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Repere ale muzicii românești din perioada 1918-1945 

Oltea Șerban-Pârâu 

La început de secol XX, muzica românească cunoaște o linie ascendentă și 
un salt semnificativ în domeniul compoziției muzicale, evoluție care se realizează 
într-un timp extrem de scurt, avându-l ca reprezentant principal pe George Enescu. 

Compozitorul, violonistul, pianistul și dirijorul român George Enescu (Liveni-
Vârnav, lângă Dorohoi, 1881 - Paris 1955) a devenit un violonist cunoscut în 
întreaga Europă de la începutul secolului XX, iar din 1923 și în Statele Unite. 
Această carieră nu i-a întrerupt însă activitatea de compozitor, pentru care una dintre 
datele esențiale este 1931. În acest an a fost definitivată opera Œdipe, lucrare care îl 
preocupase pe Enescu timp de treizeci de ani și a cărei premieră avea să aibă loc la 
Opera din Paris, în 1936.  

Enescu a fost un muzician complet, cu daruri bogate și multiple și un eminent 
profesor de vioară, printre elevii lui aflându-se, printre alții, Yehudi Menuhin. Aureola 
de interpret a făcut prea des să fie uitată profunda originalitate a compozițiilor sale. 
În lucrările lui, Enescu s-a inspirat din muzica populară a ținuturilor natale, dar 
evoluția sa a reflectat o tendință progresivă către o utilizare sublimată a acestuia. 
După perioada în care folclorul a avut mai mult un rol pitoresc, Enescu a ajuns la o 
originală sinteză între o inspirație hrănită de marile tradiții clasice și romantice și un 
cânt pornind de la izvoarele populare. Sonata a treia pentru vioară și pian "în 
caracter popular românesc" (1926) este cea în care geniul enescian strălucește cu 
adevărat. Ajungând la metoda "creării în caracter popular românesc", Enescu nu va 
mai prelua teme folclorice, ci alt gen de elemente: moduri diatonice și cromatice, 
celule melodice sau cadențiale, structuri ritmice, tempo-uri, principii de organizare 
sonoră, maniere de interpretare și trăsături timbrale. 

Totuși, în această epocă mai mult ca niciodată, a existat un plan secund, în 
care se profilează mai mulți compozitori cu realizări marcante în domeniul simfonic, 
coral, cameral sau al muzicii de balet, nume fără de care muzica românească nu ar 
fi ajuns la gradul de evoluție din prezent, chiar dacă ei nu au făcut o carieră 
internatională comparabilă cu aceea a lui George Enescu. Dintre aceștia aș aminti 
trei nume : Mihail Jora, Theodor Rogalski și Paul Constantinescu, subliniind faptul că 
ei au rămas în România și au continuat să compună și după al doilea război 
mondial. 

Mihail Jora, compozitor, dirijor și pianist român (Roman 1891 - București 
1971) rămâne în istoria culturii naționale ca primul director muzical al Radiodifuziunii 
Române (1928-1933), profesor și rector la Conservator, fiind și membru fondator 
(1920) și vicepreședinte (1940-1948) al Societății compozitorilor români. De numele 
lui Mihail Jora se leagă, în primul rând, crearea baletului românesc, reușind să-i 
confere acestuia acea originalitate fără de care nu putea trece pragul universalității. 
A mai scris lieduri, muzică de cameră și vocal-simfonică, dar capodoperele sale se 
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găsesc în domeniul orchestral, din care amintim în special suita Priveliști 
moldovenești, op. 5 (1924), lucrarea esențială a lui Mihail Jora, care deschide 
drumul creațiilor în stil popular care nu fac apel la citat, prin transparența orchestrală 
apropiindu-se de curentul impresionist, dar reușind să adapteze armonia la melosul 
românesc.  
 Theodor Rogalski, compozitor, pianist și dirijor român (București 1901 - 
Zürich 1954), a fost prim-dirijor al Filarmonicii "George Enescu" din București și 
profesor de orchestrație la Conservatorul bucureștean. Ca dirijor, a realizat 
numeroase turnee în străinătate, dar a susținut o intensă activitate concertistică și în 
postura de pianist, de asemenea, a transcris și prelucrat folclor. Din creația lui 
Theodor Rogalski amintim lucrări de muzică de cameră sau teatru muzical, însă 
darul de mare orchestrator se reflectă în toate creațiile sale de muzică simfonică, 
care se disting prin scriitura modernă, prin diversitatea timbrală și prin transparența 
discursului muzical, de multe ori îmbinând cu măiestrie lirismul și umorul.  

Paul Constantinescu, compozitor, violonist și dirijor român (Ploiești 1909 - 
București 1963) este al treilea nume important al perioadei interbelice în muzica 
românească. Ca majoritatea compozitorilor români din epocă, a cules, transcris și 
prelucrat folclor și muzică psaltică. Bogata sa creație, puternic ancorată în melodica 
folclorului românesc și a vechilor cântări bizantine, pe care le integrează stilului său 
într-o sinteză remarcabilă, cuprinde lucrări în aproape toate genurile muzicale.. 
Importanța lui Paul Constantinescu este deosebit de mare pentru muzica vocal-
simfonică, în mod deosebit prin Oratoriul Patimile și Învierea Domnului (1946) și 
Oratoriu bizantin de Crăciun pentru soliști, cor mixt și orchestră (1947), ambele 
reprezentând repere incontestabile ale genului în istoria muzicii românești. 
 

Pe un al treilea palier, există nume care deși nu au strălucit în calitate de 
compozitori au avut o contribuție importantă la dezvoltarea istoriei muzicii românești 
din acea perioadă în mod special ca profesori, animatori ai culturii muzicale și 
interpreți, meritând a fi menționați chiar și într-un context sintetic. 

 
Astfel, Alfred Alessandrescu a activat mult timp ca pianist de muzică de 

cameră, aproape patru decenii a dirijat orchestra Operei Române din București, fiind 
în paralel dirijor și director adjunct al Filarmonicii din București. Toată această 
perioadă interbelică a beneficiat de contribuția sa notabilă. 

În altă zonă, cea a valorificării folclorului românesc, trebuie menționat 
Constantin Brăiloiu (București 1893 - Geneva 1958), etnomuzicolog și compozitor 
român. În perioada interbelică el a deținut o serie de funcții de mare importanță în 
contextul vieții muzicale românești. Înființează și conduce Arhiva de folclor a 
Societății compozitorilor români, predă la Conservatorul din București și la Academia 
de muzică religioasă. Ulterior, activitatea sa îl va plasa în fruntea mișcării 
etnomuzicologice internaționale fiind fondatorul și conducătorul Arhivelor 
internaționale de muzică populară de la Geneva după 1944. 

Ioan D. Chirescu (Cernavodă 1889 - București 1980) este un compozitor și 
dirijor român care a scris în principal muzică corală, fiind unul dintre liderii mișcării 
corale românești, în fruntea celebrului (în epocă) cor "Carmen" și făcând apel în 
creația sa la o serie de genuri populare arhaice, valorificând inflexiunile melodice 
populare.  

Dirijorul și pedagogul român Gheorghe Dima (Brașov 1847 - Cluj 1925) a fost 
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unul dintre cei mai importanți animatori ai vieții muzicale din Transilvania, 
introducând în creația corală națională genul madrigalului.  

Nu în ultimul rând îl menționăm aici pe Dinu Lipatti (București 1917 - Geneva 
1950), unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului XX, dar și un interesant 
compozitor, distins de trei ori cu premiul de compoziție "George Enescu", dar și cu 
Medalia de argint a Republicii Franceze (1937).  

 
Una dintre cele mai bogate și diverse epoci ale muzicii românești, perioada 

interbelică a fost o etapă în care au fost generate multe capodopere care au rezistat 
în timp și care revin în repertoriul orchestrelor, corurilor, formațiilor camerale sau 
soliștilor români de atunci și pînă în present, readucând pe scenele actuale farmecul 
sonor al acelor vremuri, cu sau fără filonul folcloric care reprezenta încă un element 
distinctiv. 

 
 


