
„Există oameni în care păşeşti ca într-o catedrală: înalt, 
veşnic, irepetabil. O prioritate tainică te cheamă să-i străbaţi fără 
calcule, uitând de ce-ai venit şi de când stai...”: aşa îmi începeam 
acum un deceniu versurile despre Maestrul Marin Constantin, 
aflându-mă sub tainica oblăduire a geniului cu care îşi conducea 
«Madrigalul». Dar iată că timpul vremelniciei sale s-a sfârşit şi   
s-a convertit în cel al veşniciei: Maestrul Marin Constantin şi-a 
săvârşit plecarea spre cer în prima zi a acestui an. 

Maestrul Marin Constantin a plecat să dirijeze corul de 
îngeri, pentru că idealul său sonor era îngeresc: el căuta o 
sonoritate perfectă şi din acest dor de desăvârşire s-a născut 
Corul „Madrigal”. Vorbea adesea depre visul său madrigalesc ca 
despre „singurul său vis”: „sunt om al unui singur vis: să înfiinţez o 
formaţie corală, cu corişti selecţionaţi de mine, cu care să creez o 
sonoritate corală anume, cu un repertoriu fundamentat pe 
preclasicismul universal şi să dispun de libertatea de a-l prezenta 
publicului iubitor de muzică. Găsesc, de asemenea, în lucrările 
bizantine sau de sorginte populară naţională şi mai ales în producţia 
noastră contemporană, un imens potenţial de frumuseţe sacră şi 
laică”. 

Şi-a împlinit acest unic vis, corul său, în care le-a implicat 
profund şi pe soţia sa şi pe mama care, rămasă văduvă la numai 24 
de ani, îşi alina durerea ducându-şi copiii să cânte la corul satului. 
Şi, cu adevărat, sonoritatea „Madrigalului” a fost şi rămâne 
unică, datorită acelui tip de voce fără vibrato, alb – dar atât de 
expresiv, desfăşurat în nuanţe reduse, care redă perfecţiunea, 
puritatea şi transparenţa lumii paradisiace. Iar repetoriul a fost 
construit de maestrul Marin Constantin aşa cum l-a visat, 
propunând publicului un corp de sute de lucrări aparţinând unor 
domenii paradoxal reunite în cadrul aceleiaşi formaţii: 
Renaşterea vocală stă alături de marele repertoriu bizantin al 
Ortodoxiei, dar şi de lucrările excentrice contemporane ale ţării, 
iar repertoriul cameral este alăturat celui vocal-simfonic (de la 
Palestrina şi Monteverdi, la Stravinski). 

Aşa cum s-a petrecut întotdeauna în cariera „Marigalului”, 
maestrul Marin Constantin a ştiut să nu îşi exileze minunatul 
instrument coral în universul elitelor – cărui îi aparţinea de drept 
„Madrigalul”: a ştiut să fie şi cel despre care marele dirijor 
Stokowski avea să spună că este „întruchiparea desăvârşirii 
sonore”, a cântat şi regilor, şi academicienilor, dar şi oamenilor 
simpli, care iubesc muzica în felul lor unic. Nu sunt singulare 

momentele în care „Madrigalul” şi-a oprit şirul turneelor ca să 
onoreze coruri săteşti centenare (cum a fost corul din satul 
Ceauşa, vechi de 135 de ani), dar şi formaţii ale unor 
întreprinderi, pentru care „Madrigalul” a fost un exemplu viu, 
real al performanţei. 

Întrebat despre Madrigal şi despre viitorul lui, a spus că îl 
vede aşa cum încă îl visează: puterea idealului este din nou cea 
care iese în evidenţă în construirea performanţei „Madrigalului”. 
Spunea că niciun om nu ar trebui să fie singur la moarte, ci să 
împărtăşească acelaşi bucurii: aşa a fost, căci maestrul Marin 
Constantin a murit aşa cum a trăit, după ce a ascultat minunatul 
concert de Anul Nou oferit de Filarmonica vieneză. De la 
debutul său la Braşov, din anul 1963, timpul numărase aproape 
50 de ani în care acelaşi dirijor – venit în anii adolescenţei într-un 
Bucureşti bombardat, în timpul războiului – îşi realizase visul. Şi 

Prezentul etern al muzicii corale româneşti: 
maestrul Marin Constantin 

astfel au trecut anii, în care s-au realizat peste 50 de discuri, 
turnee pe toate continentele pământului, interpretarea muzicii 
corale din ultimii 600 de ani în peste 4000 de concerte în care 
spiritul madrigalesc a străbătut lumea în căutarea desăvârşirii. 

La ceremonia de rămas-bun desfăşurată în rotonda 
Ateneului Român, am fost martora ultimei cântări a 
„Madrigalului” – devenit corul cu dirijorul în ceruri: cu lacrimi în 
glas, i-am auzit pentru prima dată pe madrigalişti intonând atât 
de trist Floricica mult preferată de Maestru... Prin muzica lor 
murmurată, suspinată spuneau că veşnicia există, că ea e doar o 
problemă de credinţă, că moartea e doar o trecere spre prezentul 
etern al marilor valori. 

Corul „Astra”, condus de prof. dr. Ioan Oarcea a omagiat la 
Braşov personalitatea maestrului Marin Constantin printr-un 
program susţinut la Biserica Greco-Catolică „Sf. Petru”, un 

program coral care a traversat istoria muzicii de la arta 
renascentistă spaniolă a lui Da Vittoria şi până la lucrările lui 
Rachmaninov, Faure sau ale ilustrului compozitor braşovean 
Dan Pavelescu. „Cu toţii am fost atinşi de geniul lui Marin 
Constantin” – aceasta a fost mărturisirea plină de recunoştinţă a 
dirijorului Ioan Oarcea, cel care a dedicat acest moment coral 
amintirii marelui maestru care a ales Braşovul ca loc de debut al 
„Madrigalului” său. 

Marin Constantin nu a fost doar muzician: iubea confluenţa 
artelor, iubea contopirea muzicii în versul poetic sau ecoul 
imaginii transfigurate în sunet. Iubea excelenţa, căci acolo se 
simţea... Acasă. Nici nu ştiu cât de greu a suportat viaţa în această 
lume în care nu avem acces deplin la desăvârşire, care se 
desfăşoară ca o lungă aşteptare a ceea ce va să vină... Poezia sa 
Rugăciune (din anul 1945) stă mărturie pentru dragostea sa de 

Dumnezeu, pentru felul în care ştia să-şi mate-
rializeze credinţa: 

„Părinte puternic,
De vieţi vistiernic,
Mă rog Ţie cucernic
Şi-n cuget curat:
Îndreaptă privirea,
Trimite iubirea
Şi-oblăduie firea
Pierdută-n păcat”.

şi Corul Naţional de Cameră Madrigal

Viața muzicalăViața muzicală

PETRUȚA MĂNIUȚ COROIU



„Există oameni în care păşeşti ca într-o catedrală: înalt, 
veşnic, irepetabil. O prioritate tainică te cheamă să-i străbaţi fără 
calcule, uitând de ce-ai venit şi de când stai...”: aşa îmi începeam 
acum un deceniu versurile despre Maestrul Marin Constantin, 
aflându-mă sub tainica oblăduire a geniului cu care îşi conducea 
«Madrigalul». Dar iată că timpul vremelniciei sale s-a sfârşit şi   
s-a convertit în cel al veşniciei: Maestrul Marin Constantin şi-a 
săvârşit plecarea spre cer în prima zi a acestui an. 

Maestrul Marin Constantin a plecat să dirijeze corul de 
îngeri, pentru că idealul său sonor era îngeresc: el căuta o 
sonoritate perfectă şi din acest dor de desăvârşire s-a născut 
Corul „Madrigal”. Vorbea adesea depre visul său madrigalesc ca 
despre „singurul său vis”: „sunt om al unui singur vis: să înfiinţez o 
formaţie corală, cu corişti selecţionaţi de mine, cu care să creez o 
sonoritate corală anume, cu un repertoriu fundamentat pe 
preclasicismul universal şi să dispun de libertatea de a-l prezenta 
publicului iubitor de muzică. Găsesc, de asemenea, în lucrările 
bizantine sau de sorginte populară naţională şi mai ales în producţia 
noastră contemporană, un imens potenţial de frumuseţe sacră şi 
laică”. 

Şi-a împlinit acest unic vis, corul său, în care le-a implicat 
profund şi pe soţia sa şi pe mama care, rămasă văduvă la numai 24 
de ani, îşi alina durerea ducându-şi copiii să cânte la corul satului. 
Şi, cu adevărat, sonoritatea „Madrigalului” a fost şi rămâne 
unică, datorită acelui tip de voce fără vibrato, alb – dar atât de 
expresiv, desfăşurat în nuanţe reduse, care redă perfecţiunea, 
puritatea şi transparenţa lumii paradisiace. Iar repetoriul a fost 
construit de maestrul Marin Constantin aşa cum l-a visat, 
propunând publicului un corp de sute de lucrări aparţinând unor 
domenii paradoxal reunite în cadrul aceleiaşi formaţii: 
Renaşterea vocală stă alături de marele repertoriu bizantin al 
Ortodoxiei, dar şi de lucrările excentrice contemporane ale ţării, 
iar repertoriul cameral este alăturat celui vocal-simfonic (de la 
Palestrina şi Monteverdi, la Stravinski). 

Aşa cum s-a petrecut întotdeauna în cariera „Marigalului”, 
maestrul Marin Constantin a ştiut să nu îşi exileze minunatul 
instrument coral în universul elitelor – cărui îi aparţinea de drept 
„Madrigalul”: a ştiut să fie şi cel despre care marele dirijor 
Stokowski avea să spună că este „întruchiparea desăvârşirii 
sonore”, a cântat şi regilor, şi academicienilor, dar şi oamenilor 
simpli, care iubesc muzica în felul lor unic. Nu sunt singulare 

momentele în care „Madrigalul” şi-a oprit şirul turneelor ca să 
onoreze coruri săteşti centenare (cum a fost corul din satul 
Ceauşa, vechi de 135 de ani), dar şi formaţii ale unor 
întreprinderi, pentru care „Madrigalul” a fost un exemplu viu, 
real al performanţei. 

Întrebat despre Madrigal şi despre viitorul lui, a spus că îl 
vede aşa cum încă îl visează: puterea idealului este din nou cea 
care iese în evidenţă în construirea performanţei „Madrigalului”. 
Spunea că niciun om nu ar trebui să fie singur la moarte, ci să 
împărtăşească acelaşi bucurii: aşa a fost, căci maestrul Marin 
Constantin a murit aşa cum a trăit, după ce a ascultat minunatul 
concert de Anul Nou oferit de Filarmonica vieneză. De la 
debutul său la Braşov, din anul 1963, timpul numărase aproape 
50 de ani în care acelaşi dirijor – venit în anii adolescenţei într-un 
Bucureşti bombardat, în timpul războiului – îşi realizase visul. Şi 

Prezentul etern al muzicii corale româneşti: 
maestrul Marin Constantin 

astfel au trecut anii, în care s-au realizat peste 50 de discuri, 
turnee pe toate continentele pământului, interpretarea muzicii 
corale din ultimii 600 de ani în peste 4000 de concerte în care 
spiritul madrigalesc a străbătut lumea în căutarea desăvârşirii. 

La ceremonia de rămas-bun desfăşurată în rotonda 
Ateneului Român, am fost martora ultimei cântări a 
„Madrigalului” – devenit corul cu dirijorul în ceruri: cu lacrimi în 
glas, i-am auzit pentru prima dată pe madrigalişti intonând atât 
de trist Floricica mult preferată de Maestru... Prin muzica lor 
murmurată, suspinată spuneau că veşnicia există, că ea e doar o 
problemă de credinţă, că moartea e doar o trecere spre prezentul 
etern al marilor valori. 

Corul „Astra”, condus de prof. dr. Ioan Oarcea a omagiat la 
Braşov personalitatea maestrului Marin Constantin printr-un 
program susţinut la Biserica Greco-Catolică „Sf. Petru”, un 

program coral care a traversat istoria muzicii de la arta 
renascentistă spaniolă a lui Da Vittoria şi până la lucrările lui 
Rachmaninov, Faure sau ale ilustrului compozitor braşovean 
Dan Pavelescu. „Cu toţii am fost atinşi de geniul lui Marin 
Constantin” – aceasta a fost mărturisirea plină de recunoştinţă a 
dirijorului Ioan Oarcea, cel care a dedicat acest moment coral 
amintirii marelui maestru care a ales Braşovul ca loc de debut al 
„Madrigalului” său. 

Marin Constantin nu a fost doar muzician: iubea confluenţa 
artelor, iubea contopirea muzicii în versul poetic sau ecoul 
imaginii transfigurate în sunet. Iubea excelenţa, căci acolo se 
simţea... Acasă. Nici nu ştiu cât de greu a suportat viaţa în această 
lume în care nu avem acces deplin la desăvârşire, care se 
desfăşoară ca o lungă aşteptare a ceea ce va să vină... Poezia sa 
Rugăciune (din anul 1945) stă mărturie pentru dragostea sa de 

Dumnezeu, pentru felul în care ştia să-şi mate-
rializeze credinţa: 

„Părinte puternic,
De vieţi vistiernic,
Mă rog Ţie cucernic
Şi-n cuget curat:
Îndreaptă privirea,
Trimite iubirea
Şi-oblăduie firea
Pierdută-n păcat”.

şi Corul Naţional de Cameră Madrigal

Viața muzicalăViața muzicală

PETRUȚA MĂNIUȚ COROIU



Ioan George Andron 
Şcheii Braşovului în timpul regimului Habsburgic, Bucureşti, 

Editura „Oscar Print”, 2010, 504 p.
Ioan-George Andron, expert în bunuri culturale şi etno-

grafice, doctor în istorie al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 
a rescris în acest volum istoria Şcheiului, aşezare românească a 
Braşovului, după o muncă asiduă de informare documentară. 
Reunind informaţii risipite în fonduri disparate, din conscrieri, 
recensăminte, legi şi acte emise de administraţia urbană şi de 
autorităţile religioase, statute, memorii, planuri cadastrale, auto-
rul le-a interpretat, reaşezând Şcheii Braşovului în contextul 
relaţiilor economice şi sociale.

Lucrarea de faţă oferă o imagine raporturilor comunităţii ro-
mâneşti cu cea săsească şi a ţării noastre cu lumea imperială 
habsburgică şi cea otomană, reconsiderând istoria unei comu-
nităţi suspectate că ar fi intenţionat să se constituie într-o „nouă 
republică” (1735).

Alexandru Surdu, 
Şcheii Braşovului, Braşov, Editura „Kron-Art”, 2010, 200 p.
Monografia Şcheii Braşovului a academicianului Alexandru 

Surdu se doreşte o „Biblie a Şcheiului”. Volumul cuprinde date 
despre istoria locului, despre geografia zonei, dar, mai cu seamă, 
despre locuitorii ei, despre obiceiurile şi tradiţiile populare din 
Şcheii Braşovului.

Rod al muncii desfăşurate pe întinderea mai multor ani, 
lucrarea are caracter predominant ştiinţific, al cărei obiect prin-
cipal este populaţia micii aşezări, care a luptat veacuri întregi 
pentru unitate şi afirmare naţională, dar şi pentru păstrarea 
identităţii sale.

Obiceiul Junilor, un tezaur de valori spirituale iniţiatice, reli-
gioase, ceremoniale, dar şi profesionale şi administrativ-orga-
nizatorice, constituie un subiect semnificativ în cartea acade-
micianului Alexandru Surdu.

Autorul expune o adevarată istorie a Junilor, ale căror obi-
ceiuri cu rădăcini indo-europene sunt unice în cultura populară 
românească şi evocă specificul vieţii mocanilor, ţuţuienilor, păs-
torilor transhumanţi.

Prin această monografie, autorul aduce argumente ale originii 
dacice a Junilor, propune explicaţii ale perpetuării elementului 
dacic în Transilvania şi mai ales în Braşov şi încearcă să sinte-
tizeze cauzele care au determinat dispariţia tradiţiilor de această 
factură în majoritatea satelor româneşti.

, Eugen Moga, 
„Între Chietre” : izvoare, poduri, mori şi brutării din Şchei, 

Braşov, Editura „Team-CCD”, 2010, 88 p.
Cartea lui Eugen Moga este o prezentare a universului auten-

tic străvechi al Şcheilor Braşovului, sub aspectul meşteşugurilor, 
al potenţialului natural al acestei aşezări: o suită de minuţioase 
descrieri ale instalaţiilor hidraulice care au funcţionat în Şchei 
de-a lungul timpului, a meseriilor şcheienilor de altădată – mori, 
dârste, pive, joagăre pe care le foloseau locuitorii. Volumul 
menţionează 26 de mori (ce apar pe harta din 1859), fapt care 
face ca Şcheiul să fie considerat zonă specializată, cu instalaţii 
hidraulice care au funcţionat sute de ani, folosind tehnici de 
funcţionare şi prelucrare tradiţionale. Aspecte inedite referitoare 
la morile din Şchei, la amplasarea lor, la construcţiile suspendate 
de dirijare a apei spre instalaţii constituie obiect de interes pentru 
etnografi. 

Culegând informaţii de-a lungul a trei decenii, completându-
le cu hărţi, Eugen Moga ne oferă un document despre existenţa 
celei mai importante zone de istorie şi cultură românească din 
Braşov.

Gheorghe Sofonea, 
Monograf ia satului Drăguş – Făgăraş, Făgăraş, Editura 

Negru Vodă, 2010, 618 p.
Satul Drăguş, despre care există o bogată literatură de 

specialitate, este o autentică vatră de sat ardelean, de o extra-
ordinară puritate etnică. Locuit în exclusivitate de români, care 
au păstrat cu străşnicie specificul vieţii spirituale, obiceiurile şi 
tradiţiile în forma lor veritabilă, Drăguşul a făcut obiectul multor 
studii etnografice şi antropologice.

Monografia semnată de profesorul Gheorghe Sofonea este o 
sinteză a tot ceea ce s-a scris despre Drăguş de-a lungul anilor. 
După o muncă de durată, impresionantă prin minuţie, materia 
cărţii recompune o imagine complexă asupra unui fond 
românesc străvechi şi autentic, ce şi-a păstrat identitatea de-a 
lungul istoriei – satul de altădată, cu oamenii lui simpli şi puri, 
fiind o imagine a „divinităţii ţărăneşti”, cum spune autorul, a 
civilizaţiei rurale ca sumă a aspectelor existenţiale, ritualice, a 
relaţiei cu pământul muncit.

Profesorul Gheorghe Sofonea, născut la Drăguş, este 
cunoscător direct al acestei lumi cu temeiuri arhaice, cu locuitori 
robaci, înzestraţi cu un bogat cult al muncii, al cinstei şi al iubirii 
creştineşti faţă de tot ceea ce îi înconjoară.
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