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IACOB MUREŞIANU (1857-1917)

PROLEGOMENE
Iacob Mureşianu, descendent şi vrednic urmaş al
familiei Mureşianu, personalitate artistică caracterizată prin
talent, sensibilitate, inteligenţă, modestie, discreţie, tenacitate şi
răbdare, a abordat toate mijloacele prin care arta sa putea sluji
dezvoltării muzicii din perioada în care a trăit.
Ca muzician, îl poate caracteriza, de la bun început,
concepţia, deseori exprimată de către el, cum că arta muzicală
cultă trebuie să oglindească spiritul autentic al poporului căruia
îi aparţine; iar faptul că a apelat, întotdeauna, la sursele
inepuizabile ale folclorului muzical şi că a reuşit să filtreze
acest material primar, cu o sensibilitate şi cu un rafinament
deosebit, îl poate situa cu cinste printre clasicii muzicii noastre.
Tematica abordată, în prezentul studiu, prezintă creaţia,
personalitatea şi gândirea muzicologică a maestrului Iacob
Mureşianu, precum şi viabilitatea concepţiilor sale despre artă,
în lumina contemporaneităţii.
Pe lângă bogata sa creaţie corală, vocal-simfonică,
simfonică şi pianistică, Iacob Mureşianu a desfăşurat şi o largă
activitate de pedagog, de folclorist, de interpret şi de publicist,
completând imaginea unei personalităţi care s-a aflat în slujba
poporului său.
Creaţia sa cuprinde 260 de lucrări: oratorii; balade
pentru solişti, cor şi orchestră; 7 operete; lieduri; piese corale,
pentru diferite formaţii; 25 de lucrări de muzică liturgică şi
religioasă; 52 piese pentru pian, 6 lucrări pentru orchestră
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mare; piese pentru orchestră de coarde; lucrări pentru fanfară.
Unele dintre aceste compoziţii sunt considerate ca fiind
deschizătoare de drumuri: uvertura festivă „Ştefan cel Mare” primul poem simfonic românesc; balada „Mănăstirea
Argeşului” - primul oratoriu profan românesc. Prin piesele
pentru pian sau vioară şi pian, a pus bazele culturii pianistice
româneşti.
Ca muzicolog şi ca publicist, a înfiinţat prima revistă
muzicală din Transilvania, „Musa Română” (1888-1907), cu
caracter educativ şi de îndrumare a vieţii artistice transilvănene.
Ca pedagog, a desfăşurat o intensă activitate de predare,
la toate şcolile greco-catolice din Blaj, ajungând şi la 46 de ore
săptămânal – „o muncă de Sisif”, cum se exprimă fiica lui,
Sevastia, în „Amintirile” sale, nepotrivită cu imensul lui talent.
Amintim şi realizarea primului manual de muzică din şcoala
românească transilvăneană, precum şi folosirea metodelor
active de învăţare ale muzicii cu ajutorul instrumentelor.
Pentru aceste considerente, am decis să evidenţiez, în
această lucrare, atât importanţa activităţii lui Iacob Mureşianu
asupra epocii sale, cât şi impactul pe care marele compozitor
l-a avut asupra dezvoltării muzicii româneşti posterioare.
Muzicologii au încercat, prin studiile consacrate, până
în prezent, personalităţii şi creaţiei lui Iacob Mureşianu, să
atribuie valoarea maximă atinsă, pentru perioada în care
compozitorul s-a manifestat creator. Inserăm, în cele ce
urmează, câteva gânduri dedicate compozitorului, care atestă
aprecierea de care s-a bucurat, din partea muzicienilor
contemporani lui şi a celor care i-au studiat creaţia.
Tiberiu Brediceanu: „În amintire mult mai vie păstrez,
din copilăria mea, impresia pe care a făcut-o asupra lumii
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muzicale bănăţene, din vremea aceea, revista „Musa Română”.
În familia noastră, sosirea fiecărui număr era întâmpinată cu
bucurie. Ne adunam, mici şi mari, în jurul pianului; mama mea
ne cânta noile piese apărute şi inimile noastre erau captivate
curând de vraja acestor minunate bucăţi muzicale,
caracterizate, mai toate, printr-un fond profund naţional. Din
această cauză, „Musa Română” a devenit foarte iubită şi
populară în cercuri largi. O găseai abonată în toate casele
româneşti, unde se făcea muzică şi nu era o serată muzicală sau
un concert în timpul acela, la care să nu se cânte ceva din
„Muză”1.
Sabin Drăgoi afirma: „Deşi eu nu am avut fericirea să
mă înfrupt nemijlocit de învăţămintele propovăduite de Iacob
Mureşianu, îl admir şi îi port recunoştinţă ca unul care a
întemeiat şcoala ardeleană”2.
George Breazul: „Înaintea tuturor marilor noştri
înaintaşi, care au fost în vreun chip preocupaţi de folclorul
muzical, Iacob Mureşianu, tânărul care nu avea atunci mai mult
de 24 de ani, ajunsese să-şi dea seama de valoarea muzicii
noastre populare şi de necesitatea de a culege şi nota”3. [...]
„Compozitorul este tot atât de preocupat de formarea naţională
a creaţiilor sale, pentru care, acolo unde lipseşte cuvântul
românesc, ca în compoziţiile pentru pian şi, în general, în cele
1

2

3

Sbârcea, George. Tiberiu Brediceanu, în slujba muzicii româneşti
(capitolul Iacob Mureşianu şi îndemnurile Blajului), Bucureşti, Editura
Muzicală, 1967.
Mureşianu, Iacob. Opere. Publicistică-Scrisori, vol. I, Bucureşti, Editura
Muzicală, 1983, p. 12.
Breazul, George. Pagini din istoria muzicii româneşti, Bucureşti, Editura
Muzicală, 1966, p. 365.
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de muzică instrumentală, caută să inventeze limbajul muzicalnaţional corespunzător, propriu, prin care să-şi exprime
convingerile, sentimentele şi să fie înţeles de popor”4.
Enea Borza: „Despre Iacob Mureşianu putem spune ca
despre artistul cetăţean cel mai conştient, că şi-a îndeplinit
reala sa menire, neobosit ca un titan, într-o deplină clarviziune
şi competenţă, şi şi-a pus, în mod nobil şi dezinteresat, arta în
slujba poporului”5.
Gheorghe Merişescu: „Iacob Mureşianu a abordat, cu
deosebită competenţă, aproape toate laturile artei muzicale, de
la compoziţie şi pianistică, până la folclor, muzicologie şi
pedagogie. [...] Contribuţia lui Iacob Mureşianu, la evoluţia
muzicii româneşti, nu se rezumă doar la abordarea unor noi
genuri şi forme muzicale – el este, în primul rând, creator de
limbaj, element care nu a existat. [...] La Mureşianu, materialul
folcloric devine subiect de dezvoltare creatoare, de aplicare
fericită, în muzica românească, a tuturor cuceririlor de până
atunci ale romantismului muzical”6.
Viorel Cosma: „Creatorul formei mari vocal-simfonice
româneşti”7.
George Sbârcea: „Precuvântarea de pe prima pagină a
Musei Române poate fi socotită cel dintâi program-manifest al
creării unei şcoli muzicale româneşti”8.
4

Op. cit., p. 369.
Borza, Enea. Contribuţia lui Iacob Mureşianu la începuturile culturii
pianistice româneşti, în: Lucrări de muzicologie, vol. II, Conservatorul
Gheorghe Dima, Cluj, 1966, p. 220.
6
Merişescu, Gheorghe. Iacob Mureşianu (Viaţa şi opera), Bucureşti,
Editura Muzicală, 1966, p. 64, 86.
7
Cosma, Viorel. La împlinirea unui veac de la naşterea lui Iacob
Mureşianu, în: Cultura poporului, Bucureşti, nr. 6/1957.
5
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Zeno Vancea: „Maestrul neîntrecut al muzicii corale”9.
Doru Popovici: „Tot de numele lui Iacob Mureşianu se
leagă apariţia primei compoziţii vocal-simfonice româneşti,
„Mănăstirea Argeşului”, o amplă baladă şi a uverturii „Ştefan
cel Mare”, care, prin tematica ei populară sau în stil popular şi
meritoria tratare orchestrală, poate fi considerată ca primul
poem simfonic românesc”10.
Rodica Oană-Pop: „Iacob Mureşianu rămâne primul
compozitor român, care valorifică melodica şi ritmica noastră
populară în genuri ale muzicii romantice universale” şi „fiecare
din aceste compoziţii reafirmă spontaneitatea şi uşurinţa cu care
se exprimă Mureşianu în limbajul muzicii, precum şi buna sa
pregătire în domeniul compoziţiei şi pianului”, concluzionând
că: „în creaţia pianistică românească preenesciană, compoziţiile
lui Iacob Mureşianu reprezintă un moment culminant, realizând,
pentru prima oară, un perfect echilibru între conţinutul
emoţional şi limbajul muzical naţional încadrat, nu o dată, în
genuri şi forme ale muzicii europene”11.
Octavian Lazăr Cosma: „ … Iacob Mureşianu apelează
la folclorul ţărănesc transilvănean, introduce doina, în cadrul
creaţiei profesioniste, valorifică modalismul popular şi
cântarea parlando-rubato”, „adânceşte problema specificului
naţional, căutându-l într-o zonă mai puţin contaminată”,
8

Sbârcea, George. Iacob Mureşianu şi Musa Română, în: Studii
muzicologice, Bucureşti, nr. 7/1958.
9
Vancea, Zeno. Iacob Mureşianu – lucrări vocale şi instrumentale,
supliment la revista Muzica, Bucureşti, nr. 3/1957.
10
Popovici, Doru. Muzica corală românească, Bucureşti, Editura Muzicală,
1966.
11
Pop-Oană, Rodica. Creaţia pianistică românească-secolul XIX,
Bucureşti, Editura Muzicală, 1980, p. 141, 114, 147.
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exemplele analizate demonstrând că: „evident, Mureşianu
premerge realizările compozitorilor noştri în descoperirea
folclorului sătesc” şi „anterior lui Musicescu, a văzut în
melosul ţărănesc sensul deplinei originalităţi a muzicii
profesioniste, în perioada când încă nu se definise posibilitatea
tratării modale a melosului orăşenesc”12.
În realizarea acestui studiu, am putut beneficia de
informaţii din arhiva, de o inestimabilă valoare culturală, a
Mureşenilor, aflată la Muzeul „Casa Mureşenilor”, muzeu care
s-a înfiinţat în anul 1968, ca urmare a donaţiei făcute de către
urmaşii familiei Mureşianu. Deoarece familia Mureşenilor a
condus, timp de mai bine de o jumătate de secol, „Gazeta
Transilvaniei”, corespondenţa cu fruntaşii politici ai vremii lor,
atât din Transilvania, cât şi din celelalte provincii locuite de
către români, este foarte bogată. Importante sunt şi
documentele legate de istoria Imnului naţional, „Deşteaptă-te,
române”, ale cărui versuri aparţin lui Andrei Mureşanu.
În Muzeul „Casa Mureşenilor”, astăzi se ţin recitaluri
de muzică şi de poezie, conferinţe, comemorări, concursuri, se
organizează vizite ale elevilor, totul desfăşurându-se în
armonie, deoarece persoanele care lucrează în muzeu continuă
tradiţia instaurată de marii înaintaşi.
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Cosma, Lazăr Octavian. Hronicul muzicii româneşti, vol. IV, Bucureşti,
Editura Muzicală, 1976, p. 341, 388-389, 430-431.
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