     Regine Saus 
Anina Gabrielis*    Guillaumete Sauve* 
Inge Geissler     Olga Stöcker 
Leti

�
ia Ghe

�
u     Ute Teichmann* 

Sabine Gross     Dagny Maria Wennberg* 
Elisabeth Heine-Hirt 
Ellen Hirse† 
Kathrin Holtermann † 
Michaela Ionesco* 
Susanne Kaspar 
Marita Kauhsen 
Ulla Koester-Gendrisch 
Sieglinde Kremer* 
Anna Ördög 
Bettina Raeck (Nickoll) 
Annete Rahm 
Martina Ross-Nickoll 
Ingrid Schella 
Tania Stoian 
Ingrid Zahn 
 
TENOR     BAS 
Stefan Apitzsch †    Dietrich Bachmann 
Martin Biscup     Heribert Becker 
Konrad Buers     Milorad Dedici* 
Otnel Ciurdar     Mircea Diaconescu* 
Wolfgang Hahn    Walter Dilling 
Felix Impe     Mircea Du

�
escu* 

Frank Küper     Magdiel Greising 
George Lambrache    Helmut Hambücken 
Harald Nickoll    Thomas Höddinghaus 
Ralf Schlüter     Martin Kreilkamp 
Josue Va-Calvo*    Bert Röhrlich 
Arndt Zerbe     Wolfgang Saus 
Aurel Zgunea*    Eugen Sârbu*     
      Ion Soanea† 
      Roberto Va-Calvo* 



 28 

 
La Pietro�i�a, în 1965, acas� la preotul Gheorghe Simionescu (în mijloc), cu Gheorghe 

Ciobanu (la dreapta lui Gheorghe Simionescu), preotul compozitor Ion Popescu-Runcu (la 
stânga acestuia)  �i  Mircea Valeriu Diaconescu (la margine, la stânga lui Ion Runcu) 

 

 
 

Mircea Valeriu Diaconescu studiind gospel-songul american  
la armoniul din Casa William Miller,  
Low Hampton, N. Y.,  U.S.A, 1999
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Grupul de colind�tori la o repeti
�
ie acas� la Mircea Diaconescu, 1958: 

prim-tenorul Aurel Cioc�n�u, basul Mihai Manea, baritonul Ionel Pascu, baritonul Costel 
Tolici, baritonul René Stoica, baritonul Gabriel F�urescu, prim-tenorul Virgil 

�
tef�nescu,  

tenorul Mircea Diaconescu, Romani
�
a Diaconescu 

 
 

 
 

Grup coral la balconul bisericii studiind lucr�ri de César Franck, Bucure�ti, 1958: 
în spate: Mihai Manea, Sami Tutunaru, Costel Tolici; în fa

��: Tili Manea, Mircea Diaconescu, 
Neli Tutunaru, Zica Balot�, Vali Balot�, Mimi Tolici, Neli Tolici 
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Dirijoarea Mihaela Ionescu - Lumi, 1970     Otilia Teodosiu-Manea - Tili, 1973 
     cofondatoarea Corului Medicilor     solista Corului Medicilor 
    �i a corului Collegium Byzantinum 
 
 
 
 

         
 
  Dirijorul Costantin C. Tolici (Costel) †, 1958                 Pianistul, compozitorul �i dirijorul  
          cofondator al Corului Medicilor    Liviu Barbu, 1971, cofondator al  
              Corului Medicilor 
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        Dirijorul, muzicologul �i compozitorul      Dirijorul Paul Tolici, 1972,  
   Aurel Zgunea, 1972, cofondator al Corului  cofondator al Corului Medicilor 
Medicilor �i al corului Collegium Byzantinum 
 
 

 
 
Corul Medicilor - Grup studiind în jurul lui Costel Tolici  la pian, în Sala Enescu a 
Filarmonicii, 1973. În spate: Dr. Iancu Diaconescu, Dr. Virgil 

�
tef�nescu†, Mihai Manea, 

Nicu�or Gheorghi
��, Ion Mihale†, Aurel Zgunea, Mihai Zamfirescu; în fa

��: Loreta Barbu†, 
Manuela Ciontolac†, Mimi Tolici, Doina Stoica, Alina Ionescu, Sandu Danga, Erminia 
T�nase, Dr. Nelu Dobre  
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Debutul Corului  Medicilor - Ateneul Român, 16 martie 1970 
în compania Orchestrei de Camer� a Medicilor 

În prim plan solista Otilia Teodosiu-Manea interpretând aria „Tu, prieten minunat” 
din Pastorala „Acis �i Galathea”  de Haendel,  dirijor Dr. Ermil Nichifor 

 

 
Programul concertului de debut al Corului Medicilor, 

Ateneul Român, Bucure�ti, 16 martie 1970
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Corul Medicilor la Televiziunea Român�, 1971 
 
 
 
 

 
 

Ministrul S�n�t��ii, Dr. Dan En�chescu, în vizit� la Corul Medicilor, 
Ateneul Român, Sala Enescu, Bucure�ti, 1972 

Pe mas� sunt expuse trofeele Corului 
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     Afi�ul concertului din 28 martie 1972  
al Corului Medicilor  de la Ateneul Român, Bucure�ti, 

moment concertistic culminant, demonstrând conceptul tripartit caracteristic concertelor 
Corului Medicilor : combinarea muzicii renascentiste cu cea româneasc� �i cea  american� . 
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Programul concertului din Biblioteca Francez�, luni, 25 mai 1970 
 
 

   

  
      

Programul concertului dat la Ateneul Român în cinstea S�pt�mânii Medicale Balcanice, 
Bucure�ti, 18 septembrie 1972, în care apar pe scen� doi veri : violonistul Mihai 

Constantinescu �i dirijorul Dr. Mircea Diaconescu. 
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Corul Collegium Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle în Domul din Aachen, 
concertând, într-un cerc aproape complet, sub Candelabrul lui Barbarossa �i paralel cu acesta,  

 cu ocazia Jubileului de 10 ani, Aachen, 21 ianuarie 1989 
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Afi �ul concertului de debut, la Paris, în biserica St, Julien le Pauvre, cea mai veche biseric� 
din Paris,  a corului Collegium Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle,  

Paris, 9 decembrie 1978 
Concertul a fost organizat de Michaela Ionesco - Lumi, cofondatoarea corului. 
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Collegium Byzantinum în concert în Pe�tera Balve, Menden,  Germania, 11. 06. 1988 

 
 

 
 

Corul german Collegium Byzantinum în fa
�
a intr�rii în Pe�tera din Balve 

Organizatorii s-au îngrijit s� plaseze la intrare �i drapelul României (în dreapta sus). 
(În haine gri  Florin  R�dulescu, pianistul Operei din Bucure�ti)
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Un trio folcloric improvizat :  
Solista Mimi Nicolescu-Vanlierde, cofondatoarea corului Collegium Byzantinum,  

între compozitorii Walter Mihai Klepper (în dreapta)  �i Mircea Valeriu Diaconescu (în stânga),  Aachen, 1983  
 
 

   
 

Prof. Dr. Mircea Du
�
escu, pre�edintele Societ��ii româno-germane din Aachen �i solistul 

Corului Collegium Byzantinum, în dialog cu primarul ora�ului Aachen,  
doamna  Prof. Dr. Waltraut Kruse, în Salonul Alb al Rathaus-ului,  

cu ocazia jubileului de 10 ani al corului Collegium Byzantinum, Aachen, ianuarie 1989  
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Corul Collegium Byzantinum Aachen - Aix la Chapelle în concert  
în biserica Notre-Dame din Lausanne,  2 aprilie 1981 

 
 
 
 
 

     
 
 

Dou� afi�e ale corului Collegium Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle : 
cel din Sainte Chapelle, Paris, 1980 �i cel din St. Nikolaus-Aachen �i St. Peter-Köln, 1979 
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Afi � pompos creat de organizatorii concertului  
de la Ateneul Român din 27 iunie 1997 

al Corului Collegium Byzantinum 
În program lucr�ri de Mircea Valeriu Diaconescu  

 


