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ABSTRACT 
The genre of oratorio in Romanian music uses in its
musical expression, more often than not, a classical type
of instrumentation: the orchestra, the choir and the
soloists. The electronic effects – pre-recorded magnetic
tape, synthesizer, electronic modulations – appear in a
small number of works, as they belong to 
experimentation. Timbral enrichment determined by the 
use of electronic effects represents the greatest gain of 
such works composed by Dinu Petrescu, Remus
Georgescu or Mihaela Stănculescu Vosganian. 

 

Keywords 

Oratorio, electronic effects, magnetic tape, timbrality,
vocal-symphonic 
 

I. INTRODUCTION 
The vocal-symphonic genre always includes, among its
“tools”, the orchestra, the choir and the soloists. Its most
important forms of manifestation are, on the one hand,
the musical theater, especially the opera, and on the
other, the oratorio and the cantata, genres not using the 
theatrical means of expression, entirely dedicated to the 
concert. [1] At the same time, the demarcation lines
between the sub-genres mentioned above can be found 
within the boundaries of either lyrical and epical (cantata)
or dramatic (oratorio) approaches. The use of the same 
type of instrumentation is the common aspect of these 
distinct forms of musical expression. [2] 
The very ample technological development along the 
20th century cannot be ignored by composers and they 
become aware of the extremely varied offer determined 
by electronic instruments and devices which will clearly
and essentially contribute to the development of 
timbrality, as well as to the evolution of creation, 
performance and reception of classical music. 
The genre of oratorio could not keep away from these 
important innovations determining the development of 
practically unlimited timbrality. 20th century composers 
extract the electronic effects helping the dramatic
construction of the oratorio at first from musique
concrète, and then from electronic music.  

 
 
 
REZUMAT 
Genul de oratoriul din muzica românească foloseşte cel 
mai adesea pentru exprimarea muzicală o instrumentaţie 
de tip clasic: orchestra, corul şi soliştii. Efectele 
electronice – banda magnetică preînregistrată, 
sintetizatorul, modulaţiile electronice – apar într-un
număr restrâns de lucrări, ele regăsindu-se în sfera
experimentului. Îmbogăţirea timbrală dată de utilizarea 
efectelor electronice reprezintă cel mai important câştig 
al acestor lucrări, ce se regăsesc în creaţia compozitorilor 
Dinu Petrescu, Remus Georgescu sau Mihaela 
Stănculescu Vosganian. 
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I. INTRODUCERE 
Genul vocal-simfonic utilizează întotdeauna un 
instrumentar ce include orchestra, corul şi soliştii. Cele 
mai importante forme de manifestare ale acestuia sunt, pe
de o parte, teatrul muzical, în speţă opera, iar pe de altă 
parte, oratoriul şi cantata, specii ce nu uzitează mijloacele 
de expresie teatrală, fiind dedicate în exclusivitate 
ipostazei de concert. [1] În aceeaşi măsură, liniile de 
demarcaţie între subgenurile amintite se regăsesc în sfera 
abordărilor aspectelor lirice şi epice (cantata) sau 
dramatice (oratoriul). Ceea ce uneşte aceste forme 
distincte de manifestare muzicală este utilizarea aceluiaşi 
tip de instrumentaţie. [2] 
Dezvoltarea tehnologică deosebit de amplă ce se 
regăseşte pe parcursul secolului XX nu este neglijată de 
către compozitori, ei observând oferta deosebit de variată 
dată de instrumentele şi aparatura electronică. Într-un
mod evident şi esenţial acestea vor contribui la 
dezvoltarea timbralităţii, pe de o parte, dar şi a modului 
de creaţie, interpretare şi receptare a muzicii clasice, pe 
de altă parte. 
Genul de oratoriu nu putea ocoli aceste inovaţii 
importante ce oferă dezvoltarea unei timbralităţi cu 
posibilităţi practic nelimitate. Muzica concretă şi mai 
apoi muzica electronică sunt ramurile din care 
compozitorii secolului XX extrag efecte electronice ce 
ajută la construcţia dramatică a genului de oratoriu.  
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Muzica românească oferă un număr limitat de oratorii ce
utilizează efecte electronice. Chiar şi aşa, importanţa 
acestora nu poate fi trecută cu vederea, ajutând la 
realizarea unei radiografii clare a parcursului şi 
dezvoltării genurilor muzicale ce utilizează noile tipologii
de exprimare muzicală. 

II. TIMBRUL ÎN CADRUL GENULUI 
VOCAL-SIMFONIC 
II.1. Efecte timbrale clasice 
Oratoriile româneşti se regăsesc, cel mai adesea, în forma 
„clasică” de exprimare timbrală, specifică genului vocal-
simfonic: orchestră, cor şi solişti. Componenta 
orchestrală se poate regăsi sub diverse forme: cel mai
adesea se utilizează orchestra clasic-romantică, dar există 
cazuri în care se foloseşte varianta camerală a acesteia, pe 
de o parte, sau includerea de instrumente soliste (pian, 
orgă) pe de altă parte. Corul se regăseşte, de asemenea, 
cel mai adesea în forma sa mixtă sau în varianta de cor de 
femei, bărbătesc sau cor de copii. În ceea ce priveşte 
soliştii, posibilităţile sunt multiple, dar cu preferinţă, în
cadrul muzicii româneşti, pentru includerea recitatorului. 
După cum se poate observa, în cadrul muzicii româneşti, 
compozitorii de oratorii mizează pe varianta timbrală 
standardizată de muzica tonal-funcţională vest-
europeană. 

 

II.2. Efecte timbrale electronice 
Genul de oratoriu din cadrul muzicii româneşti utilizează 
de cele mai multe ori o componentă orchestrală de tip 
clasic-romantică. Dezvoltarea studiourilor de muzică 
electronică din România oferă compozitorilor posiblităţi 
multiple de îmbogăţire timbrală, dar acest aspect este 
prea puţin ofertant pentru aceştia, fapt observat prin 
numărul foarte mic de oratorii ce utilizează elemente 
electronice. 
Anii 1980 sunt cei mai prolifici în dezvoltarea oratoriului 
românesc ce combină instrumentaţia clasică cu diverse 
elemente electronice. Aceste lucrări rămân la nivel de
experiment, datorită faptului că ele nu creează un curent
specific, ci rămân singulare în cadrul istoriei muzicii 
româneşti. 
Efecte timbrale electronice se regăsesc în cadrul creaţiei 
compozitorului Remus Georgescu în oratoriul Ecouri.
Lucrarea datează din anul 1983 şi utilizează, pe lângă un
solist, cor de femei şi orchestră, banda magnetică. 
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Romanian music offers a limited number of oratorios 
using electronic effects, but nevertheless, their
importance cannot be ignored as they help create a clear 
radiography of the progress and development of musical 
genres using the new typologies of musical expression. 

 
II. TIMBRE IN THE VOCAL-
SYMPHONIC GENRE 
II.1. Classical timbral effects 
Romanian oratorios, more often than not, use the 
“classical” form of timbral expression, characteristic of
the vocal-symphonic genre: orchestra, choir and soloists.
The orchestral component can be found in various forms:
the Classic-Romantic orchestra is most often used, but
there are also situations using either its chamber version
or the addition of solo instruments (piano, organ). The
choir is also to be found, most often in its mixed form,
but also as a women’s, men’s or children’s choir.
Regarding the soloists, there are multiple possibilities, 
but in Romanian music there is a preference for including 
a reciter. 
As it can be noticed, in Romanian music, composers of
oratorios choose the timbral version, standardized by
tonal-functional music in Western Europe. 

 
 
II.2. Electronic timbral effects 
The Romanian oratorio usually uses a Classic-Romantic
orchestral component. The development of electronic 
music studios in Romania offers composers multiple 
possibilities of timbral enrichment, but this aspect is a
poor one, resulting in the very small number of oratorios 
using electronic elements. 
The 1980s are the most prolific in the development of the
Romanian oratorio, combining classical instrumentation
with various electronic elements. Nevertheless, these
works remain experiments due to the fact that they do not 
create a specific trend, surviving as singular instances in
Romanian music history. 
Electronic timbral effects can be found in the works of
composer Remus Georgescu in the oratorio Ecouri
(Echoes). The work dates back to 1983 and uses, besides
a soloist, a women’s choir and an orchestra, magnetic
tape as well. The libretto was written by Remus
Georgescu on verses by Radu Stanca. 
The following years, Iancu Dumitrescu composed the 
oratorio Infinitul univers al mioriţei (The infinite universe 
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Libretul a fost realizat de Remus Georgescu, după 
versurile lui Radu Stanca. 
În perioada următoare, Iancu Dumitrescu compune
oratoriul Infinitul univers al mioriţei, lucrare ce aparţine 
anului 1985, pentru trei soprane, cor mixt, orchestră şi 
bandă de magnetofon, cu un libret realizat pe versuri 
populare. 
Cu siguranţă, muzica electronică este tributară lui Dinu 
Petrescu, fondatorul laboratorului de muzică electronică 
de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, într-o
perioadă a începuturilor acestui gen în România, alături
de inginerul Traian Ionescu şi compozitorul Iancu 
Dumitrescu. Studiind muzica electronică sub îndrumarea 
lui Stockhausen, caracteristica principală a creaţiei lui
Dinu Petrescu rămâne implicarea sursei electronice, 
mixarea acesteia cu vocile şi cu instrumentele 
tradiţionale. Din punctul de vedere al genului vocal-
simfonic de oratoriu, anii 1970-1980 reprezintă pentru 
Dinu Petrescu perioada de finalizare a lucrărilor: Din
inimi, oratoriu pentru două coruri mixte, cor de copii, 
orchestră, sintetizator, bandă magnetică şi modulaţie 
electronică, lucrare ce beneficiază de o primă audiţie în 
data de 22 aprilie 1975 la Bucureşti în interpretarea 
corurilor Radioteleviziunii; în cele ce urmează, 
compozitorul finalizează lucrarea Mioriţa, pentru cor
mixt, cor de copii, orchestră şi bandă magnetică, urmată 
de Impulsuri, pentru cor mixt, orchestră şi bandă 
magnetică. Nu mai puţin importante sunt ciclurile 
Cosmofonie I, II şi III pentru cor mixt, orchestră, 
sintetizator, bandă magnetică şi modulaţie electronică. 
Ultimul ciclu, Cosmofonie III, ce utilizează şi orga de 
lumini, are prima audiţie la Bucureşti, în luna noiembrie a 
anului 1985, sub bagheta lui Mircea Cristescu.  
Perioada ce urmează este lipsită de oratorii de combină 
într-un mod fericit convenţionalul cu modernul, moment 
întrerupt de finalizarea în anul 2005 a lucrării Iisus cu o
mie de braţe de compozitoarea Mihaela Stănculescu 
Vosganian, lucrarea pentru solişti, recitator, cor de copii,
cor mixt, instrumente neconvenţionale, orchestră şi 
sunete procesate, pe versurile lui Varujan Vosganian. 

III. Efecte electronice în cadrul oratoriilor 
româneşti 
III.1. Oratoriul Ecouri de Remus Georgescu 
Oratoriul Ecouri pentru solist, cor de femei, bandă 
magnetică şi orchestră, a fost compus în anul 1983, an în
care va fi distins cu Premiul George Enescu al Academiei
R.S.R. Libretul lucrării utilizează versurile lui Radu 
Stanca, adaptate de către Remus Georgescu. 
Prima audiţie absolută a avut lor în data de 14 mai 1983 
în interpretarea Filarmonicii de stat Banatul, dirijată de
către Remus Georgescu, având ca solist pe Pompei 
Hărăşteanu. 
Ceea ce este specific acestei lucrări este utilizarea 
elementelor electronice, în speţă a bandei magnetice
preînregistrate. Lucrarea utilizează două înregistrări: 
prima se va realiza prin suprapunerea a 3-4 înregistrări
ale orchestrei, care apoi vor fi mixate decalat, la 
aproximativ 3 secunde; a doua înregistrare, ce debutează
de la reperul H al partiturii, este realizată prin mixarea 
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of the Miorita) in 1985, for three sopranos, mixed choir, 
orchestra and magnetic tape, with a libretto on folk
verses. 
It is certain that electronic music is tributary to Dinu
Petrescu, the founder of the electronic music laboratory at
the National University of Music in Bucharest, during the
first years of this genre in Romania, together with 
engineer Traian Ionescu and composer Iancu Dumitrescu.
Having studied electronic music with Stockhausen, the
main characteristic of Dinu Petrescu’s work remains the 
use of the electronic source and its mixing with voices 
and traditional instruments. From the point of view of the 
vocal-symphonic genre of the oratorio, the 1970s and the
1980s represent for Dinu Petrescu the period of finalizing
several works: Din inimi (From hearts), oratorio for two 
mixed choirs, children’s choir, orchestra, synthesizer,
magnetic tape and electronic modulation, first performed 
on April 22, 1975 in Bucharest by the choirs of the Radio 
and Television Society; another finalized work is
Mioriţa, for mixed choir, children’s choir, orchestra and 
magnetic tape, followed by Impulsuri (Impulses), for
mixed choir, orchestra, and magnetic tape. The cycles
Cosmofonie (Cosmophonia) I, II and III for mixed choir,
orchestra, synthesizer, magnetic tape, and electronic 
modulation are also important. The last cycle,
Cosmofonie (Cosmophonia) III, also using a light organ, 
had its first performance in Bucharest, in November 
1985, conducted by Mircea Cristescu.  
The following period lacks in oratorios happily
combining the modern and the conventional and is
interrupted by the finalizing, in 2005, of the oratorio Iisus
cu o mie de braţe (Jesus with a thousand arms) of
composer Mihaela Stănculescu Vosganian, a work for 
soloists, children’s choir, mixed choir, unconventional 
instruments, orchestra and processed sound, on verses by
Varujan Vosganian. 

III. ELECTRONIC EFFECTS IN 
ROMANIAN ORATORIOS 
III.1. The oratorio Ecouri (Echoes) by 
Remus Georgescu 
The oratorio Ecouri (Echoes) for soloist, women’s choir, 
magnetic tape, and orchestra, was composed in 1983 and
was presented, that same year, with the George Enescu
Award of the Romanian Academy. The libretto uses
Radu Stanca’s verses, adapted by Remus Georgescu. 
It was first performed on May 14, 1983 by the Banatul
State Philharmonic Orchestra, conducted by Remus
Georgescu, with Pompei Hărăşteanu as a soloist. 
The characteristic element of this work is the use of 
electronic elements, especially of the pre-recorded
magnetic tape. The work uses two recordings: the first
one is realized by the overlapping of 3-4 recordings of
the orchestra, mixed with disparity of approximately 3
seconds; the second recording, debuting at reference
point H of the score, is made by mixing the first 
recording with the second one. Magnetic tape almost
permanently accompanies the musical discourse in order
to obtain a specific sonorous density. 



Tehnologii informa�ce şi de comunicaţie în domeniul muzical

62

[ 

primei înregistrări cu a doua. Banda magnetică însoţeşte 
aproape în permanenţă discursul muzical, cu rolul clar de 
obţinere a unei densităţi sonore specifice. 
Ex. 1 – elemente acustice mixate pe banda I 

 
Ex. 2 – elemente acustice mixate pe banda II 

 
Orchestra utilizată în oratoriu are o componentă 
impresionantă: câte patru instrumente pentru 
compartimentul suflătorilor de lemn şi alamă, trei grupuri 
mari de percuţii, pian, orgă, celestă şi compartimentul 
instrumentelor de coarde. Solistul – basul – este cel care
conduce întreaga desfăşurare dramatică a lucrării, el 
reprezentând figura centrală a oratoriului. 
Forma muzicală sub care se desfăşoară lucrarea i-a fost
sugerată compozitorului de anumite idei dezvoltate de 
către Constantin Noica în tratatul său de ontologie –
Devenirea întru fiinţă, vol. II. În legătură cu aceasta, 
Remus Georgescu explică în prefaţa partiturii: „Lucrarea 
se împlineşte într-o continuă ascensiune în spirală, într-o
continuă creştere pe multiple planuri. Această ascensiune, 
această creştere, se realizează prin acumulări diverse, prin
întoarceri către un punct de plecare, prin tot atâtea 
«închideri ce se deschid», «pulsaţii crescătoare ce aduc 
noi deschideri, o arborescenţă a deschiderilor», prin 
mişcarea circulară, «revenirea la acelaşi punct ca 
reînceput, regăsirea lui la o treaptă superioară, cu 
spirală»”. [3] 
Oratoriul este alcătuit dintr-un prolog şi nouă secţiuni 
legate între ele prin noi deschideri, prin însumare a 
elementelor deja prezentate şi adăugarea altora, într-o
continuă mişcare ascendentă a discursului muzical. 
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Ex. 1 – acoustic elements mixed on tape I 

 
Ex. 2 – acoustic elements mixed on tape II 

 
The orchestra used in the oratorio has an impressive 
composition: four instruments for each compartment of 
wind instruments – woodwinds and brass, three large
groups of percussion instruments, piano, organ, celesta 
and the compartment of string instruments. The soloist –
bass – leads the entire dramatic proceeding of the work, 
as he represents the central character of the oratorio. 
The musical form of this oratorio was suggested to the 
composer by certain ideas presented by Constantin Noica 
in his treatise on ontology – Devenirea întru fiinţă vol. 2
(Becoming in-to Being – Vol. 2). In this respect, Remus
Georgescu explains in the preface of the score: “The
work fulfils itself in a continuous spiral ascent, a
perpetual evolution on multiple levels. This ascent, this 
evolution, is realized by various accumulations, by 
returns to the initial point, by as many «closings which 
open», «rising pulsations which bring openings, an 
arborescence of openings», by circular movement,
«return to the same point to re-start, retrieving it on a
superior degree, with spiral»”. [3] 
The oratorio contains a prologue and nine sections 
connected by new openings, by a sum of the elements
already presented, together with new ones, in a constant
ascending movement of the musical discourse. 
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Fig. 2 – schema figurată – spirala – a oratoriului 

 

Oratoriul debutează cu un prolog realizat de către prima 
intrare a bandei magnetice, intrare suplinită de către 
clustere precis notate ale orchestrei. Prima intrare a 
basului solist este acompaniat de către instrumentele de
suflat şi prezintă un text ce sugerează imagini statice, 
moment ce reprezintă o primă deschidere pentru 
elementele mereu în mişcare ce vor urma: 
Ex. 1 – prima intrare a basului 

 

Secţiunea de debut a oratoriului aduce cu sine un prim
element de dinamizare, regăsit în cvasi-recitativul vocii 
soliste, dinamizare realizată pe de o parte prin varietatea 
ritmică, prin creşterea ambitusului, iar pe de altă parte 
prin textul incisiv – loveşte! – expresie care va reprezenta 
elementul central al libretului oratoriului: 
Ex. 2 – prima secţiune a oratoriului – dinamizare ritmică, 
creşterea ambitusului, elementul central al textului –
loveşte 

 

Un nou moment important în desfăşurarea muzicală a 
oratoriului îl reprezintă scriitura de tip arcade, în
compartimentul instrumentelor cu coarde, ce vine în 
contrast cu desfăşurarea liniară a suflătorilor, a basului 
solist şi a benzii magnetice. Aceste aglomerări sonore, 
realizate în valuri, reprezintă, din nou, noi deschideri 
pentru elementele muzicale ce vor urma. Ele sunt 
suprapuse peste sonoritatea dată de banda magnetică 
echilibrând astfel aspectele liniar-orizontale cu cele 
polifonic-dinamizante. 
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Fig. 2 – figurative pattern – the spiral – of the oratorio 

 
The oratorio debuts with a prologue realized by the first
entrance of the magnetic tape, completed by precisely
notated clusters of the orchestra. The first entrance of the 
bass solo is accompanied by the wind instruments and 
presents a text suggesting static images; this moment is a 
first opening for the elements in perpetual movement
which are to follow: 
Ex. 1 – the first entrance of the bass 

 

The beginning section of the oratorio brings the first 
activating element, found in the recitative of the solo 
voice, activation realized, on the one hand, through
rhythmic variety and increase in range, and on the other, 
through the incisive text – loveşte! (hit!) – an expression
which will represent the central element of the libretto: 
Ex. 2 – the first section of the oratorio – rhythmic
activation, increase in range, the central element of the 
text – loveşte (hit) 

 
 
A novel element in the progress of the oratorio is 
represented by the writing of the arcade type, in the
compartment of string instruments, coming into contrast
with the linear development of the wind instruments, the 
bass and the magnetic tape. These sonorous 
concentrations, realized in waves, also represent new 
openings for the musical elements to follow. They are
overlapped on the sonority of the magnetic tape, 
balancing thus the linear-horizontal aspects with those 
polyphonic-activating. 
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Ex. 3 – arcadă simplă  

 
Ex. 4 – arcadă închisă 

 
 

A doua bandă magnetică debutează odată cu reperul H al
partiturii generale, moment în care conglomeratul sonor 
rezultat este suprapus peste o scriitură foarte densă ce 
apare în compartimentul corului de femei. Acesta este 
divizat în 32 de voci, câte 16 pentru soprane, respectiv 16 
pentru vocile de alto. 
Treptat discursul muzical se dinamizează, dar cu 
permanente reveniri la elementele primordiale, totul 
culminând prin strigătul patetic al solistului: Loveşte!
Loveşte! Loveşte-n inima iadului! 
Ex. 5 – culminaţia oratoriului – exclamaţia basului solist 

 

În cele ce urmează, după acest moment de climax, banda 
magnetică se opreşte, solistul îşi încheie expunerea, iar 
orchestra expune figurat prin treizecidoimi în fff ideea de
lovire. Finalul lucrării este realizat în nuanţe mici, 
morendo, doar acordul mărit al corului fiind susţinut până 
în final. 
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Ex. 3 –simple arcade  

 
Ex. 4 –closed arcade 

 
The second magnetic tape debuts at the reference point H
of the general score, a moment where the sonorous 
conglomerate resulted is overlapped on a very dense
writing which appears in the compartment of the 
women’s choir, divided into 32 voices – 16 for sopranos
and 16 for altos. 
Gradually, the musical discourse becomes dynamic, but 
with permanent returns to the primordial elements, 
culminating with the pathetic cry of the soloist: Loveşte!
Loveşte! Loveşte-n inima iadului! (Hit! Hit! Hit in the 
heart of Hell!) 
Ex. 5 – climax of the oratorio – the exclamation of the 
bass solo 

 
Following this moment of climax, the magnetic tape 
stops, the soloist ends his exposition and the orchestra
figuratively expresses the idea of hitting by 
demisemiquavers in fff. The finale is realized in small 
nuances, morendo, the augmented chord of the choir
being the only one supported until the end. 
From the point of view of the construction, we notice the 
spiral construction given by the permanent increase in 
intensity, tempo, range, etc. on the one hand, and succinct
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Din punct de vedere al construcţiei oratoriului se observă 
construcţia în spirală dată de o permanentă creştere în 
intensitate, tempo, ambitus, etc., pe de o parte, cu 
succinte şi insistente reveniri asupra materialului deja
prezentat, de pe altă parte.  
Lucrarea Ecouri reprezintă o primă încercare reuşită a 
creaţiei muzicale de oratorii din România de a combina 
efectele electronice cu instrumentaţia clasică, cu scopul 
clar de îmbogăţire a timbralităţii şi de explorare a
mijloacelor moderne oferite de dezvoltarea tehnologică. 
 

III.2. Oratoriul Iisus cu o mie de braţe de 
Mihaela Stănculescu Vosganian 
Oratoriul Iisus cu o mie de braţe, pentru solişti, recitator, 
cor mixt, cor de copii, orchestră, instrumente 
neconvenţionale şi sunete procesate, aparţine anului 2005 
şi utilizează drept libret poezia cu acelaşi titlu de Varujan 
Vosganian, lucrarea fiind o comandă a Radiodifuziunii
Române, reprezentată de Canalul România Muzical. 
Lucrarea a fost prezentată în primă audiţie absolută în
cadrul festivalului dedicat Zilei Minorităţilor Naţionale, 
în seara zilei de 9 decembrie 2005, în Studioul Mihail 
Jora al Radiodifuziunii, de către Corul de Copii, Corul 
Academic şi Orchestra Naţională Radio, conduse de 
Tiberiu Soare, având ca solişti pe soprana Georgeta 
Stoleriu şi baritonul Eduard Tumagian, iar rolul 
recitatorului a fost interpretat de actorul Eusebiu 
Ştefănescu. 
Lucrarea, deosebit de complexă, de proporţii 
impresionante, reprezintă un elogiu muzical adus 
momentului decembrie 1989. Analogia între figura 
centrală a creştinismului şi revoluţia decembristă o 
reprezintă sacrificiul lui Iisus, ce ar fi asemănător cu cel 
al tinerilor morţi în revoluţie.  
Din punct de vedere muzical, lucrarea este structurată în 
cincisprezece secvenţe – aidoma poeziei – ce prezintă
diferite modalităţi de expresie muzicală: de la momente 
pregnante şi deosebit de incisive, la cele delicate, suave.  
În viziunea poetului Varujan Vosganian, lucrarea Iisus cu
o mie de braţe este dedicată celor ucişi în decembrie
1989, oameni care s-au sacrificat pentru mântuirea 
neamului, ca o replică asemănătoare jertfei lui Iisus.
Aceşti oameni reprezintă „un Iisus colectiv”: cinci sute 
de tineri jertfiţi, reprezintă conceptul de Iisus cu o mie de 
braţe. 
Oratoriul este structurat în 15 secţiuni ce corespund
întocmai poemelor din ciclul poetic: Prolog, Balada 
mielului-copil, Cuvântul care ucide, Jertfa deszidirii, Aici 
au murit eroi adevăraţi, Victimă şi călău, Cântec de 
dragoste în Piaţa Universităţii, Prohodul - starea întâi,
Prohodul – starea a doua, Prohodul – starea a treia, 
Învierea, Înălţarea, După nouă ceasuri, Pieta, 
Nerepetabilii. 
Cele cincisprezece părţi sunt structurate şi orchestrate 
distinct, combinându-se scriituri de tip cameral-
heterofonice, cu combinaţii de planuri suprapuse, dense, 
totul fiind întregit prin utilizarea elementelor electronice, 
preînregistrate, procesate în mod direct. 
Lucrarea transpune muzical dihotomia sacru-profan, ce se 
regăseşte în textul lui Varujan Vosganian, prin 
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and insistent returns on the material already presented, on 
the other.  
The work Ecouri (Echoes) represents a first successful 
attempt of the Romanian musical creation of oratorios at
combining electronic effects with classical 
instrumentation in order to enrich timbrality and explore 
the modern means offered by technological progress. 

III.2. The oratorio Iisus cu o mie de braţe 
(Jesus with a thousand arms) by Mihaela 
Stănculescu Vosganian 
The oratorio Iisus cu o mie de braţe (Jesus with a
thousand arms), for soloists, reciter, mixed choir, 
children’s choir, orchestra, unconventional instruments,
and processed sounds, was written in 2005 and has as a
libretto the poem with the same title by Varujan
Vosganian, being commissioned by the Radio and 
Television Society in Romania, represented by Romania 
Musical Channel. 
The work was first performed in the Festival dedicated to 
the National Day of Minorities, on the evening of 
December 9, 2005, in the Mihail Jora Studio of the Radio
Society, by the Children’s Choir, the Academic Choir 
and the National Radio Orchestra, conducted by Tiberiu
Soare, with soprano Georgeta Stoleriu and baritone
Eduard Tumagian as soloists and the reciter played by 
actor Eusebiu Ştefănescu. 
The extremely complex piece of impressive proportions 
represents a musical tribute to December 1989. The
analogy between the central figure of Christianity and the 
revolution in December is represented by Jesus’ sacrifice,
which would resemble that of the young people who died 
during the revolution.  
From a musical point of view, the work is structured in 
fifteen sequences – similar to the poem – representing
various ways of musical expression: from intense and
extremely incisive moments, to delicate and suave ones.  
In the vision of the poet Varujan Vosganian, the work
Iisus cu o mie de braţe (Jesus with a thousand arms) is
dedicated to those killed in December 1989, who
sacrificed their lives for the salvation of our nation, as a
replica of Jesus’ sacrifice. Those people represent “a 
collective Jesus”: five hundred sacrificed young people 
represent the concept of Jesus with a thousand arms. 
The oratorio is structured into 15 sections corresponding 
exactly to the poems of the poetic cycle: Prolog
(Prologue), Balada mielului-copil (Ballad of the lamb-
child), Cuvântul care ucide (The word that kills), Jertfa
deszidirii (The sacrifice of tearing down walls), Aici au
murit eroi adevăraţi (True heroes died here), Victimă şi
călău (Victim and executioner), Cântec de dragoste în 
Piaţa Universităţii (Love song in University Square),
Prohodul - starea întâi (The funeral – the first state),
Prohodul – starea a doua (The funeral – the second
state), Prohodul – starea a treia (The funeral – the third
state), Învierea (Resurrection), Înălţarea (Ascension),
După nouă ceasuri (After nine hours), Pieta
(Lamentation), Nerepetabilii (The irrepetables). 
The fifteen parts are structured and orchestrated 
differently, associating writings of a chamber-
heterophonic type with combinations of overlapped, 
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combinarea elementelor specifice ethosului tradiţional 
românesc cu structuri ale cântărilor liturgice ortodoxe.  

IV. Concluzii 
Genul de oratoriu din cadrul muzicii româneşti rămâne
fidel instrumentaţiei de tip clasic ce înglobează orchestra, 
corul şi soliştii pentru exprimarea muzicală. Fără să fie 
considerate excepţii, numărul mic de lucrări ce utilizează 
elemente electronice reprezintă piese de pionierat, 
experimente aflate pe un tărâm în permanentă expandare. 
Căutarea varietăţilor timbrale a reprezentat pentru 
compozitorii autohtoni un spectru propice pentru 
experiment şi pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare. 
Creaţia compozitorului bucureştean Dinu Petrescu o
considerăm de cotitură în cadrul muzicii româneşti, fapt 
datorat utilizării într-o manieră avansată a tehnologiilor
electronice. Numărul important de lucrări vocal-
simfonice, de oratorii, ce combină într-un mod fericit 
elementele clasice cu cele moderne, dar şi consistenţa lor, 
oferă un model de timbralitate cu totul nouă, efecte 
acustic-electronice ce se vor regăsi în anii ce urmează 
într-un număr însemnat de lucrări din cadrul muzicii 
româneşti.  
Lucrarea Ecouri din creaţia compozitorului Remus 
Georgescu reprezintă prima lucrare din genul de oratoriu 
din muzica românească ce utilizează elemente 
electronice, banda magnetică, având drept scop realizarea 
unui conglomerat sonor aparte. Compus într-o formă de
spirală ce conferă posibilitatea creşterii gradate pe 
multiple planuri, cu acumulări diverse, dar şi reveniri la 
momentele iniţial-iniţiatice, lucrarea creează o pânză
sonoră densă deasupra căreia se regăseşte basul solist, ce 
conduce întregul edificiu sonor al lucrării. 
Lucrarea Iisus cu o mie de braţe de Mihaela Stănculescu 
Vosganian explorează la maxim posibilităţile oferite de 
către elementele electro-acustice, rezultând un oratoriu de 
mari proporţii, deosebit de complex, ce reprezintă un 
elogiu adus victimelor revoluţiei decembriste.  
Oratoriile româneşti ce utilizează efecte electronice, chiar 
dacă sunt puţine din punct de vedere numeric, reprezintă 
momente importante în dezvoltarea muzical-timbrală a
genului. 
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dense, planes, the whole being completed by the use of
electronic elements, pre-recorded and directly processed. 
The piece musically renders the dichotomy sacred-
profane found in the text of Varujan Vosganian, by
combining characteristic elements of the Romanian
traditional ethos with structures of Orthodox liturgical 
songs.  

IV. CONCLUSIONS 
The genre of oratorio in Romanian music remains faithful
to classical instrumentation, involving the orchestra, the 
choir and the soloists for musical expression. Without
being considered exceptions, the small number of works
using electronic elements represents pioneering pieces, 
experiments in a realm of consistent expansion. The
search for timbral variety offered composers a favorable
spectrum for experimentation and development of 
creative abilities. 
The work of composer Dinu Petrescu is considered a 
turning point in Romanian music due to the advanced use 
of electronic technologies. The substantial number of 
vocal-symphonic works, of oratorios, brightly combining 
classical and modern elements, as well as their substance,
offers the model of an entirely new timbrality and
acoustic-electronic elements to be found in the following 
years in a significant number of Romanian works.  
The work Ecouri (Echoes) of composer Remus
Georgescu is the first oratorio in Romanian music using
electronic elements such as magnetic tape, with the
purpose of obtaining a distinctive sonorous conglomerate.
Composed in the form of a spiral allowing for gradual 
augmentation on multiple levels, with various 
accumulations, as well as returns to the initial-initiating
moments, the work creates a dense sonorous network,
overseen by the solo bass leading the entire musical
structure. 
The work Iisus cu o mie de braţe (Jesus with a thousand 
arms) by Mihaela Stănculescu Vosganian explores to the
maximum the possibilities offered by electro-acoustic
elements, resulting in a large scale, highly complex 
oratorio, representing a tribute to the victims of the 
Romanian revolution of December 1989.  
Romanian oratories making use of electronic effects may 
be few in number, but they represent determining 
moments in the timbral musical development of the 
genre. 
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