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The article “Coral movement in the educational institutions from Ismail and Edinet” 
focuses on the historical data of the Inferior Seminars from Ismail and Edinet (the northern 
and southern part of Basarabia) since the end of the19th century and the beginning of the 
20th century. These institutions which educated many singers, choir conductors have increa-
sed the level of musical education and choral art in Basarabia. Moreover, they launched the 
most famous composer and choir conductor of national choral art – Gavriil Musicescu.  

The author step-by-step elucidates the most important data and events in the 
historical and cultural development of the Seminars, emphasizing the performances of the 
choral collectives from these educational institutions. 

Arta de interpretare corală 
în Basarabia de la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea s-a cultivat nu numai la 
Chişinău, ci şi la periferii. Multe 
localităţi au semnat încercări reu-
şite în ceea ce priveşte organizarea 
colectivelor corale în instituţiile 
spirituale săteşti sau orăşeneşti, 
dar în special la acest comparti-
ment s-au evidenţiat cele din loca-
lităţile Ismail şi Edineţ. Ne vom 
referi în cele ce urmează, în mare 
parte, la crearea Şcolilor spirituale 
(Seminare inferioare) de băieţi din 
aceste oraşe şi la activitatea artisti-
că a colectivelor ce au existat aco-
lo. Şcolile spirituale menţionate au 
fost înfiinţate ca rezultat al soli-
citării sporite din partea copiilor 

de la sate de a fi admişi la Şcoala 
spirituală din Chişinău, care nu 
putea primi pe toţi doritorii. Fi-
nalmente, alături de Şcoala spiri-
tuală din Chişinău, au fost insti-
tuite şi cele din Ismail şi Edineţ. 
Activitatea didactică şi economică 
a acestor şcoli decurgea cu apro-
barea Arhiepiscopului, graţie că-
rui fapt, procesul instructiv-edu-
cativ a fost desfăşurat în mod or-
ganizat şi sistematic, înrâurind 
pozitiv cultivarea artei corale bise-
riceşti în aceste instituţii de învă-
ţământ.  

Şcoala spirituală de băieţi 
(Seminarul inferior) din Ismail a 
fost înfiinţată în anul 1864. Înfiin-
ţarea Şcolii spirituale din Ismail s-a 
încadrat reuşit în mişcarea cultu-
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rală a timpului. Nu putem aborda 
istoria cântării corale în Basarabia 
fără să evocăm climatul spiritual 
reformativ al epocii. Înfiinţarea 
Conservatorului de Muzică şi Decla-
maţie din Iaşi – 1960 şi Bucureşti – 
1864 reprezintă un moment de o 
importanţă decisivă în istoria cul-
turii române. Acest fapt era, în 
primul rând, legat de instituţiona-
lizarea educaţiei muzicale profe-
sioniste în societatea românească. 
Evenimentul care a avut loc în 
unul din judeţele Basarabiei – 
Ismail, s-a produs pe alte baze – 
cele ale învăţământului spiritual-
religios, având însă un alt conţi-
nut. Acesta, la rândul său, a con-
tribuit mult la dezvoltarea artei 
muzicale în Basarabia, inclusiv şi 
la evoluţia cântării corale biseri-
ceşti, ca parte componentă a edu-
caţiei spirituale.  

Reformele revoluţionare de 
la mijlocul secolului al XIX-lea în 
Principatele româneşti nu erau 
unice în acest domeniu. Procesul 
de instituţionalizare a educaţiei 
muzicale, prin formarea primelor 
conservatoare se declanşase deja 
în Rusia. Astfel, aceste evenimen-
te se înscriu în marele flux cultu-
ral al metropoliilor europene.  

În Basarabia din a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea, 
schimbările în viaţa cultural-spiri-
tuală veneau cu întârziere. În-
temeietorul Şcolii spirituale de 
băieţi (Seminarul inferior) din 
Ismail este Episcopul Melchise-
dec, care a păstorit eparhia Ismai-
lului între anii 1864-1878 şi în nu-
mele căruia a fost ulterior numită 

această şcoală. Şcoala era şi atunci 
un Seminar inferior cu patru clase, 
în care se predau de preferinţă ma-
terii teologice. Printre obiectele de 
studiu, un loc destul de important 
era rezervat orelor de muzică vo-
cală. Anume această coeziune fac-
tologică s-a contopit excelent cu 
debutul pedagogic al marelui com-
pozitor, dirijor, pedagog, folclorist 
şi publicist Gavriil Musicescu.  

Este interesant că în anul în-
fiinţării Şcolii spirituale din Is-
mail, 1864, Gavriil Musicescu este 
admis la Conservatorul de muzică 
şi declamaţiune din Iaşi, unde ur-
mează şi absolveşte cu succes cei 
doi ani de studii. După absolvirea 
cursurilor prevăzute de progra-
mul de studiu al Conservatorului, 
Gavriil Musicescu se prezintă, 
„după obiceiul vremii – după cum 
spune George Breazul – la concurs 
pentru o catedră de muzică din 
învăţământul secundar; şi reuşeş-
te să fie numit profesor în oraşul 
său natal, la Seminarul din Is-
mail” [1]. A depus multă muncă şi 
sârguinţă, ceea ce a determinat di-
recţia să-l recomande, în anul 
1866, la postul de profesor de mu-
zică la Seminarul din Ismail. Lidia 
Al. Axionov, în studiul său Gavriil 
Musicescu, viaţa şi opera propune 
extrase din Anuarul conservatoru-
lui de muzică şi declamaţiune din 
care găsim: „22 mai, Nr. 15. Direc-
ţiunea Şcoalei de muzică recomandă 
Onor. Minister pentru ocuparea ca-
tedrei de muzică vocală de la Semina-
rul din Ismail pe d-l G.V.Musicescu 
în urma concursului depus. ... 25 mai 
Nr. 17. ... Direcţiunea Şcoalei de mu-
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zică recomandă Rectorului Seminaru-
lui din Ismail pe d-l G.V.Musicescu, 
ca profesor de catedră de muzică 
vocală” [2]. Timp de câţiva ani, 
1866-1870, tânărul profesor de 
muzică a desfăşurat la Ismail o 
prodigioasă activitate muzicală. 
Cu ajutorul eruditului şi genero-
sului episcop Melchisedec, protec-
torul şi sprijinul său de atunci şi 
de mai târziu, Gavriil Musicescu 
izbuteşte să iniţieze aici, alături de 
colectivul şcolar, un bun cor epis-
copal pentru care a scris mai mul-
te lucrări ecleziastice. Fiind unica 
şcoală din Ismail, unde se studia 
destul de serios arta vocală, este 
lesne de înţeles că membrii coru-
lui episcopal erau selectaţi din 
rândurile discipolilor săi, iar co-
lectivul era nu numai un laborator 
de creaţie, un început de activitate 
artistică corală, ci şi o instituţie 
care a oferit oportunităţi materiale 
pentru tinerii seminarişti. 

Iniţierea acestui colectiv, la 
fel ca şi succesele lui nu l-au lăsat 
indiferent pe istoricul Ureche, ca-
re în 1869 menţiona: „Cine ştie cu 
ce dificultate, cu ce piedice a avut de a 
lupta (şi încă are!) muzica vocală, ... 
va stima cu deosebire pe acei care au 
lucrat şi lucrează pentru menţinerea 
şi îmbunătăţirea corurilor bisericeşti 
ce au rămas. Dintre aceia este mai cu 
seamă eminentul Episcop al Dunării 
de jos P. S. Melchisedec. Pre comptul 
său, venerabilul Episcop a întreţinut 
şi continuă a întreţine la Ismail un 
cor bisericesc admirabil prin excelen-
ţă şi progresele sale. Conducătorul 
acestui cor, din simpla amoare a artei 
sale, este un june profesor de mult 
merit şi prea cunoscător al profesiunii 

sale. Dl Musicescu, magistru de cân-
tare la seminarul din Ismail, conduce 
fără nuci o remuneraţiune, de mai 
mulţi ani, corul catedralei episcopale” 
[3]. Pentru acest cor, Gavriil Musi-
cescu prelucrează Imnurile respec-
tive, care, în 1869, apar ca opus 
prim, în teascurile lui Ioan Cartu 
din Bucureşti. Iar în 1900, compo-
zitorul reuşeşte să întocmească un 
volum impunător – Imnele sfintei 
liturghii pentru cor şi piano. Ală-
turi de lucrări semnate de G. Mu-
sicescu, sunt cuprinse în el şi com-
poziţii ale maeştrilor ruşi D. Bort-
neanski, G. Lvovski, G. Lomakin 
şi I. Makarov, lucrările cărora sunt 
reprezentative pentru acest stil de 
muzică bisericească. Un număr în-
semnat de creaţii, fără autor, poar-
tă menţiunea „Din repertoriul coru-
lui din Ismail (Basarabia)” în pe-
rioada 1858-1872, adică în timpul, 
când, pe atunci, coristul şi viitorul 
dirijor Gavriil Musicescu, a cântat 
acest repertoriu. Piesele alese şi 
preluate de G. Musicescu în volu-
mul său au anumite particularităţi 
şi prezintă serioase dificultăţi teh-
nice de interpretare pentru un cor 
bisericesc cu posibilităţi mai mo-
deste, ceea ce denotă gradul des-
tul de înaintat la care ajunsese an-
samblul corului episcopal din Is-
mail, pe vremea când se ridica 
altistul şi apoi profesorul de ar-
monie şi dirijorul de mai târziu de 
la Iaşi. În puţinii săi ani de activi-
tate la Ismail, Musicescu a reuşit 
să plăsmuiască nu numai colecti-
ve corale, cum a fost cel al Semi-
narului şi cel Episcopal, ci, întâi 
de toate, a contribuit la îmbunătă-
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ţirea calităţii interpretării creaţii-
lor pentru cor, lucru dobândit cu 
multă muncă şi abnegaţie.  

Odată cu schimbarea regi-
mului politic în Ismail, în 1893, 
preoţimea basarabeană înfiinţează 
în acelaşi local o Şcoală spirituală, 
după modelul celorlalte, de la 
Chişinău şi Edineţ. De la acel mo-
ment activitatea şcolii se desfăşu-
ra conform programelor analitice, 
elaborate pentru şcolile similare 
din Basarabia [4].  

Ismailul a fost punctul de 
plecare profesională nu numai 
pentru marele maestru al baghetei 
corale cum a fost Gavriil Musi-
cescu. Tot în acest oraş s-a format 
celebrul compozitor, pedagog şi 
dirijor Alexandru Cristea. Din 
octombrie 1915 îl găsim pe post de 
cântăreţ şi dirijor la Birserica 
Catedrală din Ismail. Iar din 
noiembrie al aceluiaşi an până în 
noiembrie 1918 este profesor de 
muzică bisericească la Seminarul 
spiritual inferior din localitate. 
Aflându-se în fruntea unui colec-
tiv cu vechi şi profunde tradiţii 
cultivate de Gavriil Musicescu, nu 
i-a fost de loc uşor să ţină piept 
greutăţilor şi obiectivelor puse în 
faţa unui conducător de cor. Înde-
plinind două funcţii de răspunde-
re, Alexandru Cristea a reuşit să 
îmbine cu tenacitate orele de cân-
tare bisericească în Seminar şi re-
petiţiile cu seminariştii în Corul 
Catedralei din Ismail. Funcţiile 
seminariştilor se intersectau cu 
funcţiile cântăreţilor din corul bi-
sericesc, astfel aprofundând relaţia 
învăţământului spiritual-religios 

cu tradiţia cântării corale biseri-
ceşti, proces, în care, totodată, a 
avut loc îmbogăţirea repertoriului 
de studiu cu creaţii din literatura 
corală de cult.  

Anii de răspântie istorică, 
1918-1919, îl găsesc pe Alexandru 
Cristea în calitate de maestru de 
muzică la Liceul de fete şi la Liceul 
de băieţi din Ismail. Graţie scriito-
rului Nicolae Dunăreanu, am cu-
noscut împrejurările în care muzi-
cianul a activat şi a iniţiat corul de 
băieţi de la Liceu. „Dar unul din 
acele elemente de valoare cu suflet 
de adevărat român, şi care şi-a 
pus tot sufletul pentru izbânda 
cauzei româneşti în oraşul de port 
în sudul Basarabiei, a fost părinte-
le Cristea, profesorul de muzică. 
Parcă îl văd, după aproape un 
sfert de veac, cum îşi aduna elevii, 
îi sfătuia, şi cu vocea lui blândă, 
dar plină de foc, căuta să înjghebe 
un cor românesc. Şi n-a fost zi mai 
măreaţă şi mai plină de entuziasm 
ca atunci, când păr. Cristea în 
mijlocul elevilor lui, la două luni 
după deschiderea liceului, a apă-
rut pe scenă cu un cor de elevi, 
mulţi îmbrăcaţi în ruseşte, dar 
cântând în locul imnului rusesc, 
minunatele noastre imnuri: Trăias-
că Regele şi Pe-al nostru steag” [5].  

La finele anului 1942 la Is-
mail are loc o nouă „declanşare” a 
mişcării corale, când este deschisă 
Şcoala de cântăreţi, după modelul 
celei de la Chişinău. Numai la ju-
mătate de an de la fiinţare, Şcoala 
dă o serbare în sala de festivităţi a 
liceului de băieţi „Sf. Dumitru”, 
eveniment, care a avut loc la 21 mai 
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1943. Prin felul cum a fost organi-
zată şi susţinută festivitatea, s-a 
vădit un spirit sănătos inaugurat 
în şcoala nou formată. Seriozitatea 
cu care este cultivat cântăreţul în 
acest lăcaş, se desprinde atât din 
funcţiile cântăreţului, propuse 
spre realizare, cât şi din scopul 
şcolii reflectate în discursul direc-
torului şcolii prof. Pavel Bere-
zescu. Oratorul a specificat misiu-
nea cântăreţului exprimând ideea 
că e necesar „să uneşti cerul şi pă-
mântul, să înalţi spre zările văzduhu-
lui durerile ce frământă sărmana 
omenire şi să cobori de acolo pe unde-
le sonore ale muzicii pacea şi alinarea 
în sufletele oamenilor” [6]. Partea 
întâi a concertului a fost organiza-
tă cu participarea corului condus 
de dl. E. Cuţan, care a propus spre 
audiţia spectatorilor mai multe 
creaţii corale printre care Voi sălcii 
triste, semnată de F. Mendelssohn-
Bartholdy, Hai, Ileană de G. Musi-
cescu şi La fântână de A. Bena. 
Aceste lucrări „au fost într-adevăr 
minunat executate”, menţionează 
criticul. Dirijorul corului E. Cuţan, 
a fost şi el apreciat foarte elogios. 
„Tehnica execuţiei, fina montare a in-
terpretării, migala cu care a fost cize-
lată fiecare bucată au arătat publicu-
lui asistent că au în faţă în persoana 
dlui. prof. E. Cuţan un talent real cu 
inepuizabile resurse muzicale şi cu 
un gust plin de fineţe şi subtilitate 
dotat, totodată, cu o bogată cultură 
muzicală”. Serbarea a lansat un apel 
către conducerea localităţii, de a 
încuraja acest început frumos al 
şcolii prin sprijinul cadrelor, care 
ar aduce Ismailului renume de 

oraş al muzicii, renume pe care, 
de altfel, l-a avut, căci aici a trăit şi 
a lucrat regretatul maestru G. Mu-
sicescu. Astfel a luat sfârşit aceas-
tă frumoasă serbare, „care a arătat 
că la Şcoala de cântăreţi se munceşte 
cu râvnă în aşa fel, încât această 
şcoală se poate compara, abia după şa-
se luni de existenţă, cu cele mai bune 
şcoli secundare”. 

În cât priveşte dezvoltarea 
artei corale în nordul Basarabiei, 
trebuie să menţionăm că, fără în-
doială, nucleul mişcării corale în 
această parte a regiunii l-a consti-
tuit Şcoala spirituală de băieţi din 
târguşorul Edineţ. Viaţa Şcolii, pâ-
nă la Unire, cuprinde trei perioa-
de ce pot fi detaşate cu uşurinţă. 
Prima perioadă ocupă anii 1869-
1871, când s-a constituit şcoala în 
oraşul Bălţi şi reprezintă o etapă 
de formare a colectivului profeso-
ral. Fiind depăşită, în sfârşit, difi-
cultatea de înmatriculare a elevi-
lor din Nordul Basarabiei, noua 
instituţie trebuia să adăpostească 
copiii din judeţele Hotin, Soroca şi 
Bălţi, care nu „încăpeau în şcoala 
similară din Chişinău”. Dar la Bălţi 
nu s-a găsit o clădire potrivită, 
apoi viaţa devenea tot mai scum-
pă, astfel încât Şcoala se afla în 
prag de desfiinţare, punându-se 
chiar problema transferarii aces-
teia la Chişinău sau în alt oraş. 
Din aceste motive, Congresul cer-
cului şcolar respectiv a hotărât, la 
12 septembrie 1872, mutarea Şcolii 
în târguşorul Edineţ, judeţul Ho-
tin, unde „clima e mai bună, moşie-
rul e mai binevoitor pentru învăţă-
mânt, materialele de construcţie îs 
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mai ieftine, şi chiar locul e mai la cen-
tru pentru partea de Nord a Basara-
biei” [7].  

Cu această perioadă începe 
cea de-a doua etapă de dezvoltare 
a şcolii, anii 1871-1884, de transfe-
rare a şcolii la Edineţ, de construi-
re a localului şcolii, de formare a 
unui personal didactic instruit, de 
lărgire a numărului elevilor bur-
sieri în listele abiturienţilor. Nu 
trebuie să uităm însă că etapa de 
constituire a Şcolii coincide cu pe-
rioada marii reforme a tuturor 
instituţiilor spirituale, fapt ce a 
determinat stabilirea unui stil 
„personal” a Şcolii de-abia forma-
te. Tot în această perioadă s-a 
constituit nucleul spiritual – cor-
pul profesoral, dar şi fondul mate-
rial, necesar pentru activitatea şi 
dezvoltarea acestei instituţii.  

În anul 1884 este introdus un 
nou „Regulament cu privire la orga-
nizarea şi desfăşurarea activităţii di-
dactice în seminarele şi şcolile spiri-
tuale”. Cu acest eveniment, de 
fapt, începe cea de-a treia perioa-
dă de activitate a acestui Seminar 
inferior, ani semnificativi, când, 
conform noului „Regulament”, 
sunt introduse în mod obligatoriu 
orele de cântare bisericească în 
fiecare clasă. Activitatea Şcolii din 
Edineţ în mare parte, se datorează 
grijii fidele a oficialităţilor biseri-
ceşti, fără de care ar fi putut fi po-
sibilă nici constituirea, nici stabili-
tatea materială a acestui lăcaş de 
cultură şi educaţie. Funcţionarea 
lui a fost în atenţia celor mai înalte 
oficialităţi duhovniceşti ale timpu-
lui. În anul 1882 şcoala a fost vizi-

tată de Î. P. S. Pavel, persoană care 
a contribuit substanţial la consoli-
darea acestei şcoli. Au mai urmat 
două vizite de rang superior – cea 
din 1885, a Î. P. S. Serghie, şi cea 
din 1893, a Î. P. S. Neofit [8].  

Materialul inedit referitor la 
ultima vizită, descrisă elogios în 
Buletinul Eparhiei Chişinăului, 
care a avut loc în perioada 27-31 mai 
1893, ne oferă unele amănunte 
asupra evoluării corului şcolar la 
această solemnitate. De fapt, corul 
era protagonistul permanent al tu-
turor evenimentelor culturale şco-
lare şi extraşcolare, dar, evident 
nu toate au fost reflectate în presa 
cotidiană. Întâlnirea Arhiepisco-
pului Chişinăului şi al Hotinului, 
Î. P. S. Neofit, a fost organizată te-
meinic, având un caracter emoţio-
nal deosebit [9]. Ierarhul s-a reţi-
nut la Edineţ şi pentru ziua de 31 
mai, ziua petrecerii examenului la 
cântul coral bisericesc, la care a asis-
tat personal, astfel exprimându-şi 
practic interesul faţă de cultivarea 
cântării corale în instituţia vizitată.  

Un eveniment de mare im-
portanţă pentru Şcoala spirituală 
l-a constituit sărbătorirea aniver-
sării de 25 ani de activitate a insti-
tuţiei. Data a fost marcată la 3 no-
iembrie 1894. Festivitatea propriu-
zisă a demarat cu săvârşirea Litur-
ghiei. „Profesorul de cânt, Grigorii 
Cernit, - menţionează criticul - nu s-
a socotit nici cu truda, nici cu timpul, 
pentru a pregăti cât mai bine corul 
şcolar pentru acest moment solemn 
din viaţa şcolii” [10]. În locul chino-
nicului (stihului de împărtăşanie) 
s-a cântat concertul semnat de S. Da-
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vîdov Mărturisi-ne-vom Ţie, Doam-
ne. Actul solemn a continuat în 
sala festivă a instituţiei. Printre 
cuvântări şi felicitări corul a 
interpretat piese corale, inclusiv 
concertul Înnoieşte-te, Noule Ierusa-
lime, semnat de S. Davîdov, piesa 
Cât de mărit este Domnul ş. a. Spre 
finele sărbătorii profesorul I. Iva-
nov a dat citire scurtei schiţe isto-
rice a şcolii. „Pentru a oferi orato-
rului câteva clipe de odihnă, corul 
a interpretat unul dintre cele mai 
frumoase concerte semnate de D. 
Bortneanski Strigaţi Domnului tot 
pământul. Aici toată asistenţa a 
fost cuprinsă de un extaz muzical, 
provocat de solistul corului, care, 
cu adevărat posedă un soprano rar 
ca puritate şi fineţe”. Şcoala spiri-
tuală a primit multe telegrame de 
felicitare din partea şcolilor simi-
lare din întreaga Basarabie, de la 
înalte personalităţi, ce altădată au 
stat în băncile Şcolii spirituale din 
Edineţ, alte mesaje de felicitare la 
adresa corpului didactic şi a şcolii 
în întregime.  

Începutul secolului al XX-lea 
găseşte Şcoala spirituală în cea de-a 
treia perioadă a sa, perioadă de 
dezvoltare constantă şi sistemati-
că. Doar peste câţiva ani vor înce-
pe mişcările revoluţionare, care au 
stârnit, într-o anumită măsură, o 
nelinişte în această şcoală. Instabi-
litatea materială se resimţea şi 
aici, în Nordul Basarabiei. Elevii 
solvenţi, care achitau pentru în-
treaga lor întreţinere în internat 
câte 60 de ruble anual, suma „ridi-
cându-se treptat după scumpetia 
vremii”, plăteau în 1917 o solvă de 

120 ruble anual [11]. În anul 1918 
a fost naţionalizată şi această insti-
tuţie instructiv-educativă, în frun-
tea căreia vine Protoiereul Gheor-
ghe Spinei, absolvent al Acade-
miei din Kiev.  

În ceea ce priveşte evoluţia 
practicii de cântare corală în 
această instituţie, mai multă lumi-
nă ne oferă publicaţia Schiţa istori-
că despre şcoala spirituală de băieţi 
din Edineţ, judeţul Hotin cu prilejul 
de 50 ani – 23 noiembrie 1919 în re-
vista Luminătorul [12]. Conform 
regulamentului din 1867, cântarea 
bisericească nu era obligatorie 
pentru clasele a III-a şi a IV-a. 
Orele erau predate după amiază şi 
totul se reducea doar la pregătirea 
corului pentru serviciul divin. 
Până în 1880 nici nu exista o 
programă analitică pentru cânta-
re. Prin Regulamentul din 1884 
acest obiect a devenit obligatoriu, 
şi erau prevăzute ore de cântare 
bisericească, atât în clasele întâia 
şi a doua, cât şi în celelalte clase. 
Astfel, elevii care nu puteau 
absolvi şcoala, au avut posibilita-
tea „măcar să aibă idee – după cum 
menţionează profesorul semina-
rului Nicolae Kolokolov – să ajute 
la nevoie pe părinţii lor la strană...”.  

Rolul mişcării corale din 
Ismail şi Edineţ în dezvoltarea ar-
tei de interpretare corală în Basa-
rabia devine mai important, dacă 
vom aprecia aceste instituţii cultu-
rale ca imbolduri importante la 
propagarea artei corale în Sudul 
şi, respectiv, Nordul Basarabiei. 
Puţinele instituţii de la periferii au 
reprezentat unici ale oportunităţi 
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pentru tinerii de la sate, astfel 
constituind nuclee culturale, prin 
intermediul carora s-a promovat 

arta muzicală în rândurile popu-
laţiei rurale.  
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