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11..  ÎÎnnffiiiinn]]aarreeaa  ccoorruulluuii  BBiisseerriicciiii  „„DDoommnnii]]aa  BB\\llaa[[aa””

S lujbele de la Biserica „Domni]a B\la[a” sunt împodobite, de peste
150 ani, de prezen]a unuia dintre cele mai bune coruri biserice[ti din
]ar\. {i înainte de fondarea corului, epitropii bisericii s-au îngrijit

îndeaproape de cântarea bisericeasc\, asigurat\ permanent de c\tre doi cânt\re]i, care
d\deau r\spunsurile la slujb\ în manier\ antifonic\, fiind isona]i de aproximativ 30 de copii
de la [coala „Domni]a B\la[a”, retribui]i lunar cu 1500 lei658. Ace[tia din urm\, înc\ de la
începuturile [colii, au înv\]at muzic\ bisericeasc\, fiind a[adar potrivi]i pentru participarea la
sfintele slujbe.

Ulterior, dup\ sfâr[itul domniilor fanariote, apar primele înjgheb\ri corale biserice[ti în
}\rile Române, precum corul de la Biserica „Sfântul Anton-Curtea Veche”, dirijat de c\tre
arhimandritul Visarion, care ulterior a condus [i corul b\rb\tesc al Mitropoliei, ori corul armo-
nic de la Biserica Kretzulescu, fondat în anul 1848 de c\tre Anton Pann. Mai apoi, la 18 ia-
nuarie 1865, prin Decretul Domnesc nr. 101 al lui Alexandru Ioan Cuza, s-a reglementat
introducerea corurilor în biserici, pentru aceasta fiind înfiin]at\ o clas\ de ansamblu coral, în
cadrul Conservatorului bucure[tean, condus\ de profesorul Ioan Cartu659. Misiunea acestuia era
de a preda „principiile musicei sistematice” [i de „a introduce în biserica noastr\ român\ musi-
ca vocal\ sistematic\, în locul celei orientale, cunoscute sub numele de psaltichie”660. Aceast\
clas\ trebuia s\ fie frecventat\ de c\tre to]i cânt\re]ii, canonarhii [i paraclisierii, cu scopul de
a deprinde primele no]iuni ale muzicii europene, pe lâng\ „vechea paralaghie oriental\”661.

Înfiin]area corului Bisericii „Domni]a B\la[a” s-a f\cut la ini]iativa muzicianului [i com-
pozitorului Alexandru Podoleanu (1846-1907), absolvent al Conservatorului din
Bucure[ti, unde i-a avut ca profesori pe Ioan Cartu [i Eduard Wachmann, profesor de
muzic\ la liceul „Sfântul Sava”662 [i „adeptul hot\rât al unei reforme în înv\]\mântul muzical

658 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O
sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 219, cf. Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a
B\la[a”, p. 29, în: Biserica Ortodox\ Român\, an LVII (1939), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 29-42.

659 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, pp. 1126-1127, în: Glasul
Bisericii, an XXXI (1973), nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), pp. 1126-1130.

660 Viorel COSMA, în: Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, Ed. Basilica, Bucure[ti, 2010, p. 212.
661 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în:  Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O

sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 218.
662 Pr. Nicu MOLDOVEANU, Pr. Nicolae NECULA, Pr. Vasile STANCIU, Arhid. Sebastian BARBU-BUCUR (coord.),

Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, Ed. Basilica, Bucure[ti, 2013, p. 640.
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românesc”663, care, `n anul 1867, înainteaz\ Epitropiei A[ez\mintelor Brâncovene[ti un
proiect de constituire a corului, în limita resurselor deja acordate cânt\re]ilor bisericii664. Dup\
acceptarea acestei ini]iative [i dou\ luni de repeti]ii, profesorul Podoleanu a fost îns\ demis de
c\tre Epitropie, aparent din cauza apari]iei altor aspiran]i la func]ia de directori ai corului – de[i,
potrivit m\rturiei dirijorului Dimitrie Teodorescu, acesta nu reu[ise în fapt s\ împlineasc\ ce-
rerea epitropilor, care doreau s\ aib\ corul prezent la slujbe în decurs de dou\ luni665.

F\r\ a se descuraja din cauza acestui obstacol, Alexandru Podoleanu a revenit, în luna
decembrie a anului 1867, cu un nou proiect [i regulament pentru cor, ce cuprindeau: „[...] a)
instituirea [i modul compunerii corului; b) condi]iunile de admisibilitate; c) atributele [i drepturile
cori[tilor; d) obliga]iunile cori[tilor [i aplicarea pedepselor; e) calit\]ile [i atributele maistrului
instructore [i diriginte al corului [...]”666. Aceste reguli dup\ care func]iona corul Bisericii „Dom-
ni]a B\la[a” erau stipulate mai târziu în Regulamentul pentru Administra]ia A[ez\mintelor
Brâncovene[ti, unde, la Articolele 557-558, se ar\ta c\ acesta este condus de un director
numit de c\tre Epitropie [i confirmat de Eforul A[ez\mintelor Brâncovene[ti, asistat de un aju-
tor, în persoana „dirigintelui” de cor667. Num\rul cori[tilor era fixat anual, pe baza bugetului
acordat [i cu avizul directorului, cori[tii având datoria de a fi prezen]i atât la slujbele din duminici,
s\rb\tori [i la „solemnit\]ile biserice[ti [i na]ionale” (pentru programul corului la Biserica
„Domni]a B\la[a”, vezi Anexa 11) [i totodat\ interdic]ia de a se angaja în cadrul altor coruri668.
Programul repeti]iilor era unul strict, o absen]\ nemotivat\ a unui membru al corului fiind
sanc]ionat\ cu o amend\ de 10% din retribu]ia lunar\, trei absen]e nemotivate ducând la
excluderea acestuia669.

Ca urmare a noului program constitutiv al corului, înaintat în decembrie 1867, profe-
sorul Podoleanu a fost reconfirmat de c\tre Epitropie, la 1 ianuarie 1868, în fruntea corului
Bisericii „Domni]a B\la[a”, func]ie în care a r\mas pân\ la 1 noiembrie 1885, când s-a retras,
pe motiv de boal\670. Primul cor al sfântului l\ca[, care a participat pentru prima dat\ la sfin-
tele slujbe în Duminica Ortodoxiei a anului 1868, fiind ascultat de c\tre regele Carol I, era
alc\tuit din doi tenori, un bariton [i un bas, c\rora li se ad\ugau copiii de la [coala „Domni]a
B\la[a”, pentru vocile de soprano [i alto671. Pentru cultivarea acestor tinere voci, Alexandru
Podoleanu a acceptat [i postul de profesor la [coala „Domni]a B\la[a” (pe ai c\rei elevi îi
preg\tea înc\ din anul 1871, cel pu]in o dat\ pe s\pt\mân\)672, unde, din 31 decembrie 1876,

663 Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 217.
664 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 29.
665 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 30.
666 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O

sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 219.
667 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, p. 75.
668 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 559, 560, 561, pp. 75-76.
669 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 566, p. 76.
670 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 30.
671 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O

sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 219; cf. Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a
B\la[a”, p. 31; cf. Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1127.

672 V. Numirea lui Alexandru Podoleanu ca profesor de muzic\ vocal\ la {coala Domni]a B\la[a, 26 ianuarie 1871,
în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 209.
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la cererea preotului Ioan Ionescu Mirodot [i a profesorului Grigore Patriciu, fusese introdus\
muzica vocal\ bisericeasc\673.

Efectele ad\ug\rii acestei noi materii, ce nu era cuprins\ la acea vreme în programa
ministerial\, au fost observate peste doar patru ani, de c\tre arhiereul-vicar al Mitropoliei,
Inocen]iu Ploie[teanul674, care semnala în raportul s\u urm\toarele: „[...] m-a încântat mai mult
c\ ace[ti mici [colari, în etate între 6-10 ani, cunosc [i muzica vocal\, încât au fost în stare s\
cânte toat\ liturghia în mod practic [...]”675 – acest fapt se datora nemijlocit silin]elor profesoru-
lui Alexandru Podoleanu676.

Marele muzician [i dirijor s-a preocupat constant [i de starea corului bisericii: astfel,la
anul 1869, el a reu[it dublarea num\rului cori[tilor, al c\ror num\r ajunge la 38, dintre care:
patru tenori, patru ba[i [i 30 de copii, soprani [i alti[ti (fiecare dintre aceste partide fiind re-
tribuite cu 400 franci pe lun\, la care se ad\uga salariul dirijorului, de 300 lei, în care erau
incluse [i cheltuieli, precum copierea partiturilor [.a.)677. Totodat\, Alexandru Podoleanu a
ob]inut din partea Epitropiei sporirea retribu]iilor cori[tilor, cât [i unele daruri pentru copii, la
fiecare s\rb\toare când corul d\dea r\spunsurile la slujb\. Astfel, bugetul anual al corului fu-
sese m\rit, în anul 1871, la suma de 13000 lei noi, c\reia i se ad\ugau 1300 lei noi, pentru
educa]ia muzical\ a copiilor678.

Un proiect nefinalizat al profesorului Podoleanu l-a reprezentat înfiin]area unui internat
pentru copiii de la [coala „Domni]a B\la[a” care v\deau aptitudini vocale, pentru a-i preg\ti
astfel pe viitorii soprani [i alti[ti679. Ulterior, dup\ maturizarea vocilor, ace[ti tineri cori[ti urmau
a fi trimi[i, cu burse, la internatul Seminarului „Nifon” din Bucure[ti680.

Ca orice început, [i perioada de debut a corului Bisericii „Domni]a B\la[a” a cunoscut
unele neajunsuri, a[a cum dirijorul însu[i m\rturisea în raportul s\u c\tre Epitropie, din 30
noiembrie 1876, potrivit c\ruia „[...] de[i acest cor, dup\ opiniunea multora, este întâiul în
Capital\, îns\ deoarece instruirea sa nu s-a putut face dup\ toate regulele cântului coral, este
de sine în]eles c\ mai las\ înc\ de dorit, fiind departe de a atinge acel înalt grad de perfec]iune,
în privin]a execu]iunei; [i aceasta se datore[te numai cauzelor care au împiedicat înfiin]area mai
de timpuriu a internatului [...] conform prescrip]iunilor marilor mai[tri, care [...] au stabilit c\
«nu sunt suficiente, în aceast\ privin]\, nici propor]iunea vocilor în cor [i concordarea lor la
unison [i octav\, nici acordul vocilor în armonie; ci, pe lâng\ acestea, trebuie a fi observate cu
minu]iozitate, [i aplicate exact, toate modifica]iunile tonului în diversele sale nuan]e, precum [i

673 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O
sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 221.

674 Cel care a participat, mai apoi, la sfin]irea noii biserici din 29 septembrie 1885, al\turi de mitropolitul-primat
Calinic Miclescu [i arhiereul-vicar Silvestru, cf. Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.

675 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 235.
676 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1127.
677 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O

sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 220.
678 V. Numirea lui Alexandru Podoleanu ca profesor de muzic\ vocal\ la {coala Domni]a B\la[a, 26 ianuarie 1871,

în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 209.
679 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 640.
680 V. Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O

sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 219.
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diversele accenturi ale vocelor, atr\gându-se aten]iunea cori[tilor asupra pronon]ia]iunei cuvin-
telor, exercitându-i continuu cu vocaliza]ia în cor [i deprinzându-i, totodat\, cu frazarea melo-
dic\, armonic\ [i ritmic\»”681. Chiar [i a[a, marele compozitor a reu[it, al\turi de cori[tii s\i,
executarea unei Liturghii în sol major, din care se p\streaz\ [i ast\zi unele cânt\ri, precum
Sfinte Dumnezeule, Heruvicul, R\spunsurile Mari, dar [i Troparele Na[terii [i Botezului
Domnului ori cânt\ri la slujba Sfintei Cununii682.

Activitatea profesorului Alexandru Podoleanu în calitate de dirijor al corului Bisericii
Domni]a B\la[a ia sfâr[it la 1 noiembrie 1885, când, bolnav, acesta îi pred\ bagheta dirijoral\
elevului s\u, profesorul [i tenorul Constantin B\rc\nescu, care, mai întâi provizoriu, apoi numit
de Epitropie683, a condus corul noii biserici (sfin]it\ la 29 septembrie 1885) între anii 1885-1891.

22..  CCoorruull  nnooiiii  bbiisseerriiccii::  aaccttiivviittaattee,,  ddiirriijjoorrii,,  rreeppeerrttoorriiuu

Dup\ retragerea profesorului Alexandru Podoleanu [i venirea la pupitrul dirijoral al coru-
lui Bisericii Domni]a B\la[a a lui Constantin B\rc\nescu, repertoriul acestuia cunoa[te o
cre[tere semnificativ\ a cânt\rilor de origine rus\, pe care Podoleanu nu le favorizase684, el
încercând, pe cât posibil, s\ creeze cânt\ri corale biserice[ti în spirit pur na]ional, bazat, totu[i,
pe melosul cânt\rii tradi]ionale685. Acest fapt s-a datorat c\l\toriei întreprinse de c\tre noul diri-
jor în Rusia, cu sprijinul Epitropiei, pentru procurarea de material coral din centre precum
Moscova, Kiev ori Odessa686, cât [i pentru observarea manierei de organizare a corurilor ruse.
Din punctul de vedere al progreselor înregistrate de cor sub conducerea sa, acesta s-a men]inut
la nivelul atins sub Alexandru Podoleanu, Constantin B\rc\nescu nefiind un tehnician profesio-
nist. Cu toate acestea, sub îndrumarea sa, cori[tii bisericii Domni]a B\la[a particip\ la hramul
liceului „Sfântul Sava” [i la sfin]irea M\n\stirii Curtea de Arge[, în anul 1886, cât [i la serbarea
liceului „Matei Basarab”, în prezen]a mitropolitului-primat Iosif Gheorghian, `n anul 1888687.

~n 1891, fiind bolnav, Constantin B\rc\nescu a predat bagheta dirijoral\ unui alt mem-
bru al corului, basul Dimitrie Teodorescu. Acest absolvent al Seminarului Central din Bucure[ti
(unde, începând cu anul 1864, se studia atât muzica psaltic\, cât [i cea liniar\) [i al
Conservatorului, care a activat vreme de peste un deceniu ca prim-bas al Teatrului Na]ional [i
al Operei Române din Bucure[ti688, [i a cântat al\turi de cânt\re]i celebri ai epocii, precum
soprana Adelina Patti689, a condus vreme de 30 ani (între 1891-1921) repeti]iile corului, în ca-
litate de dirijor690. 

681 Raportul profesorului Alexandru Podoleanu din 30 noiembrie 1876, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O
sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. 219-220.

682 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 33.
683 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1127.
684 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 32.
685 Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 218.
686 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1127.
687 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 35.
688 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 788.
689 Adela Juana Maria Patti (1843-1919), sopran\ italian\, una dintre cele mai celebre soprane ale celei de-a doua

jum\t\]i a secolului al XIX-lea, cu o îndelungat\ carier\. A cântat la Bucure[ti, [i al\turi de Dimitrie Teodorescu, în anul
1885, când au loc mai multe spectacole organizate [i conduse de George Steph\nescu, fondatorul Operei Române
(Dic]ionar Enciclopedic, vol. V: O-Q, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2004, p. 245).

690 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1128.
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Postul de director a fost ocupat, tot la retragerea lui Constantin B\rc\nescu, de c\tre
muzicianul român de origine german\ Eduard Wachmann (pentru care Epitropia creeaz\ `n
mod special postul de director artistic691). Acest mare compozitor, [colit la Viena [i Paris, diri-
jor al orchestrelor Teatrelor Na]ionale din Craiova [i Bucure[ti, director al Operei Române,
profesor [i director al Conservatorului, fondator [i director al Societ\]ii Filarmonice Române [i
„întemeietor al concertelor simfonice din capital\”692, a r\spuns de repertoriul [i partea artis-
tic\ a corului vreme de 16 ani, de la numirea sa, în anul 1891, pân\ la moarte, survenit\ la
anul 1908. Întrucât apar]inea confesiunii protestante, Eduard Wachmann nu a participat vreo-
dat\ la slujbele ]inute în biseric\ [i a condus numai arareori repeti]iile corului; cu toate acestea,
perioada conducerii sale marcheaz\ o etap\ nou\ în dezvoltarea ansamblului coral de la
Biserica „Domni]a B\la[a”, caracterizat\ de abordarea unor cânt\ri noi [i de o execu]ie mai
îngrijit\693. Opera coral\ bisericeasc\ a acestui compozitor este caracterizat\ astfel de c\tre
muzicologul Octavian-Laz\r Cosma: „Stilul acestor compozi]ii tr\deaz\ puternice influen]e cla-
sice, ceea ce nu se racorda la cânt\rile noastre. În general, compozitorii valorificau pe cât posi-
bil patrimoniul muzical existent, ceea ce [i explic\ num\rul mare de prelucr\ri într-o liturghie
proprie. Dar Eduard Wachmann, în mai mic\ m\sur\, ]ine cont de acest fapt, compune în
întregime liturghia, într-o manier\ eclectic\, nec\utând specificul muzicii noastre biserice[ti.
Respectarea strict\ a legilor teoretice, a canoanelor, a f\cut ca inspira]ia s\ fie subminat\, pus\
în stare de inferioritate; prea multe c\ut\ri de efecte, dispers\ri de voci, prea pu]ine pagini de
generoas\ cantabilitate”694. La Biserica Domni]a B\la[a, noul director artistic a înlocuit, într-o
bun\ m\sur\, compozi]iile ruse cu crea]ii personale, cât [i ale compozitorilor Alexandru
Podoleanu ori Gavriil Musicescu, acesta din urm\ oferind chiar numeroase compozi]ii proprii,
pentru a fi executate de c\tre corul condus de Wachmann [i dirijat de Dimitrie Teodorescu695. 

O alt\ schimbare, de aceast\ dat\ general\, în organizarea corurilor biserice[ti româ-
ne[ti, a reprezentat-o permisiunea dat\ femeilor de a se num\ra între membrii acestora,
ini]iativ\ ce se datoreaz\ mitropolitului Moldovei, Iosif Naniescu (1875-1902), care o imple-
menteaz\ la anul 1876, inspirat la rându-i de compozitorul Gavriil Musicescu696. Aceast\
îmbun\t\]ire a fost adoptat\ [i de corul Bisericii Domni]a B\la[a, la anul 1895697, vocile fe-
minine, mai flexibile [i cu un colorit deosebit, înlocuindu-le pe cele ale copiilor. De asemenea,
în urma unei noi m\riri a retribu]iei cori[tilor, acordat\ de c\tre Epitropia A[ez\mintelor
Brâncovene[ti, num\rul membrilor corului a crescut considerabil, ajungând la 34 persoane,
dintre care: 12 soprane, 8 altiste, 6 tenori, 3 baritoni [i 5 ba[i, acest cor devenind „un reper
pentru celelalte coruri din ]ar\”698.

691 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 35.
692 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 864.
693 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 36.
694 Octavian-Laz\r COSMA, în: Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 215.
695 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1128.
696 Pr. Matei ZAHARIA, „Ilustru protopsalt, compositor [i dasc\l de psaltichie: 110 ani de la plecarea la cele ve[nice

a mitropolitului Iosif Naniescu”, în: Ziarul Lumina, joi, 26 ianuarie 2012.
697 Pr. Matei ZAHARIA, Istoricul Corului bisericii Domni]a B\la[a, manuscris.
698 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 36.
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Dup\ trecerea la cele ve[nice a lui Eduard Wachmann, la începutul anului 1909 a fost
numit un nou director, în persoana compozitorului Dimitrie Georgescu-Kiriac (1866-1928,
director între anii 1909-1921), elev al celui dintâi, cât [i al fondatorului corului, Alexandru
Podoleanu. Muzician remarcabil, cu studii de specialitate atât la Conservatorul bucure[tean,
parizian, cât [i la celebra Schola Cantorum din capitala Fran]ei, fondator al Societ\]ii corale
„Carmen” [i co-fondator al Societ\]ii Compozitorilor Români, al\turi de George Enescu [i
Mihail Jora699, Dimitrie Georgescu-Kiriac a fost ini]iatorul unei noi direc]ii în domeniul muzicii
corale biserice[ti, prin introducerea compozi]iilor psaltice armonizate, prelucrate în stil
palestrinian, dar p\strând modul bizantin de execu]ie a cânt\rilor700. Potrivit muzicologului
Octavian Laz\r Cosma, acesta considera c\ „singurul leac (în fa]a muzicii corale preluate de la
str\ini, n.r.) ar fi întoarcerea la cântarea mo[tenit\, pentru c\ orice alt\ muzic\ decât vechea
melodie bisericeasc\ nu va fi la locul ei în Biseric\”701. În consecin]\, el a modificat stilul cânt\rii
corului Bisericii Domni]a B\la[a, înl\turând în mare m\sur\ prelu\rile ruse, de[i Dimitrie
Teodorescu, care le agrea, a r\mas dirijor pe întreg parcursul directoratului lui Kiriac702. De
asemenea, talentatul compozitor a adus o contribu]ie vast\ la repertoriul corului, fiind autorul
a trei Liturghii: a Sfântului Ioan pentru cor b\rb\tesc, cor mixt [i cântare la unison703. Printre
compozi]iile cele mai cunoscute ale acestui mare muzician se num\r\: Heruvicul în fa major,
glasul al VIII-lea, axionul Îngerul a strigat, dup\ Macarie Ieromonahul, armonizat în manier\
contrapunctic\, ori Troparele Învierii aranjate pentru cor704.

~n anul 1921, fiind bolnav, Dimitrie Georgescu-Kiriac s-a retras de la conducerea coru-
lui Bisericii Domni]a B\la[a, fiind urmat [i de dirijorul Dimitrie Teodorescu. În locul lor, dat fiind
c\ postul de director fusese desfiin]at de c\tre Epitropie705, a fost numit ca dirijor Simion
Nicolescu/Niculescu (1888-1941), fiul episcopului Nifon Nicolescu Ploie[teanul al Dun\rii de
Jos, care fusese la rându-i un apropiat al bisericii706. Educat în cele ale muzicii de c\tre tat\l s\u
[i de c\tre colegul acestuia, arhiereul Evghenie Humulescu Pite[teanul, [i ulterior chiar de c\tre
predecesorul s\u, Dimitrie Georgescu-Kiriac, al c\rui student fusese la Conservatorul
bucure[tean707, Simeon Niculescu era, f\r\ îndoial\, un dirijor cu poten]ial, care, spre exem-
plu, „a avut curajul la vremea aceea, când de-abia glasurile diatonice î[i puteau g\si un ve[mânt
polifonic adecvat [...] s\ abordeze glasurile cromatice, p\strându-le caracterul [i construc]ia lor
special\”708. Îns\ [ederea sa prea scurt\ la pupitrul dirijoral al corului bisericii, de numai doi ani
(între 1921-1923), a împiedicat întreprinderea vreunei realiz\ri majore709.

Tot prea scurt\ a fost [ederea urm\torului dirijor, Ion N. Baston (între 1923-1928), de[i
acest discipol al compozitorului Gavriil Musicescu, sosit de la Constan]a, unde dirijase corul

699 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 371.
700 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, pp. 1128-1129.
701 Octavian-Laz\r COSMA, în: Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 221.
702 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 38.
703 Pr. Matei ZAHARIA, Istoricul Corului bisericii Domni]a B\la[a.
704 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 39.
705 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1129.
706 Vezi Capitolul VII.
707 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 596.
708 Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 226.
709 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 40.
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Catedralei „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”710, avea un stil ce pl\cea credincio[ilor711. Numirea
în postul reînfiin]at de director, la 22 februarie 1928712, a compozitorului Ioan D. Chirescu
(1889-1980) a pus cap\t, `n cele din urm\, acestei perioade de schimb\ri dese a dirijorilor
corului Bisericii „Domni]a B\la[a”. Compozitorul I.D. Chirescu s-a aflat `n fruntea corului
Bisericii „Domni]a B\la[a” aproape o jum\tate de veac (1928-1976). Revenit în ]ar\ dup\
studiile la Schola Cantorum din Paris, acest discipol al lui Dimitrie Georgescu-Kiriac, ulterior
membru al Academiei de Muzic\ religioas\ din România [i inspector onorific al corurilor bise-

rice[ti din ]ar\ dirijase corurile bisericilor Enei, Visarion [i „Cuibul cu barz\”713, mai înainte de a
fi chemat la conducerea corului ctitoriei Domni]ei B\la[a, a marcat profund evolu]ia acestuia.

Autor a 10 Liturghii complete [i a peste 40 concerte714, Ioan D. Chirescu a reluat munca
maestrului s\u, Dimitrie Georgescu-Kiriac, completând prelucrarea lucr\rilor psaltice715 [i rea-
lizând astfel un repertoriu coral unic, substan]ial mai mare decât cel mo[tenit de la înainta[i.
Stilul coral al acestui compozitor a fost definit astfel de c\tre muzicologul Doru Popovici: „Spre
deosebire de Kiriac [i Cucu, care au avut afinit\]i cu contrapunctul de cristal al lui Palestrina,
Ioan D. Chirescu s-a sim]it atras în mai mare m\sur\ de polifonia baroc\. Ceea ce-l aseam\n\
cu cei doi înainta[i ai muzicii corale române[ti sunt simplitatea [i eficien]a scriiturii corale, 

710 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, pp. 75-76.
711 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1129.
712 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 40.
713 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, pp. 146-147.
714 Pr. Matei ZAHARIA, Istoricul Corului bisericii Domni]a B\la[a.
715 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1129.
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datorit\ c\rora a dobândit, înc\ de la începuturile carierei sale componistice, o bine-meritat\
popularitate”716.

În îndelungata sa activitate, Ioan D. Chirescu a fost ajutat de mai mul]i dirijori: Gheorghe
Nicolescu (între 1928-1930, când postul de dirijor este desfiin]at de c\tre Epitropie717), Adrian
Stoicescu (din 1934, când postul este reînfiin]at), Vasile Popovici [i {tefan Mure[anu (din
1969)718. De asemenea, tot în perioada cât el a condus corul Bisericii „Domni]a B\la[a” s-au

afirmat unii dintre cei mai buni
cânt\re]i ai acestuia, precum
Grigore Gabrielescu, care a ajuns
pe scena operei Scala din Milano,
ori Ioan B\jenaru719. Corul Bise-
ricii Domni]a B\la[a a trecut prin
unele momente grele în timpul
directoratului lui Ioan D. Chi-
rescu, precum cele dou\ R\z-
boaie Mondiale ori repara]iile
efectuate la sfântul loca[ între anii
1959-1962, când a fost nevoit s\

se mute la bisericile Doamnei, Sfântul Sava [i Amzei. În schimb, un moment de glorie l-a
reprezentat Duminica Ortodoxiei (10 martie) din anul 1968, când aceast\ forma]ie coral\ bi-
sericeasc\ a aniversat un secol de activitate, în prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh
Iustinian Marina, care i-a acordat directorului ei „Crucea patriarhal\ pentru mireni”720.

În cele din urm\, la anul 1976, Ioan D. Chirescu s-a retras din activitatea dirijoral\,
l\sându-l în locul s\u pe dirijorul Petre Simionescu (n. 1927), unul dintre discipolii [i colabora-
torii s\i, profesor la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucure[ti [i fost dirijor în corul mai mul-
tor biserici. Acesta a condus corul Bisericii Domni]a B\la[a pân\ în noiembrie 2003, reu[ind,
în anul 1991, realizarea unui turneu al\turi de acesta, în Belgia [i Olanda721. Totodat\, la anul
1993, dup\ desfiin]area coralei „Carmen”, fondat\ de Dimitrie Georgescu-Kiriac, Petre
Simionescu a înfiin]at, prin efortul personal, corul „Carmen Sacrum”722. Acestui muzician, care
în prezent dirijeaz\ corul Bisericii Sfântul Silvestru din Bucure[ti723, i-au urmat la pupitrul diri-
joral doi fo[ti cori[ti, anume C\t\lin Petrescu (n. 1981, dirijor între noiembrie 2003 [i februa-
rie 2009) [i Cristina Mihai (n. 1980), care conduce acest cor vechi de peste un veac [i jum\tate
pân\ în prezent724.

716 Doru POPOVICI, în: Pr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii biserice[ti la români, p. 227.
717 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 40.
718 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1129.
719 Traian GHICA, „Corul Bisericii Domni]a B\la[a”, p. 42.
720 Pr. Mihail MARINESCU, „Corul Bisericii «Domni]a B\la[a» din Bucure[ti, 1868-1973”, p. 1130.
721 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 721.
722 Pr. Matei ZAHARIA, Istoricul Corului bisericii Domni]a B\la[a.
723 Pr. Nicu MOLDOVEANU et al., Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ româneasc\, p. 721.
724 Pr. Matei ZAHARIA, Istoricul Corului bisericii Domni]a B\la[a.
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