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Capitolul IV

Petre Brâncu!i:
 Monumente ale culturii muzicale române"ti – vol. I

Sunt departe de a se fi stins ecourile unor revelatoare descoperiri arheolo-
gice !i investiga"ii istoriografice întreprinse în perimetrul geografic locuit de str#-
mo!ii no!tri din cele mai vechi timpuri, chiar de la apari"ia omului pe aceste 
meleaguri, care demonstreaz#, cu valoarea unor m#rturii directe, obiective, cu 
valoarea deci a adev#rului incontestabil, originea, vechimea, unitatea !i continu-
itatea poporului român în spa"iul carpato-danubiano-pontic. R#d#cinile istorice 
multimilenare ale poporului român nu sunt rodul unei imagina"ii fanteziste sau al 
unor improviza"ii conjuncturaliste, ci al unor demonstra"ii de strict# rigoare !tiin-
"ific#. Contururile ce î!i au începutul în cele mai îndep#rtate timpuri apar ast#zi 
mereu mai clare, aducând noi !i remarcabile m#rturii cu privire la d#inurea noas-
tr# neîntrerupt#, la originalitatea !i tr#inicia crea"iei materiale !i spirituale a îna-
inta!ilor care !i-au ap#rat fiin"a !i dreptul la existen"# liber#.

În  condi"iile afirm#rii puternice a !tiin"ei istorice române!ti !i a investiga"iei 
trecutului îndep#rtat este necontenit scoas# la iveal# autenticitatea crea"iei str#-
vechi care s-a constituit în alese exemplare de sim"ire !i gândire popular# ce 
preced apari"ia monumentelor de mai târziu.

 Aventura spiritului !i ale ei m#rturii în#l"#toare asupra geniului creator al 
omului pot fi surprinse din perioade ce se pierd în adâncul timpului. Muzicalitatea 
traco-ge"ilor a fost pus# în valoare de diferi"i autori antici, Tracia fiind considera-
t# patria artei sonore !i a muzelor. Strabon (aproximativ 58 î.e.n. – 22/25 e.n.) a 
l#sat în a sa Geographia (X, III, 17) o concretizare pre"ioas# în acest sens, 
a!ezând muzica trac#, din unghiul de vedere al obâr!iei, lâng# cea asiatic#: 
„Muzica, la rândul ei, considerat# din triplul punct de vedere al melodiei, al ritmu-
lui !i al instrumentelor, impune chiar aceast# origine trac# !i asiatic#. Este cu 
atât mai conving#tor faptul dac# ne gândim la locurile în care muzele fac obiec-
tul unui cult special, c#ci Pieria, Olimpul, Pimpla, Libetrum, tot atâtea localit#"i 
sau mun"i ce ast#zi apar"in Macedoniei !i care alt# dat# apar"ineau Traciei; în-
chinarea Heliconului muzelor se datoreaz# tracilor din Boe"ia, aceia!i care închi-
naser# l#ca!ul nimfelor Libetriade; originari din Tracia !i tot din aceast# "ar# a 
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p#truns renumele (mai recent) al lui Eumolp.”1  Platon sus"ine c# Thamyris era 
autor de imnuri care deveniser# la fel de cunoscute ca !i cele ale lui Orfeu, iar 
poetul latin Publius Papinius Statius (aproximativ 45-96 e.n.) îl a!eaz# în neamul 
ge"ilor, lui revenindu-i merite de cânt#re" !i instrumentist (lir#): „Ascult# de po-
runcile lui popoarele pe care le hr#ne!te fertila Amfigenie, acelea din câmpiile 
Messeniei !i din mun"ii Itomului, acelea din Trion, din  Epy cea construit# pe 
vârful unei stânci, acelea din Helos !i din Pteleon, în fine acelea din Dorion atât 
de funest pentru getul Thamyris: acest poet, condamnat la t#cerea glasului !i a 
lirei pentru c# s-a crezut în stare s# triumfe prin cântul s#u asupra în"eleptelor 
surori (c#ci cine ar îndr#zni s# se m#soare cu Zeii?) t#cu pentru totdeauna, ne-
chibzuit ce-a fost s# nu ia în seam# lupta dintre Febus !i Marsyas !i moartea 
crâncen# a Satirului din Celene!”2

Se cer men"ionate totodat# scrierile anticilor greci, latini !i bizantini despre 
neîntrecuta muzicalitate !i înclina"ie poetic# a lui Orfeu, apoi a prestigio!ilor aezi 
Olympos !i Linos.

Virtu"ile lor au p#truns în mitologia !i în proto-istoria traco-greco-roman#, 
despre Orfeu spunându-se c# prin cântul s#u din lir# îmblânzea fiarele !i însu-
fle"ea pietrele, fermeca natura înconjur#toare, iar mon!trii, balaurii, lupii negri, 
p#s#rile r#pitoare etc. îi savurau înm#rmurite cântecele sale.

 Legenda vestitului Orfeu este localizat# de Vergiliu în Georgicele sale 
(cartea a IV-a) pe teritoriul st#pânit de traco-ge"i:

„Te urm#re!te-o mânie de zeu !i-mpline!ti isp#!irea
F#r#delegilor mari: pedepsirea, mai stra!nic# înc#,
Dac# ursita n-ar fi împotriv#, chiar Orfeu s#rmanul

455  O îmbolde!te, cumplit furios c# so"ia-i e moart#.
Când dar de tine fugea, c#tre fluviu dând buzna, femeia
Mor"ii sortit#, o hidr# grozav# a "#rmului iasm#, 
Nu o v#zu sub picioare-nainte-i în iarba înalt#.
Îns# al Driadelor cor de-a ei team# umplut-a de "ip#

460  Falnicii mun"i; !i izbucnir# în plâns a Rodopelui culme, 
Piscul Pangeei, p#mântul lui Marte-nchinat, al lui Resus,
Ge"ii !i Hebrul !i "ara Oritiei Ateniana.”3

Interferen"e dintre cultul lui Orfeu !i anumite particularit#"i ale ge"ilor au 
1 Apud. Geographia de Strabon, trad. nouvelle par A. Tardieu, vol. II, Paris, 1873, p. 343-344.
2 Stace…., Oeuvres complètes, (ed. D. Nisard), Paris, 1842.
3  Asemenea localiz#ri se întâlnesc în opera lui Ovidiu, poet latin exilat la Tomis (9-17 e.n.), lui C. 

Iulius Solinus (Culegere de fapte memorabile) etc.
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fost surprinse !i în tragedia Hercule pe muntele Oeta de Lucius Annaeus 
Seneca (4 ? î.e.n. – 65 e.n.)4: „În accentele [lirei lui Orfeu] în care încet# zgomo-
tul vijeliosului torent !i uitând s#-!i continue drumul, unde î!i pierdu impetuosul 
s#u elan; când fluviile încetar# astfel s# curg#,  bistonii cei de departe crezur# 
Hebrul secat la ge"i.”; la fel în fragmentul: „Atunci, c#utând s# se consoleze [de 
pierderea Euridicei] prin cântecele sale, iat# ce cânt# Orfeu ge"ilor pe un mod 
elegiac: «Zeii în!i!i sunt supu!i legilor, !i chiar zeul care orândui cele patru ano-
timpuri ale curg#torului an !i care le face s# revin# rând pe rând.»”

Tracul Orfeu poseda neîntrecutul dar al cântatului, impunându-se în epoc# 
prin puternica sa personalitate ce se prelunge!te asupra unor secrete privitoare 
la !tiin"a medical# sau cea astronomic#. Lui i s-a recunoscut capacitatea de a 
realiza opera de art# finit# care provoac# sentimentul estetic prin m#iestria exe-
cu"iei, prin bog#"ia !i profunzimea inspira"iei. Se na!te acum o lume sonor# 
nou#, se na!te un simbolism muzical care exprim# o experien"# de via"# !i o 
experien"# spiritual# a omului mult mai bogate în compara"ie cu epocile anteri-
oare.

 Pân# la Orfeu, muzica instrumental# cunoa!te patru coarde (note) „astfel, 
ca, de la prima la a patra coard# s# se formeze consonan"a diapason (octava), 
iar coardele de la mijloc fa"# de cele extreme, diapente (cvinta) !i diatessaron 
(cvarta). Acordajul lirei preorfice era a!adar:

(Breazul George, Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Ed. Muz. 1977, p. 
281.)

Importan"a acestei men"iuni devine !i mai evident# dac# lu#m în conside-
ra"ie faptul c# lira a fost împrumutat# de greci de la barbarii din Nord, de la traci 
– !i, desigur, cu acordajul respectiv; mai târziu, de la Orfeu, lira tracic# dep#!e!-
te acest stadiu de simplitate originar# !i ajunge la «septem discrimina vocum» 
- cum relateaz# Virgil în Eneida.”5

Lira lui Orfeu, se apreciaz# în recente cercet#ri privitoare la muzica Greciei 
4   Cf. Sénéque, Tragédies, Tome II (ed. Léon Hermann), Paris, 1926.
5   Breazul, George, Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucure!ti, 

1977, p. 281.
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antice, reprezint# coloana vertebral# a sistemului sonor al grecilor6, aceast# lir# 
împreun# cu lira lui Apollo coexistând sub înf#"i!are heptacordal#. Ambele lire 
con"ineau dou# tetracorduri îngem#nate diferen"iat, cea a lui Apollo având tetra-
cordurile neidentice, primul tetracord fiind phrygisti iar al doilea doristi, !i cea a 
lui Orfeu con"inând dou# tetracorduri identice, îngem#nate doristi. Orfeu se im-
pune nu numai prin noua lume sonor# pe care o promoveaz#, ci !i prin activita-
tea de întemeietor de mistere, de ini"ieri orfice, de n#scocitor al magiei, de crea-
tor de poezie, de recitator, de inventator al primei lire – instrument cu coarde 
ciupite - lui atribuindu-i-se !i unele texte scrise sau „c#r"i”. 

Platon atribuie c#r"i !i lui Musaios care ar fi fost fiul sau discipolul s#u. 
Doctrina lui Orfeu la care se refer# Platon, Euripide !i Aristotel a fost fixat# înc# 
din secolul al VI-lea î.e.n. în celebrele imnuri orfice, poeme de factura psalmilor 
ebraici, printre ele figurând !i o „coborâre în infern”. Aceste imnuri, remarc# 
Ovidiu Drimba, „sunt închinate în mare parte diferitelor divinit#"i...Un alt grup se 
adreseaz# Nereidelor, Titanilor, Satirilor, celor trei Gra"ii, Nimfelor, Parcelor, 
Furiilor, celor dou# Muze. Un al treilea grup de poeme sunt dedicate Iubirii, 
Victoriei, S#n#t#"ii, Soartei, Justi"iei, Drept#"ii; iar al patrulea grup sunt invoca"ii 
adresate naturii, aurorei, zefirului, cerului, Selenei, Soarelui, eterului, norilor, m#-
rii, astrelor, nop"ii, somnului, visului, vântului de miaz#noapte. Însu!i acest rezu-
mativ repertoriu tematic este în m#sur# s# sugereze nota dominant# de exalta-
re, plenitudine !i generozitate, de armonie, puritate !i noble"e a inspira"iei 
imnurilor orfice.”7 Chitharedul este prezent pe o metop# din secolul al VI-lea ce 
apar"ine tezaurului sicyonienilor din Delfi, apare la bordul unei cor#bii "inând lira 
în mâini sau cântând din acela!i instrument în mijlocul p#s#rilor sau fiarelor; 
este înf#"i!at sfâ!iat de menade ori în tov#r#!ia altor divinit#"i. Legendele !i 
textele antice sugereaz# coborârea sa în infern pentru a o salva pe Euridice !i 
vie"uirea sa cu o genera"ie înaintea lui Homer. „Orfeu, precizeaz# Mircea Eliade, 
!i-a aflat moartea în Tracia. Potrivit dramei pierdute a lui Eschil, Bassarizii, 
Orfeu urca în fiecare diminea"# pe muntele Pangaios, ca s# se închine soarelui, 
indentificat cu Apollon; iritat, Dionysos a trimis împotriva lui menadele; chithare-
dul a fost sfâ!iat !i m#dularele sale împr#!tiate. Capul s#u azvârlit în Hebron a 
plutit cântând pân# la Lesbos. Cules cu evlavie, el a slujit apoi de oracol.”8 
Personalitatea lui Orfeu a fost evocat# de poetul Ibynos din Rhegium, de poetul 

6   Vezi Pfrogner, Hermann, Lebendige Tonwelt zum Phönomen Musik, München-Wien, Müller 
Verlag, 1976,  p. 84.

7  Drimba, Ovidiu, Istoria culturii !i civiliza"iei, Editura $tiin"ific# !i Enciclopedic#, Bucure!ti, 1984, 
p. 548.

8  Eliade, Mircea, Istoria credin"elor !i religiilor, vol. II, Editura $tiin"ific# !i Enciclopedic#, Bucu-
re!ti, 1986, p. 178.
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Pindar în a patra Pythic#, de Euripide în Alceste, de Eschil în Agamemnon, de 
Platon în Banchetul sau Despre dragoste, de Apollonios din Rhodos în poemul 
epic Argonautika, de Ovidiu în Metamorfozele, de Vergiliu în Georgicele. 
P#mântul sacru al lui Orfeu este stabilit în 1813 de c#tre Fabre d’Olivet în lucra-
rea cu titlul Versurile de aur ale lui Pitagora, explicate pentru prima dat# !i tradu-
se în versuri eumolpice franceze în mun"ii care despart Moldova de Transilvania, 
în Antichitate fiind vorba de Kogaion care în române!te se va numi Ceahl#u.

Mitul tracului Orfeu a inspirat o serie de opere, unele con"inând un ritm in-
terior emo"ionant, datorate unor personalit#"i muzicale de recunoscut# autorita-
te. Aventura orfic# debuteaz# în anul 1476 pe o scen# din Mantua cu Orfeu 
apar"inând libretistului Angelo Ambrogini Polisiano (1454–1494), poet !i filosof 
umanist, !i muzicianului Germi (?), continu# cu Euridice de Jacopo Peri (1561–
1633) pe un libret de Ottavio Rinuccini, aceasta fiind considerat# prima drama 
per musica, spectacolul având loc în anul 1600 la Palazzo Pitti, sus"inut cu pri-
lejul c#s#toriei lui Henric IV cu Maria de Medicis; doi ani mai târziu, pe acela!i 
poem al lui Rinuccini, renumitul compozitor Giulio Caccini (1550 – 1618) d# la 
iveal# opera Euridice, în noul stil recitativo, rappresentativo; dup# scurgerea a 
înc# cinci ani apare La Favola d’Orfeo apar"inând lui Claudio Monteverdi (1567 
– 1643), oper# în cinci acte precedate de un prolog, libretul fiind semnat de Al. 
Striggio. Este cea mai aleas# oper# a acelui început de veac !i de er# muzical#, 
compozitorul urm#rind realizarea expresiei dramatice, în contextul conlucr#rii 
atâtor factori care alc#tuiesc drama liric#. În anul 1619, compozitorul Stefano 
Landi (1590 ?-1655 ?) scrie opera La morte d’Orfeo, în 1638 apare la Dresda 
baletul Orpheus de Heinrich Schütz (1585–1672), în 1647 compozitorul Luigi 
Rossi (1597 ?–1653) concepe opera Orfeo, ce a fost reprezentat# la Paris în 
anul compunerii, printre numere figurând !i un dans asem#n#tor „c#lu!arilor”. 
Subiectul a atras !i pe al"i compozitori precum Antonio Sartorio (1620–1681), 
Antonio Draghi (1655–1700), Jean Babtiste Lully (1665-1743), Marc-Antoine 
Charpantier (1630–1704), Henry Purcell (1658 sau  1659–1695), Reinhard 
Keiser (1674–1739),  Louis Nicolas Clérambault (1676–1749), Johann Joseph 
Fux (1660–1741), Jean Philippe Rameau (1683–1764), Giovanni Battista 
Pergolesi (1710–1736), Karl Heinrich Graun (1701–1759), Florian Deller (1729–
1773), Johann Christian Bach (1735–1782), Pietro Alessandro Gulielmi (1728–
1804) etc., fiecare compunând opere, balete, cantate sau opere-balete dedicate 
lui Orfeu !i frumoasei Euridice; doar urma!ii lui Henry Purcell realizeaz# culege-
rea postum intitulat# Orpheus Britannicus care con"ine cântece pe una, dou# 
sau trei voci, lucrarea constituindu-se într-o replic# neanonim# la poemul ano-
nim Sir Orfeo din secolul al XVIII-lea. Compozitorul german Willibald Christoph 
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Gluck (1714–1787) realizeaz# dou# opere inspirate de acela!i libret conceput 
de Calzabigi; Orfeo ed Euridice (1762) în limba italian# !i Orphée et Eurydice 
(1774) în limba francez#, înf#ptuirea marelui reformator al operei r#mânând 
adânc încrustat# în istoria genului liric.

Dup# Gluck, chipul lui Orfeu !i al Euridicei a continuat s# atrag# numero!i 
compozitori de pretutindeni, culminând în zilele noastre cu tragedia liric# Orfeu 
de Gheorghe Dumitrescu (1914-1996) ce a v#zut lumina rampei la 25 mai 1984, 
pe scena Operei Române din Bucure!ti. Aceast# oper# este conceput# în dou# 
p#r"i !i !ase tablouri, succesiunea lor fiind urm#toarea: Reînvierea prim#verii, 
Medeea, Lâna de aur, Euridice, Nunta, Din lumea cu dor....în cea f#r# dor, Imnul 
iubirii. Comentându-!i propria realizare în programul de sal# ap#rut cu prilejul 
premierei, compozitorul relev#, printre altele. „Spre deosebire de celelalte opere 
despre Orfeu, am c#utat s#-l reprezint în cadrul lumii str#mo!ilor no!tri traci cu 
obiceiurile !i via"a lor, precum !i cu participarea acestuia la expedi"ia argonau"i-
lor în c#utarea lânii de aur – simbol al  fericirii !i bun#st#rii, la care au luat parte, 
al#turi de marii eroi ai antichit#"ii: Iason, Heracles, Theseu, Peleu !i al"ii. Spre 
deosebire de ceilal"i eroi care reprezentau for"a fizic#, aici Orfeu reprezint# pu-
terea spiritual# prin vraja muzicii...”. Vraja muzicii lui Orfeu, frumuse"ea !i purita-
tea Euridicei au întruchipat simbolul luptei împotriva r#ului, simbol ce a fost d#l-
tuit, de-a lungul multor sute de ani, în opere muzicale de granit.

 Ca valoare !i circula"ie, mitul lui Orfeu nu a putut fi egalat, el s-a bucurat 
de o faim# aparte datorit# nevoii de afirmare a binelui !i a înaltelor virtu"i pe care 
le exprim#. Asemenea valori !i virtu"i întruchipeaz# zânele, ielele, frumoasele, 
m#iestrele, !oimanele n#scute din imagina"ia popular# precum !i Gânditorul !i 
perechea lui descoperite în necropola de la Cernavod# ce fac parte din Cultura 
Hamangia, lucr#ri unice în sud-estul !i centrul Europei, considerate în categoria 
excep"iilor artistice9. Omul neolitic pe care îl înf#"i!eaz# Gânditorul sugereaz# o 
atitudine contemplativ# !i se ridic# la nivelul unei capodopere, el „reprezint# o 
adev#rat# culmina"ie a artei neolitice, v#dind nu numai m#iestrie artistic#, dar !i 
o cert# capacitate de a descifra ceva din misterul uman !i de a-l reda plastic, de 
a în"elege fiin"a uman# ca o unitate biopsihic#, ca o simbioz# a însu!irilor corpo-
rale !i a celor suflete!ti.”10 Femeia este purt#toarea simbolului fecundit#"ii, ma-
e!tri culturii Hamangia creionându-i o înf#"i!are preten"ioas#, tr#s#turile fiindu-i 
atent înf#"i!ate.

Din imgina"ia popular# a fost pl#m#dit# legenda Soarelui !i nunta acestuia 

9   Dr#gu", Vasile, Arta româneasc#, Editura Meridiane, Bucure!ti, 1983, p. 21.
10   T#nase, Al., O istorie a culturii în capodopere, vol. I, Editura Univers, Bucure!ti, 1984, p. 102.
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cu Luna, precum !i închipuirea despre logodnica Soarelui. Despre nunta 
Soarelui cu Luna, Vasile Alecsandri zicea: „Printre r#m#!i"ele de mitologie antic# 
ce mai exist# la români, legenda soarelui este una din cele mai poetice. Soarele 
e un zeu frumos, cu p#rul de aur, carele, ca Apolon, cutreier# ceriul pe un car 
tras de cai”; iat# !i un crâmpei din comentariul bardului de la Mirce!ti despre 
logodnica Soarelui: „Ileana Cosânzeana este închipuirea cea mai poetic# a ge-
niului românesc, ea personific# tinere"ea, frumuse"ea, nevinov#"ia virginal#.”11 
Cultul Soarelui era destul de r#spândit la str#mo!ii no!tri care credeau c# sufle-
tele merg la zeul Cerului cum precizeaz# P. P. Panaitescu: „Ge"ii  se deosebeau 
de ceilal"i traci prin credin"a c# sufletele merg la Zeul Cerului, nu sub p#mânt. 
Cultul Cerului, confundat cu soarele la Ge"i, este continuarea cultului indo-euro-
pean din epoca bronzului, comun pentru germani, indieni, romani !i cel"i. Tracii 
sudici, amesteca"i cu lumea mediteranian#, de!i aveau !i ei pe zeul soarelui !i 
al cerului, au adoptat riturile !i zeit#"ile subp#mântene ale mediteranienilor 
(Dionysos, Sabazius). De aceea, grecii !i tracii sudici î!i îngropau mor"ii trimi-
"ând fumul rugurilor c#tre cer.”12 

Din aceea!i imagina"ie popular# a luat fiin"# o mitologie solar# probabil în 
Dacia preistoric#, pân# la etnogeneza dac#. Cultul solar are r#d#cini ancestrale, 
mitologia autohton# promovând solarismul ca dominant# mitic#, la începutul erei 
noastre f#cându-se sim"ite elemente de solarizare a cre!tinismului primitiv.  
Cultul solar î!i g#se!te ramifica"ii !i în alegorii, metafore !i simboluri, simbolurile 
purtând diferite însemne precum cerul, roata !i spirala, din cerc derivând feno-
menul horal asupra c#ruia se opre!te Romulus Vulc#nescu, „deoarece con"inu-
tul horei se r#sfrânge în toate planurile !i direc"iile de activitate cultural#, de la 
riturile magico-mitologice pân# la filosofia popular#. Originea horei a fost intuit# 
de Nicolae Iorga în dansul Kolabrismului, pe scurt, al Kolo-ului trac, a c#rui arie 
de r#spândire se întinde jur-împrejurul Traciei antice...Pentru români hora are un 
relict heleolatric ce "inea de o veche ceremonie periodic# adus# zeului soare. 
Dar hora mai era !i un procedeu magico-mitic de cunoa!tere a lumii !i vie"ii în 
ceea ce acestea au mai reprezentativ. Hora prezint# dou# forme arhaice esen"i-
ale: o form# închis# numit# de altfel hora închis# de tipul cercului, !i o form# 
deschis#, cu mai multe variante, dintre care cea mai important# este hora des-
chis# de tipul spiralei. Prima e tipic# la daco-romani, a doua la macedo-români. 
Hora închis#, cercular#, se joac# la toate ocaziile rituale, ceremoniale !i festive; 

11  Alecsandri, Vasile, Poezii poporale – Balade (Cântece b#trâne!ti, Ia!i, 1852-1853, partea a 
II-a, Luna !i Soarele.

12   Panaitescu, P. P., Introducere la istoria culturii române!ti, Editura $tiin"ific#, Bucure!ti, 1969, 
p. 42-43 (Popoare, culturi, civiliza"ii).
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hora deschis#, spiralic#, se joac# numai ritual !i ceremonial....”13 La fel de com-
plex# este datina mitologic# a c#lu!arilor, de obâr!ie arhaic#, ce are raporturi cu 
cultul solar, tradi"ia concretizat# în personificarea Soarelui prin figura lui F#t-
Frumos, legenda mitic# despre Lun# !i despre Soare care î!i caut# sora, pe 
Ileana Sânziana, transmis# prin viu grai pân# în epoca modern#: Soarele ve-
nea,/ la gur# de-argea,/ cu dânsa vorbea,/ frumos c-o-ntreba:/ Ilean#, Ilean#, 
Ilean# Sânzian#,/ Doamna Florilor/ !i-a garoafelor (...) "e!i !i-nchindise!ti,// fir 
verde-mplete!ti !i mi te zore!ti,/ c#m#!i s#-mi g#te!ti/ !i mi te g#te!ti/ s# te lo-
gode!ti,/ c# io mi-am umblat/ lumea-n lung !i-n lat/ (...) lungi!,/ curmezi!,/ m#re 
nou# ai,/ tot pe nou# cai;/ patru-am ciump#vit,/ cinci am omorât,/ !i nu mi-am 
g#sit/ potrivit#-n lume/ afar# de tine.”  Pentru frumuse"ea verbului iat# !i r#spun-
sul Ilenei: „Puternice soare...,/ e!ti puternic mare,/ dar ia spune-mi: Oare/ 
und’s-a mai v#zut !i s-a cunoscut,/ und’s-a auzit/ !i s-a pomenit/ s# ia sor’ pe 
frate/ !i frate pe sor’?/ De mi-i ar#ta,/ atunci te-oi lua,/ atunci, nici atunci!”

Din neoliticul târziu ni s-a p#strat faimoasa reprezentare intitulat# Hora de 
la Frumu!ica, cele !ase figurine antropomorfe dispuse în cerc ilustrând sincre-
tismul artei str#vechi, abilitatea în pl#m#direa formelor !i în sugerarea expresi-
vit#"ii lor. Asemeni  Gânditorului !i perechea lui, Hora de la Frumu!ica este o 
oper# fundamental# a str#vechii culturi str#mo!e!ti, ca !i Capul de statuet# de 
la Turda!, Vasul de la V#dastra-Olt, Vasul cu picior de la F#rca!ele, Idolul cu 
dou# fe"e, purtând un vas pe cap (cultura Gumelni"a), Marele idol pandantiv cu 
aur de la Moigrad, Amfora cu capac !i Vas-suport de tip „hor#”, ambele de la 
Dr#gu!eni (cultura Cucuteni) !.a.m.d.

Instrumentele muzicale utilizate de str#mo!ii no!tri, de locatarii "inuturilor 
traco-daco-gete sunt numeroase !i diferen"iate ca înf#"i!are, dimensiuni, mate-
rial constructiv etc. Asupra lor a reflectat Vasile Pîrvan, în!irându-le în opera de 
referin"# a culturii române!ti: Getica, personalitatea lui de excep"ie impunân-
du-se prin erudi"ia îmbinat# cu gândirea profund#, prin spiritul de sintez# !i vizi-
unea prospectiv# asupra clasific#rii !i dat#rii fenomenelor !i faptelor arheologi-
ce. În !tiin"a româneasc# el este întemeietor de sistem, oferind în permanen"# 
exemplul magistrului. Descifrând unele dintre cele mai autorizate surse docu-
mentare,  zice despre muzica instrumental# din vechime c# era prezent# în 
timpul soliilor de pace, în timpul marilor s#rb#tori !i praznice, în timpul faptelor 
de r#zboi. Men"ioneaz# lira, flautul, naiul, fluierul, buciumul, cornul, trompeta, 
chitara !i împrejur#rile în care se folosesc, citându-i în acest sens pe Herodot, 
Theopompos, Iordanes, Xenofon, eviden"iaz# !tirile referitoare la descântecele 

13   Vulc#nescu, Romulus, Mitologie român#, Editura Academiei, Bucure!ti, 1985, p. 372.
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medicilor traci, la jocurile !i dansurile de arme. În alte scrieri vorbe!te de marile 
s#rb#tori cu jocuri de la gurile Dun#rii de unde nu vor fi lipsit instrumentele, de 
s#rb#toarea Rusaliilor organizat# în târguri !i sate greco-traco-romane.

În practicile sale muzicale instrumentistul popular apela la un fir de iarb#, 
la o frunz# de p#r sau de salcâm, la o coaj# de mesteac#n sau la un solz de 
pe!te, apoi la tobe de tot felul, buhai, dube etc., pentru a-!i demonstra înclina"i-
ile. Instrumentele str#vechi au fost clasificate în patru categorii în conformitate 
cu procedeele de emitere sonor#: idiofone, cordofone, aerofone !i membranofo-
ne. Din categoria idiofonelor fac parte: clopote, zurg#l#i, be"e, s#bii etc.

Cordofonele erau reprezentate în vechime prin lir# !i chitar#. Aerofonele 
sunt definite prin: bucium, cimpoi, nai, fluier, iar membranofonele erau reprezen-
tate prin: buhai, tobe, darabane. Vestigii ale instrumentelor de suflat pot fi consi-
derate: obiectul de marmur# zaharoas# de culoare ro!ie având form# conic#, 
goal# în interior, presupus a proveni din neoliticul târziu, scos la iveal# în comu-
na Pietrele din apropierea Bucure!tiului, cercetat de D. Berciu, tuburile de os cu 
g#uri !i fluierele descoperite la Turda, fragmentele de aulos de la Histria confec-
"ionate în secolul al IV-lea î.e.n. A fost atestat# documentar prezen"a sistrelor – 
instrumente asem#n#toare castagnetelor - a clopo"eilor de bronz confec"iona"i 
în doua jum#tate a secolului al IV-lea î.e.n. pe teritoriul jude"ului Tulcea. Un 
asemenea clopo"el de bronz, datând din secolul al II-lea î.e.n. a fost expus la 
Muzeul muzicii române!ti. Cele mai vechi men"iuni despre instrumente se refer# 
la loviturile de tob# cu care era întâmpinat Zeus de c#tre ge"i !i, pentru a-l ame-
nin"a, tr#geau cu arcul în v#zduh. Strabon, în Geographia, (cartea a VII-a, cap. 
III), citându-l pe Menandru, sus"ine c# ge"ii foloseau cymbalumul în cadrul ritua-
lului religios. El zice: „...cinci sacrificii pe zi: !apte fete clave stând în cerc în jurul 
nostru f#ceau s# r#sune cymbalumul, în timp ce celelalte "ipau în cor.” 
Basorelieful din marmur# de Bucova aflat la Muzeul din Deva, datând din seco-
lul al II-lea e.n. reprezint# un silen care love!te un tympanum.

 Alte documente consemneaz# orgiile bachice, serb#rile dionisyace cu mo-
mentele lor de dezl#n"uire a pasiunilor !i instinctelor, precum !i manifest#ri artis-
tice în cele mai diferite ipostaze. Astfel, un decret înscris pe piatr# din ordinul 
Senatului !i al poporului din Dionysopolis (Balcic), localitate aflat#  la sudul 
Dun#rii sub protectoratul lui Burebista, zeul eponim fiind Dionysos, a fost dedicat 
lui Acornion, fiul lui Dionysos. Câ!tigându-!i merite deosebite, acest ambasador 
!i prieten al lui Burebista a fost încoronat la serb#rile dionisyace ce se desf#!u-
rau anual în ora!ul s#u natal !i decretat preot. Decretul, de importan"# istoric# !i 
etnografic#, are urm#torul text: „Dimpreun# cu tovar#!ii s#i c#utând sc#pare se 
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duce la Argedavon14, la tat#l regelui Burebista, !i fiind acolo, !i întâlnindu-se cu 
ei câ!tig# de la ei bun#voin"# pentru ora!, iar de cheltuiala avut# liber# pe po-
por. %i f#cându-se preot al zeului Jupiter Maximus, îndeplini jerfele !i ceremoni-
ile religioase cu cucernicia [.....]. Ales apoi preot al lui Sefapis, suport# de ase-
menea cheltuielile cu bun#voin"# !i cu tragere de inim#. Dionysos, zeul eponim 
al ora!ului neavând de mai mul"i ani preot, fiind aclamat el de cet#"eni, a primit 
!i luând coroana zeului în timpul când Gaius Antonius î!i avea aici cartierul de 
iarn#, îndeplini bine !i cu magnificen"# jerfele !i ceremoniile religioase. De ace-
ea, pentru ca !i poporul s# se arate recunosc#tor fa"# de b#rba"ii s#i bravi !i 
buni care îi fac bine, Senatul !i poporul au hot#rât s# se aduc# pentru aceasta 
laude publice lui Acornion, fiul lui Dionysos, !i s# fie încoronat la serb#rile dioni-
siace cu o coroan# de aur !i cu o imagine de metal !i s# se încoroneze în viitor 
în fiecare an la serb#rile dionisiace cu o coroan# de aur !i pentru a i se ridica o 
statuie s# i se dea locul cel mai bine situat din pia"#15.” 

Cultul muzelor se ive!te !i în ora!ele pontice dobrogene, concretizându-se 
în sanctuarul de la Histria, în piese iconografice dedicate grupului celor nou# 
muze. Numele zei"ei Bendis a fost asemuit cu „cea cântat#”, adoratorii ei atribu-
indu-i !i daruri muzicale, în onoarea ei având loc festivit#"i de adorare denumite 
„bendideia”. Aristofan zicea c# zei"a era trac#, al"i comentatori asemuind-o cu 
Artemis a grecilor. La Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca se p#s-
treaz# un medalion ex vote dedicat zei"ei dacice Diana-Bendis, din teracot#, 
având dimensiunile 10 x 1,5 cm., descoperit la Sarmisegetuza, datând din secolul 
I î.e.n. Cultul lui Zamolxis, considerat elev al lui Pitagora, atestat chiar de c#tre 
p#rintele istoriei, Herodot din Halicarnas, era înso"it de cântece !i dansuri inter-
pretate în cinstea zeului care simboliza fertilitatea solului !i nemurirea, lui reve-
nindu-i !i atribu"iile profetice ale lui Sitalkas, tot a!a trebuie s# fi fost cazul lui 
Zamolxis.16” El a fost elev al lui Pitagora, a întemeiat primul l#ca! de cult !i ini"ie-
re tip !coal# public# din Dacia, cum ne informeaz# istoricul Herodot în Istorii: „…
fiind doar un muritor, a fost rob în Samos !i anume al lui Pitagora (…). Dup# 
aceea ajungând liber, strânse bog#"ii mari !i, dup# ce se îmbog#"i, se întoarse în 
patria lui (….), întrucât avusese leg#turi cu grecii !i cu Pitagora – un însemnat 
gânditor al acestora – a cl#dit o cas# pentru adun#rile b#rba"ilor, în care (se 
spune) îi primea !i îi punea s# benchetuiasc# pe frunta!ii "#rii, înv#"ându-i c# nici 

14   Re!edin"a lui Burebista !i a tat#lui s#u era localitatea Argedava a!ezat#, se pare, 
pe râul Arge!.

15   Cf. B#rbulescu, Mihai, Despre cultul zei"ei Bendis la Daco-Ge"j, în Acta Musei 
Napocensis, Cluj-Napoca, 8, 1971,  p. 91-107.

16   Ka"arov, G. I., Zamolxis, în Godiscinka na Sofiiskii a Universitet, III-IV, 1900-1907, Sofia, 
1908, p. 162.
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el, nici oaspe"ii s#i !i nici unul din urma!ii acestora nu vor muri, ci vor merge în-
tr-un anume loc, unde vor tr#i pururi !i vor avea parte de toate bun#t#"ile.”

Cântecul prezent în via"a social#, în activitatea militar# !i la curte devine 
purt#torul unor idei !i sentimente colective sau ale imnului; atunci când era aso-
ciat cu cuvântul !i cu dansul da na!tere unei originale arte sincretice capabil# s# 
exprime valorile fundamentale ale locuitorilor  str#vechilor meleaguri ale tra-
co-ge"ilor. %i cântecul a venit în contact cu arta greco-roman#, apoi cu cultura 
bizantin# !i cu a popoarelor migratoare, r#mânând viguros !i fecund pân# la 
deplina sa cristalizare, în cadrul procesului de etnogenez# a poporului român. O 
atestare particular# care surprinde sincretismul artei str#vechi apar"ine istoricu-
lui !i filozofului atenian Xenofon (circa 427–355 î.e.n.), care, în Anabasis (Cartea 
VI, Cap. I) zice: „Dup# ce f#cur# liba"iuni !i cântar# peanul, se ridicar# mai întâi 
tracii !i, în sunetele flautului, dansar# cu armele pe ei, s#rind !i mânuind cu"itele 
cu mult# îndemânare. În sfâr!it, un trac lovi pe un altul în a!a fel încât to"i crezu-
r# c# omul a fost r#nit. Acesta se pr#bu!i cu dib#cie. Paflagonienii scoaser# un 
strig#t. Cel care a pus mâna pe armele partenerului s#u ie!i cântând cântecul 
Sitalkas, în timp ce câ"iva traci îl scoaser# afar# pe cel#lalt ca pe un mort.”17 
Acela!i istoric descrie un dans ost#!esc solistic interpretat de un militar misian 
care ar fi putut s# fie originar fie din Daco-Moesia sud-dun#rean#, fie din Asia 
Mic#: „...dansatorul "ine în fiecare mân# câte un scut u!or; câteodat# el se ser-
vea de ele dansând ca !i cum ar fi vrut a se ap#ra contra a doi adversari; uneori, 
ca !i cum n-ar fi avut a face decât cu unul singur. Adesea, el se învârtea !i f#cea 
saltul periculos f#r# ca s#-!i lase scuturile....el sfâr!i prin a dansa în felul per!i-
lor, lovind un scut de cel#lalt; !i se a!eza în genunchi !i se ridica; toate aceste 
mi!c#ri le executa în m#sura !i în sunetul flautului.”18 %i Tucidide în Istoriile sale 
aminte!te de Sitalkas, regele tribului trac al odri!ilor, iar Iordanes în Getica, rea-
lizat# în anul 551 e.n., surprinde substratul str#vechi al baladelor !i cântecelor 
de vitejie de mai târziu în asemenea termeni: „Comunicând acestea !i alte multe 
go"ilor (ge"ilor)cu m#iestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o fiin"# miraculoas#, 
încât a condus nu numai oamenii de rând, dar chiar !i pe regi. C#ci atunci a ales 
dintre ei pe b#rba"ii cei mai de seam# !i mai în"elep"i pe care i-a înv#"at teologia, 
i-a sf#tuit s# cinsteasc# anumite divinit#"i !i sanctuare, f#cându-i preo"i !i le-a 
dat numele de pilea"i, fiindc#, dup# cum cred, având capetele acoperite cu o 
tiar#, pe care o numim cu un alt nume, pileus, ei f#ceau sacrificii. Restul popo-
rului a dat ordin s# se numeasc# capillati, nume pe care îl reamintesc pân# as-

17   Xenofon, Anabasis (ed. Maria Marinescu-Himu), Bucure!ti, 1964, p. 219.
18   Cf. Ghircoia!iu, Romeo, Contribu"ii la istoria muzicii române!ti, Editura Muzical#, 

Bucure!ti, 1963, p. 28.
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t#zi în cântecele lor, deoarece i-au dat o mare considera"ie.” Aristotel, în secolul 
al IV-lea î.e.n., anun"# termenul de nome în lucrarea Problemele, precizând c# 
ele erau melodii cântate înaintea invent#rii literelor pentru ca legile s# nu fie ui-
tate, obiceiul p#strându-se la agatâr!i ce tr#iau în partea de nord a Transilvaniei, 
popula"ie care a fost asimilat# de c#tre tracii autohtoni. Nomele, refer# Aristotel, 
erau cânt#ri libere abordate atunci când interpre"ii se puteau întrece între ei, fie-
care prelungindu-!i execu"ia atât cât dorea. F. A. Gévaert !i F. C. Vollgraff au 
definit termenul de nome astfel: „o tem# melodic# consacrat# de aprecierea 
universal# !i constând adesea într-o simpl# linie sonor#, servind de punct de 
plecare pentru o mul"ime de compozi"ii muzicale.”19 

Cu timpul s-au constituit genurile muzicii vocale cuprinzând oda, peanul, 
imnul, cântecul liric, bocetul, numit la geto-daci torelli, epoda, precum !i unele 
forme ale muzicii instrumentale ca ritornel#, comentariu, preambul, tranzi"ie, re-
luare, epilog, interludiu, definite astfel prin apelarea la structuri de acest fel pre-
zente în muzica elin# considerat# eronat ca singura purt#toare de valori muzica-
le superioare, cercet#rile mai recente, inclusiv cele referitoare la antichitatea 
geto-dac#, demonstrând similitudini !i asem#n#ri nea!teptate.

M#iestria muzican"ilor era pus# în eviden"# !i demonstrat# cu prilejul prac-
tic#rii ritualurilor dedicate lui Dionysos – Bacchus, cultivate mai întâi în Tracia – 
cum gr#iesc m#rturiile istorice, !i preluate apoi de greci, pe aceast# cale dove-
dindu-se intensa via"# muzical# a str#vechilor locuitori ai meleagurilor noastre. 
Ritualurile, al c#ror specific îl constituie sincretismul, erau supuse înrâuririlor 
mediului social, agrar !i militar, printre cele mai r#spândite num#rându-se: solia 
geto-dacilor c#tre Zamolxis care era înso"it# de cânt#ri !i dansuri sacre, ritualul 
dedicat zeului Apollo !i zei"ei Artemida acompaniat de cântece, ritualul în cin-
stea lui Dionysos – zeul trac al vegeta"iei, vi"ei de vie !i al vinului cu practici or-
giastice din cadrul c#rora nu lipseau pantomimele, cântecele, jocurile !i laudele 
interpretate de menade, satiri, nimfe, fauni, sileni, instrumenti!ti !i dansatori. 
Cultul lui Dionysos de provenien"# tracic# a cunoscut o larg# r#spândire în spa-
"iul rural, el a parcurs mai multe faze de transform#ri datorit# absorb"iei unor 
manifest#ri agrare str#vechi, îmbog#"irii dramatismului reprezenta"iei, adopt#rii 
unor noi modalit#"i de desf#!urare a ceremonialului. Cu timpul s-a cimentat cre-
din"a în via"#, reînvierea prim#verii  însemnând biruin"a vie"ii asupra mor"ii !i s-a 
apelat la reprezentarea diferitelor fapte !i întâmpl#ri ale unor eroi cunoscu"i.

Din punct de vedere muzical, momentul caracteristic „marilor dionisii” a 

19   Gévaert, F. A. !i Vollgraff, F. C., Les problèmes musicaux d’Aristotel, facs. II, Gand, 
1901, p. 29.
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fost denumit ditiramb, etimologia cuvântului fiind controversat# de înv#"a"i. La 
obâr!ie, ditirambul era o pies# folcloric# prezent# în cadrul festivit#"ilor populare 
organizate în cinstea zeului naturii pe întreg teritoriul Greciei. La noi a p#truns 
prin Dobrogea asemeni altor forme !i genuri ale culturii datorit# influen"elor eli-
ne. Manifestarea era condus# de un corifeu care se îngrijea !i de scurgerea 
suitei de cântece !i dansuri, între corifeu !i cor intervenind momente dialogate, 
iar între personaje !i cor evoluând cântece alternate !i replici schimbate. 
Ditirambul se transform# cu timpul într-o od# coral#, într-un imn structurat în 
conformitate cu triada: strof#, antistrof# !i epod#, oda fiind înso"it# de o adecva-
t# evolu"ie coregrafic#. Întreaga desf#!urare nu a fost consemnat# în documen-
te ale antichit#"ii pentru a ne da seama !i a ne face o p#rere mai exact# asupra 
acestor practici artistice pentru care anticii aveau un cult ce se manifesta cu 
prec#dere asupra muzicii, asupra func"iilor ei psihice !i metafizice. Ritualurile, 
serb#rile orgiastice, manifest#rile dedicate unor zeit#"i con"ineau o ideatic# ma-
gic#, de aceea ele sunt considerate continuatoarele concep"iilor magice ale pri-
mitivilor.

Ecoul unor credin"e îndep#rtate, sensul terapeutic al unor incanta"ii atribu-
ite traco-ge"ilor au fost sesizate de Platon în Charmides: „..l-am înv#"at în oaste 
de la un doctor trac, unul din ucenicii lui Zamolxe, care se spune c# au puterea 
s# te fac# nemuritor. Acest trac spunea c# doctorii greci au mare dreptate s# 
fac# observa"ia de care pomenii. Dar, ad#ug# el, Zamolxe, regele nostru, care e 
zeu, spune c# precum nu se cade s# încerc#m a vindeca ochii f#r# s# ne ocu-
p#m de cap, ori capul f#r# trup, tot astfel nu se cade s# încerc#m a vindeca 
trupul f#r# s# vedem de suflet, !i c# tocmai din pricina asta, sunt multe boli la 
care nu se pricep doctorii greci, fiindc# nu cunosc întregul de care ar trebui s# 
îngrijeasc#. C#ci, dac# acesta merge r#u, este peste putin"# ca partea s# mear-
g# bine. Toate relele !i bucuriile trupului !i omului îndeob!te, pornesc de la su-
flet, care înrâure!te asupra trupului, precum capul înrâure!te asupra ochilor. 
Prin urmare, întâi de toate !i mai presus de orice, trebuie s# îngrijim de suflet, 
dac# vrem s# fie în bun# stare capul !i trupul întreg.

Cu cântec de vraj# s# ne cur#"im sufletul!”20

În concep"ia celor din vechime cântecul de vraj# putea cur#"i sufletele !i ali-
na suferin"ele, prezen"a incanta"iilor în cultul lui Zamolxis fiind consemnat# pân# 
mai târziu (sec. IV e.n.). Vasile Pârvan, preluând p#rerea comediografului 

20  Cf. Breazul, George, Patrium Carmen, Contribu"ii la studiul muzicii române!ti, Editura Scrisul 
Românesc, Craiova, 1941, p. 159-160; vezi !i Platon, Opere, vol. I, ed. a II-a (Clasicii filozofiei univer-
sale), Bucure!ti, 1975, p. 183-184.
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Menandru (aproximativ 342-292 î.e.n.) consemnat# de Strabon (Cartea a VII-a, 
cap. III, 4) zice: „getelor nu le erau de fel necunoscute acele descântece, farmece 
!i leacuri ... pe care femeile thrace din sudul Haemului le întrebuin"au curent pen-
tru alinarea suferin"elor trupe!ti !i suflete!ti ale aproapelui, deoarece reprezentan-
"ii cei mai autoriza"i ai religiozit#"ii !i supersti"iilor sudice, bessii erau bunii vecini ai 
ge"ilor.”21  De regul#, descântecele au o desf#!urare literar# liber#, sunt mai mult 
recitate cu voce sc#zut# !i asociate cu muzica în acel str#vechi sincretism.

Obiceiuri specifice înso"eau ritualul funerar, jerfindu-se animale !i jeluin-
du-se cel disp#rut. Se poveste!te c# ge"ii aduceau jertfe !i benchetuiau ca !i 
cum mortul se va întoarce sau c# rudele apropiate plângeau în jurul nou-n#scu-
tului prevestind nenorocirile viitoare !i se bucurau, glumind în momentul dispari-
"iei. Pomponius Mela relateaz# în acest sens: „Tracia este locuit# de un singur 
neam de oameni, tracii, având îns# fiecare alt nume !i alte obiceiuri. Unii sunt 
s#lbatici !i cu totul gata s# înfrunte moartea, mai ales ge"ii. Acest lucru se dato-
re!te credin"elor lor deosebite; unii cred c# sufletele celor care mor se vor în-
toarce pe p#mânt, iar al"ii socotesc c#, de!i nu se vor mai întoarce, ele totu!i nu 
se sting, ci merg în locuri mai fericite; al"ii cred c# sufletele mor negre!it, îns# c# 
e mai bine a!a decât s# tr#iasc#. De aceea, la unii sunt plânse na!terile, !i jeli"i 
nou-n#scu"ii, dar dimpotriv#, înmormânt#rile sunt prilej de s#rb#torire !i ei le 
cinstesc ca pe ni!te lucruri sfinte prin cânt !i joc.”22 Ritualul înmormânt#rii înso"it 
de dansul funebru a fost imortalizat pe diferite reliefuri, pe statuiete de ceramic# 
aurit# ce reprezint# figuri dansatoare etc. Unele inscrip"ii de pe pietrele funerare 
au fost asemuite cu bocetele scrise prin caracterul tragic al textelor cum este cel 
de pe sarcofagul de la Romula în#l"at, probabil, în epoca lui Septimiu Sever 
(193-211) de Gemellina pentru a cinsti memoria so"ului ei:

Scumpului so" Iulian, pentru a lui vrednicie, eu soa"a, 
Casa aceasta de veci i-am ridicat-o cu lacrimi,
Recele-i trup spre-a-!i putea odihni dup# moarte într’nsa
Tr#it-a el ani patruzeci, în cinste deplin#
%i datoria–nplinindu-!i, de slav# !i rang avu parte.
%i iat# c# eu, Gemellina, de pietate p#truns# 
So"ului vrednic mâhnit-i durai cu copii l#ca!ul
Între tufi!uri de vi"# !i desf#t#toare verdea"#, 
Unde stufoasele ramuri-l acop#r cu deasa lor umbr#.

21  Pârvan, Vasile, Getica, o protoistorie a Daciei, edi"ia a II-a, Editura Meridiane, 
Bucure!ti, 1982, p. 95-96.

22   Pomponiu, Mela: De Chorographia Libri III (ed. Carolus Frick), Leipzig, 1880, p. 
389.



87

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

Ureaz#-i, drume" cititor, s#-i fie "#râna u!oar#!23

Asupra acestei fascinante lumi sonore, asupra spectacolului muzical al 
unei lumi fabuloase, s-au aplecat doi istorici !i c#rturari vizionari, oferindu-ne nu 
o simpl# plimbare în trecut, ci o incursiune în civiliza"ia îndep#rtat# pentru a re-
pune în circula"ie valorile ei autentice. Primul este Nicolae Iorga, cel ce re"ine !i 
atrage aten"ia cu unele generaliz#ri ce nu au putut fi probate pân# în zilele noas-
tre, asupra reflexelor muzicii tracice care stau la originea cântecului popular ro-
mânesc !i a unor "#ri vecine: „L’origine de la chanson populaire roumaine, com-
me l’origine de la chanson populaire de tous pays voisins: la chanson populaire 
serbe, la chanson populaire bulgare, la chanson populaire grecque, dans beau-
coup de regions la chanson populaire ukrainien, ça et la chanson populaire 
Magyare, celle des Slovaque, doit être cherchée dans l’ancienne musique des 
Thraces.”24 Cât prive!te celelalte popoare, influen"a tracic# s-a f#cut sim"it# cel 
mult indirect, mediat, neputându-se sus"ine în ce m#sur# mo!tenirea transmis# 
din substratul etnic al tracilor a suprevie"uit în alte culturi. Cea de a doua perso-
nalitate este George Breazul care, cu dinamismul s#u impetuos, de o exuberan-
t# vitalitate, cu particularit#"ile conduitei sale, a urm#rit problematica muzicii 
tracice pe parcursul mai multor decenii, componentele gândirii sale luând pro-
por"iile unui sistem bine închegat. Prin vocea lui autorizat#, reu!e!te s# dea o 
sintez# complet# !i !tiin"ific# asupra domeniului, c#ci muzica tracilor nu a r#mas 
ca o singular# fantom# r#t#citoare prin preistorie, ci s-a impus asemeni sensuri-
lor mari, evolutive ale istoriei. În 1941 elabora Muzica tracilor25 cu considera"ii de 

23   Traducere versificat# de %tefan Bezdechi, cf. Istoria României, I, Editura Acade-
miei Române, Bucure!ti, 1960, p. 437 – 438.

24   Iorga, N., La musique roumaine, Paris, Durassié, 1925, 9 (Eglise roumaine de 
Paris, Bibliothèque „Hora”)

25   Vezi Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. II, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1970, 
p. 19-22. 

Breazul, George (Georgescu-Breazul, Diac G., Diacu, George), muzicolog, profesor, 
etnomuzicolog !i critic muzical (n. 14 IX 1887, com. Am#r#!tii de Jos, jud. Dolj – m. 3 VIII 1961, Bu-
cure!ti). A studiat la Seminarul din Râmnicu Vâlcea !i la Seminarul Central din Bucure!ti pe care l-a 
absolvit în 1907. În perioada 1908-1912 a continuat studiile la Conservatorul din Bucure!ti cu D. G. 
Kiriac (teorie-solfegiu), Ion Nonna Otescu !i Alfonso Castaldi (armonie-contrapunct). Între 1922-1924 
s-a specializat la Universitatea din Berlin cu Hermann Albert, Erich von Hornbostel, Richard Sternfeld, 
Georg Schünemann, Johannes Wolf, Max Friedländer, Curt Sachs, Carl Stumf, Eduard Spranger, 
Ferdinand Jakob Schmidt. A lucrat cu Oskar Fleischer la studiul asupra istoricului nota"iei muzicale !i 
cu Karl Schäffer în laboratorul de acustic# muzical# fiziologic# de la Facultatea de  medicin# (Charité)

Pân# la primul r#zboi mondial a fost autorizat s# predea lec"ii de vioar#, teorie, armonie etc. în 
înv#"#mântul particular, precum !i în înv#"#mântul primar. A fost impiegat la Casa %coalelor din Bu-
cure!ti (1910) !i profesor la institutele particulare Model, Lolliot !i Sf. Gheorghe din Bucure!ti (1914-
1916). A dirijat diferite forma"ii corale !i orchestrale, între care: Doina, Crângul, Schubertbund, Socie-
tatea func"ionarilor publici, Societatea pentru r#spândirea cânt#rilor patriotice, ost#!e!ti !i religioase, 
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sus"inând concerte pentru diferite categorii de melomani.
 Dup# examenul de capacitate din sesiunea 1920, la care a reu!it primul cu media 9,75, a fost 

numit profesor titular la Liceul militar M#n#stirea Dealu din Târgovi!te (1920-1022), profesor de edu-
ca"ie muzical# !i ritmic# la Oficiul na"ional de educa"ie fizic# din Bucure!ti (1925-1926), profesor la 
Seminarul Central din Bucure!ti din 1926. În acela!i an devine profesor suplinitor la catedra de Teorie 
!i solfegiu a Conservatorului din Bucure!ti, iar în 1927 este numit profesor titular de Enciclopedia !i 
pedagogia muzicii. În urma diferitelor restructur#ri ce au avut loc în înv#"#mântul superior, a func"ionat 
alternativ pân# în 1953 la: catedra !i Teorie !i solfegiu (1926-1927), (1939-1946), (1950-1953) !i la 
cea de Enciclopedia !i pedagogia muzicii (1927-1938), (1947-1949).

 La 26 noiembrie 1953 a fost încadrat profesor la catedra de Folclor !i Istoria muzicii, fiind numit 
!i !ef de catedr#, post de"inut pân# la sfâr!itul vie"ii. A fost profesor onorific de estetic#, acustic#, 
pedagogie !i psihologie muzical# la Academia de muzic# religioas# din Bucure!ti (1928-1938), In-
spector general al înv#"#mântului muzical secundar din România (1932-1939), profesor de muzic# 
româneasc# !i consilier la Liceul militar muzical din Bucur!ti (1941-1942), (1950-1953).

 A cules, transcris !i publicat folclor, a întemeiat Arhiva fonogramic# a Ministerului Instruc"iei,  
Cultelor !i  Artelor (1927), devenit# institu"ie de culegere, studiere !i  publicare a folclorului, a ini"iat 
colec"ia muzicologic# Melos (1939-1941) în care a tip#rit studii fundamentale asupra culturii muzicale 
române!ti, din cele mai vechi timpuri pân# în epoca sa, a scris peste 500 de articole de cronic# 
muzical# !i a sus"inut peste 100 conferin"e, prelegeri, concerte-lec"ii, emisiuni radiofonice !i de tele-
viziune, comunic#ri !tiin"ifice în "ar# !i în str#in#tate (Cehoslovacia, Germania, Austria). A întreprins 
c#l#torii de studii !i documentare în Germania, U.R.S.S., Austria, etc. A  colaborat la principalele 
publica"ii din "ar# !i la reviste de peste hotare ca: Muzica, Studii de muzicologie, Contemporanul, 
Probleme de muzic#, Gândirea, Flac#ra, Universul literar, Armonia, Izvora!ul, Ideea european#, Mi!-
carea literar#, Boabe de grâu, România literar#, Gazeta literar#, Revista general# a înv#"#mântului, 
Revista Funda"iilor Regale, %coala !i via"a, Raze de lumin#, Cultura, Tinerimea român#, Revista de 
pedagogie, România, Cercet#ri folclorice, Cultura poporului, Teatru !i muzic#, Îndrum#torul cultural, 
Îndreptarea, Cuvântul, Universul, Ac"iunea, Munca, Scânteia, Neuer Weg, Bukarester Tageblatt, Ku-
rier Poznanski (Poznan), The Musical Quarterly (New York), L’Europe Orientale (Paris), Der Auftakt  
(Praga), Boletin Latino-americano de Musica (Montevideo), Serdike (Sofia), Prager Presse (Praga), 
Südosteuropa Handbuch etc. A colaborat cu materiale muzicologice !i articole lexicografice la Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, Encyclopédie de la musique – Fasquelle – Paris, Bol!aia En"i-
klopedia Societskaia, Riemann Musik-Lexikon, Institutul de bibliografie muzical# Das Musikschriftum, 
Enciclopedia dello spetacolo, Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Ost (I. Jg. Nov. 1959), Enci-
clopédie „Stravinski”, Der Jahrbuch der Musikbibliothek Peters; a redactat o sintez# a istoriei muzicii 
române!ti pentru Universitatea din Saarland !i o alta pentru Muzghiz (Moscova), un studiu pentru 
Politikens Vorlag Kópenhavn (Who’s Who in music?), un articol despre Conservatorul din Bucure!ti 
pentru Riemann Musik – Lexicon, a expediat la Budapesta materialul necesar pentru un volum asupra 
istoriei muzicii române!ti care a ap#rut în anul 1963 (A Román Zene Története, Bibliotheca Musica 9, 
Zenemükiado Vállalat, Budapest). A fost invitat la diferite congrese !i simpozioane interna"ionale, la 
Congresul interna"ional de muzicologie de la Viena din anul 1956 sus"inând comunicarea Zu Mozarts 
Zweihundertjahrfeier ap#rut# în volumul Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen 
Kongress Wien, „Mozartjahr 1956” Herausgegeben von Erich Schenk, Sonderdruck, 1958, Verlag 
Hermann Böhlaus Nachf/Graz-Köln, p. 69-74. Rezumatul comunic#rii a fost publicat în Pagini din 
istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura muzical#, Bucure!ti, 1977, p. 308-314. În cadrul acestui 
Congres a prezidat lucr#rile sec"iei Musikalische Folklore; a fost ales pre!edinte al Societ#"ii Acade-
mice Române – Berlin 1922, membru în Deutsche Musikgesellschaft (1927), Société française de 
musicologie, Société international de musicologie (1928), Gesellschaft für Musikforschung (Kassel, 
1935), membru extraordinar al Societ#"ii interna"ionale de educa"ie muzical# de la Praga (1936), 
membro della sottosezione di storia della musica – al Instituto nazionale di studi del rinascimento 
(Firenze, 1942), membru corespondent al Institutului „Max Reger”, (Bonn, 1947), membru de onoare 
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al societ#"ii germane Gesellschaft der Freunde des Internationalen Musiker – Brief Archive (Berlin 
1958). Împreun# cu Maximilian Costin a condus revista Muzica în perioada 1921-1925. A întemeiat 
Biblioteca „George Breazul”, cea mai mare bibliotec# muzical# particular# din "ar#, donat# în 1971 de 
profesoara Georgeta Breazul, so"ia profesorului, Uniunii compozitorilor !i muzicologilor din România, 
în conformitate cu dorin"a eminentului om de !tiin"#, institu"ia cuprinzând documente muzicale de 
interes na"ional !i interna"ional.

 Biblioteca ad#poste!te peste 17.000 de fi!e realizate de profesor în decursul întregii sale  ac-
tivit#"i, o bogat# colec"ie de reviste române!ti !i str#ine (printre acestea se num#r# !i Allgemeine 
musikalische Zeitung), o impresionant# coresponden"# purtat# de George Breazul cu personalit#"i de 
seam# ale culturii !i !tiin"ei muzicii, vie"ii muzicale !i artei interpretative din "ar# !i de peste hotare, 
c#r"i de inestimabill# valoare, manuscrise rare. Numai scrisorile !i documentele totalizeaz# peste 
3000 de piese. Printre dosarele aflate în Biblioteca „George Breazul” se num#r#: Muzica tracilor, 
Geneza cântecului popular românesc, Daniel Speer: „Turkischer Eulen–Spiegel”, Ungarischen oder 
dacianischer Simplicissimus, Olah Tanz, Idei curente în cercetarea cântecului popular românesc. Mo-
duri pentatonice !i prepentatonice, Muzica olteneasc#, Muzica !i standardizarea acustic#, Unirea, 
Teatrul muzical, Copilul !i muzica, Manuale de înv#"#mânt muzical pân# la 1900, Manuale de  înv#-
"#mânt muzical de la 1900 încoace, Înv#"#mântul muzical în Principatele române!ti, La bicentenarul 
na!terii lui Mozart, Conservatorul (90 ani), Muzica bulg#reasc#, Înv#"#mântul pianului, Rouschitzki, 
Romberg, Mititica, Des chansons valaques, Moravuri ale muzicienilor români, B. Bartók, Folclor. Gh. 
Fira, Folclor, Ilarion Coci!u, Material muzical pentru un lexicon, Arhiva fonogramic#, Bucure!ti la a 
500-a aniversare de existen"# documentar#, L#utarii, Valorificarea artistic# a folclorului, Contribu"ii la 
cunoa!terea trecutului muzicii noastre, George Enescu etc. C#r"ile rare se constituie în valori durabile, 
printre ele num#rându-se: Glarenus Dodeahordon ((1547), Das bedrängte Dacia !i Das alt und neu 
Dacia de Betlen J. (1666), Geschichte des osmanische Reichs de Cantemir Dimitrie (1745), Storia 
delle moderne rivoluzioni della Valachia de Del Chiaro Ant. (1718), Ioan Chrisostomul – Opera tom 1 
(1549), Historia regni Hungariae... de Isthvanffy N., (1758), Geschichte des transalpinischen Daciens 
de Sulzer Fr. J. (1781), Recueil de cantates de Bachelier J. (1728), Dictionnaire de musique de Rous-
seau J. J. (1782), La musique rendue sensible par la méchanique de Choquel Henri L. (1759), Traité 
de l’Harmonie Universelle de Mersenne M., (1627), Motetes (1710), !i Cantates françoises (1714) de 
Campra André, Bellerophone (1679) !i Roland (1711) de Lully J. B.,  A journey through the Crimea 
to Constantinopole... (1789) !i Voyage en Criméa et á Constantinopole de Craven Elizb, Voyage en 
Krimée – Un jeune russe – (1802), De cantu et musica sacra a prima ecolesiae aetate... 2 vol. de 
Gebert Martin (1829), R#spundere desgurz#toare....de Bojânc# D. (1827), Filosofia cuvântului !i a 
n#ravurilor de Brâncoveanu Gr. (1829), Wideslegung der Abhandlung ...de Eftimie Murgu (1830), Via-
gio curioso...per la Valachia, Transilvania e Ungheria de Sesteni Domenico (1815), Chefs d’oeuvres 
dramatique, vol. 3 de Voltaire, 1809,  Tableau historique... de la Moldavie, et de la Valachie de Wil-
kinson W. (1821), Sintomon Docsastarion (1820) !i Neon Anastasimatarion (1820) de Efesios Petros, 
Octoih !i slujbelor de obsce (17...?),  Litteratura turchesca, 3 vol., (1787) !i Litteratur der Turken, 2 vol. 
(1790), Chants populaires des frontieres méridionales de l’Ecosse, 4 vol. (1826), Musique orientale 42 
chansons de Fr. Rousichitzki Fr. (1834), întreaga oper# muzical# laic# !i religioas# a lui Anton Pann 
(1830), la care se adaug# Psaltikii !i Teoreticoane din secolele XVII-XVIII, Gramatica lui Komitas, 
St. (1819), manuscrisele Anonymus Moldavus !i Anonymus Valachum, denumite astfel de George 
Breazul, opera lui Macarie Ieromonahul, lucr#ri de Lampadarios Petru, Idelsohn, Abraham Zebi !.a. 
A pus bazele istoriei muzicii ca !tiin"# în "ara noastr#, cercet#rile sale în domeniul folclorului, istoriei 
culturii muzicale !i instrumentelor muzicale populare întemeindu-se pe documente inedite descoperite 
printr-o perseverent# !i îndelungat# activitate !tiin"ific#. Pentru a cinsti memoria profesorului George 
Breazul, Universitatea Na"ional# de Muzic# din Bucure!ti a înfiin"at Cabinetul de muzicologie „George 
Breazul”. A fost distins cu Premiul Academiei Române pe anii 1931, 1933, 1937, cu Ordinul Muncii cl. 
II !i cu Premiul de Stat cl. I (1955).

A elaborat articole, studii, metode, c#r"i didactice, de pedagogie muzical# !i înv#"#mânt care se 
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înscriu printre cele mai moderne din întreaga didactic# muzical#, scriind:
 - Observa"iuni relative la înv#"#mântul muzical în !coala secundar#, în Muzica, Bucure!ti, nr. 

10-11, august-septembrie 1920;
- O catedr# de pedagogie muzical# la Conservatorul in Bucure!ti, în Muzica, Timi!oara, nr. 3, 

1925;
- Carte de cântece pentru clasa I secundar# de b#ie"i !i fete, cu desene de Demian, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1931, (în colaborare cu Sabin V. Dr#goi);
- Carte de cântece pentru clasa II secundar# de b#ie"i !i fete, cu desene de Demian, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1931, (în colaborare cu Sabin V. Dr#goi);
- Carte de cântece pentru clasa III secundar# de b#ie"i !i fete, cu desene de Demian, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1932, (în colaborare cu Sabin V. Dr#goi);
- Carte de cântece pentru clasa IV secundar# de b#ie"i !i fete, cu desene de Demian, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, S.A., 1933, Premiat# de Academia Român#, Raportor: George Enescu;
- Program de lucru pentru ac"iunea cultural#, Bucure!ti, 1933;
- Die Musikerziehung in Rumänien, Bucure!ti, Institutul de arte grafice „Luceaf#rul”, S.A., 1936; 
- Muzica româneasc# la Praga. România la întâiul Congres interna"ional de educa"ie muzical#, 

"inut la Praga în aprilie 1936, Bucure!ti, Cartea Româneasc#, 1936;
- Un capitol de educa"ie muzical#, Bucure!ti, Editura Cartea Româneasc#, 1937;
- Carte de cântece pentru copii, pentru clasele I-IV (patru volume), cu desene de Sirin, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, S.A., 1937 (în colaborare cu N. Saxu). Un singur volum cuprinzând o 
selec"ie de cântece din cele patru s-a reeditat în 1985 de Editura muzical# sub titlul Carte de cântece 
pentru copii, edi"ie îngrijit# de Titus Moisescu;

- Metod# de vioar#, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1937 (în colaborare cu Max Costin);
- Educa"ie muzical# în !coala primar#, în: Revista de pedagogie, Caietul II, iunie, 1938;
- Folclor, folcloristic#, scriind:
- Pentru muzica popular#, în: Ideea european#, Bucure!ti, nr. 147, 15-22 iunie, 1924;
- Arhiva fonogramic# a Ministerului Instruc"iei, Cultelor !i Artelor, în Boabe de grâu, Bucure!ti, 

nr. 8, 1932;
- Cartea satului 7. Vicleimul. Joc sfânt, cules din popor, cu întregiri !i l#muriri de punere în scen# 

de Victor Ion Popa. Cu a!ezarea pe muzic# a melodiilor populare (semne bizantine !i apusene) de G. 
Breazul. Cu un desen pe copert# în culori de Lena Constante. Funda"ia cultural# „Principele Carol”, 
Bucure!ti, 1934;

- Colinde. Culegere întocmit# de G. Breazul, cu desene de Demian, Bucure!ti, Funda"ia cultural# 
„Principele Carol”, 1938, Cartea satului, nr. 21, tip#rit# la Craiova, Scrisul Românesc, S.A., ed. I, 1938;

- Colindele.... Întâmpinare critic#, în „Melos, IV”, culegere de studii muzicale scoas# de G. Brea-
zul, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1940;

Studii de folclor muzical:
A – Idei curente în cercetarea cântecului popular.
B – Oligocordii !i stenohorii; moduri prepentatonice; în Cercet#ri folclorice, Bucure!ti, 1947;
     - Idei curente în cercetarea cântecului popular. Moduri pentatonice !i prepentatonice, în Stud. 

muzicol. Bucure!ti, nr. 1, 1965;
   - Muzica olteneasc#, în: Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. V, Bucure!ti, Editura muzical#, 

1981;
   Muzicologie, scriind:
 - Concep"iile dominante în muzica româneasc# de azi, în: Gândirea, Bucure!ti, nr. 1, ianuarie, 

1931;
  - Die ersten Mozart – Auffürungen in Rumänien, Bucure!ti, 1943;
  - Înv#"#mântul muzical în Principatele române!ti, în: Anuarul pe 1941-1942, Bucure!ti, Conser-

vatorul de muzic# !i Art# dramatic#, 1943;
  - D. G. Kiriac la 50 de ani de la înfiin"area societ#"ii corale „Carmen”, în: Muzica, Bucure!ti, nr. 
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5, 1951, nr. 8-9, 1952 (în colaborare cu Ioan Chirescu !i Vasile Popovici);
  - Rela"ii muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucure!ti, supl. nr. 11-12, 1954;
 - Înv#"#mântul muzical în &ara Româneasc# – la împlinirea a 50 de ani de la înfiin"area Conser-

vatorului de muzic# !i declama"iuni din Bucure!ti, în: Muzica, Bucure!ti, Supl. Nr. 6-8  1955;
  - %tiri noi despre rela"iile muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucure!ti, nr. 1-2, 1956;
  - La bicentenarul na!terii lui Mozart, 1756-1956, Bucure!ti, Editura Uniunii compozitorilor, 1957, 

Cuprinsul:
- Introducere, p. 5-10;
- Muzica, izvor istoric – Cântece !i jocuri populare române!ti – „muzica european#” (Kog#lni-

ceanu);
I – Începuturile p#trunderii muzicii apusene în &ara Româneasc# !i Moldova, p. 11-52:
    Muzica de dans „evropieneasc#”. – „Muzica nem"easc#”, „muzican"i nem"i”, „trâmbi"a!i nem"i”, 

Rela"ii muzicale româno-germane prin Transilvania. Sulzer despre muzica german# la Curtea dom-
neasc# din Bucure!ti, Înv#"#mântul muzicii apusene; Clavirul. Concerte.

II – Prime execu"ii ale operelor lui Mozart în &ara Româneasc#, p. 55-88: 
    Începuturile teatrului muzical în principatele dun#rene, Teatrul muzical în Transilvania, Trupa 

lui Johann Gerger pentru prima oar# la Bucure!ti. „Flautul fermecat” !i „Idomeneo” (1818). O trup# 
italian#. Trupa lui Eduard Kreibig. Trupa lui Theodor Müller execut# „Flautul fermecat” !i, în prim# 
audi"ie, „Don Giovanni”. – Muzic# simfonic# de Mozart în prime audi"ii în Bucure!ti.

III – Mozart – Cantemir – Cântecul !i jocul românesc, p. 89-162: 
    O figur# melodic# din „R#pirea din serai” de Mozart, ce se g#se!te !i în alte lucr#ri ale lui. 

Prezen"a ei în muzica popular# româneasc#, - în aria dansului dervi!ilor de Dimitrie Cantemir – !i în 
muzica lui Herfner, Flechtenmacher !i George Enescu.

Încheiere, p. 163-164:
    Alte necesit#"i de cercet#ri. Prinos al poporului român la bicentenarul na!terii lui Mozart.
- Unirea &#rilor Române !i muzica, în: Muzica, Bucure!ti, nr. 2, 1959;
- Bucure!ti la a 500-a aniversare de existen"# documentar#. Contribu"ii la cunoa!terea trecutului 

muzicii noastre, în: Muzica, Bucure!ti, nr.11, 1959;
- Un muzicant român peste hotare în secolul al XV-lea, în: Muzica, Bucure!ti, nr. 2, 1960;
 - Date noi cu privire la rela"iile muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucure!ti, nr. 7, 1961;
 - Muzica româneasc#, în: Encyclopédie de la musique, Tome III, Paris, Ed. Fasquelle, 1961;
 - Muzica româneasc# de azi (lucrare conceput# !i realizat# de George Breazul, cum st# scris pe 

ultima pagin#. Cartea sindicatului arti'tilor instrumenti'ti din România, scoas# de prof. P. Ni"ulescu, 
pre!edintele sindicatului, Bucure!ti, Editura Marvan, 1940. Cuprinsul:

N. Iorga, Muzica româneasc#, p. 13-20;
G. Breazul, Muzica româneasc# de azi, p. 21-596;
Introducere – I. „Patrium Carmen”; date istorice !i filologice. II. – Folclorul muzical; - temeiuri 

etnice !i sociale – III.- Cântecul popular; func"ia psihologic# – IV. – Culegerea melodiilor populare – V. 
– Arhiva fonogramic# – VI. – Crea"ia – VII. – Educa"ia !i instruc"ia. – 

Încheiere.
- I. Popescu-Pas#rea, Muzica bisericeasc#,  p. 597-602;
- C. Bobulescu, Muzica în Muntenia, p. 603-669;
- Gavriil Galinescu, Muzica în Moldova, p. 671-728;
- Tiberiu Brediceanu, Muzica în Transilvania, p. 729-741;
- A. Boldur, Muzica în Basarabia, p. 743-779;
- Liviu Rusu, Muzica în Bucovina, p. 781-827;
- Ludwig Schmidts- Sibiu, Muzica germanilor din România, p. 829-837;
- Mihail Jora, Minunea Enescu, p. 839-842;
- Alfred Alessandrescu, Alfonso Castaldi, p. 843-845;
- G. Breazul, Tiberiu Brediceanu, p. 846-848;
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- L. Surla!iu, Sabin V. Dr#goi, p. 849-858;
- Paul Constantinescu, Mihail Jora, p. 859-862;
- Emanoil Bucu"a, Un medium (G. Georgescu), p. 863-865;
- Ilie Buzatu, Lt. col. Egizio Massini, p. 866-867;
 xxx Premian"ii
Premiul „George Enescu”, p. 869-871;
Academia Român#, p. 872;
Premiul Operei Române, p. 872;
Premiul na"ional de muzic#, p. 872
Premiul „Cremer”, p. 872;
         xxx Compozitori români, p. 873-880;
- Corneliu Moldoveanu, Academia de muzic# !i art# dramatic# din Bucure!ti, p. 889-891;
- Teodor Burada, Academia de muzic# !i art# dramatic# din Ia!i, p. 892-912;
- Augustin Bena, Academia de muzic# !i art# dramatic# din Cluj-Napoca, p. 913-915;
    xxx    Academia de muzic# religioas#, p. 916;
    xxx   Conservatorul de muzic# al municipiului Timi!oara, p. 916-917;
- Petre Ni"ulescu, %coala de elevi muzican"i militari, p. 918-919;
- Al. I. Zirra, Conservatorul de muzic# !i art# dramatic# din Cern#u"i, p. 920-921;
Manya Botez, %coala de educa"ie muzical#, p. 925-927;
   xxx  Conservatorul de muzic# „Elena !i Elefterie Cornetti” din Craiova, p. 928-929;
Maximilian Costin, Conservatorul de muzic# din Târgu-Mure!, p. 930-931;
   xxx  Conservatorul de muzic# maghiar din Cluj-Napoca, p. 932;
A. Boldur, Conservatorul municipal din Chi!in#u, p. 933-942;
Emanoil Bucu"a, Biblioteci muzicale, p. 943-945;
Panait V. Cottescu, Opera Român# din Bucure!ti, p. 946-957;
xxx  Opera Român# din Cluj-Napoca, p. 958-964;
xxx  Teatrul maghiar de operet# Thalia din Cluj-Napoca, p. 964;
Petre Ni"ulescu, Filarmonica, p. 965-969;
     xxx  Orchestra simfonic# a Armatei, p. 969-970;
     xxx  Societatea coral# „Carmen”, p. 971-988;
Marcel Botez, Societatea coral# „Cântarea României”, p. 989-1006;
I. Velceanu, Asocia"ia corurilor !i fanfarelor române din Banat, p. 1007-1014;
Bartolomeu Tarcza, Reuniunea corurilor maghiare din România, p. 1915-1016;
G.  Breazul, Concursurile de coruri !i fanfare ale Societ#"ii „Tinerimea Român#”, p. 1017-1022;
Ap. D. Culea, Corurile c#minelor culturale, p. 1023-1025;
G. Breazul, Echipe studen"e!ti la sate, p. 1025-1026;
     xxx   Profesoarele !i profesorii de muzic# din înv#"#mântul secundar, p. 1027-1038;
     xxx   Înv#"#turile la cursul de muzic#, p.1039-1040;
     xxx   Asocia"ia muzical# român#, p. 1041-1042;
- Gh. D. Mugur, Societatea Român# de Radiodifuziune, p. 1043-1052;
- Petre Ni"ulescu, Sindicatul arti!tilor instrumenti!ti din România, p. 1053-1100;
- Patrium Carmen, Contribu"ii la studiul muzicii române!ti, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 

1941; în „Melos I”, culegere de studii muzicale  scoas# de G. Breazul. Cuprinsul:
- Cuvânt de l#murire, p. V-VIII;
- Exemple muzicale, p. X-XVI;
- Ilustra"ii, p. XVII-XX;
- Introducere, p. 1-11;
      – „Patrium Carmen”, date istorice !i filologice, p. 13-85;
II   -   Folklorul muzical – temeiuri etnice !i sociale, p. 87-160;
III –   Cântecul popular – func"ia psihologic#, p. 161-276;
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IV -   Culegerea melodiilor populare, p. 277-470;
V -    Arhiva fonogramic#, p. 471-514;
VI –  Crea"ia, p. 515-568;
VII – Educa"ia !i instruc"ia, p. 569-702;
    A- Muzica în înv#"#mântul elementar (p. 571)  
    B – Muzica în !colile de grad secundar (p. 649);
   C – Muzica româneasc# la Praga (p. 677);
   D – Înv#"#mântul muzical special (p. 692);
   E – Preg#tirea profesorilor de muzic# (p. 698);
   Încheiere, p. 703-710;
   Bibliografie, p. 711-731;
   Indice alfabetic, p. 732;
   A – Materii, p, 732;
   Nume proprii, p. 742;
- Gavriil Musicescu, schi"# monografic#, Bucure!ti, Editura Muzical#, 1962;
       - Pagini din istoria muzicii române!ti, vol.  I., Bucure!ti, Editura Muzical#, 1966. Edi"ie îngrijit# 

!i prefa"at# de Vasile Tomescu.
Din cuprins:
- George Breazul -  Studiu introductiv, p. 5-83;
- Muzica româneasc#, p. 87-128;
- Valorificarea artistic# a folclorului, p. 129-149;
- L#utarii, p. 150-180;
- Unirea &#rilor române !i muzica, p. 181-233;
 Cuvânt de l#murire, p. 181;
 Introducere – Mugur, mugurel, p. 182;
I  - Hai s# d#m mân# cu mân#, p. 184;
II – Hora Unirii în cântecul !i jocul poporului în strunele l#utarilor !i trâmbi"ele fanfarelor, p, 198;
III – Hora lui Cuza, p. 214;
IV -  Cânta"i, români, cânta"i, p. 228;
- Alecsandri !i muzica, p. 234-257;
- Anton Pann, p.258-297;
- Ciprian Porumbescu, 298-333;
- Gavriil Musicescu, p. 334-352;
- Iacob Mure!ianu, p. 352-381;
- Eusebie Mandicevschi, p. 382-395;
- Kiriac !i Vidu, p. 396-405;
- Alfonso Castaldi, p. 406-423;
- Ion Nonna Otescu, p. 424-429;
- Constantin C. Nottara, p. 430-435;
- Theodor Rogalski, p. 436-442;
- Tiberiu Brediceanu, p. 442-451;
- Ioan D. Chirescu, p. 452-462;
- Sabin V. Dr#goi, p. 462-477;
- Mihail Jora, p. 478-482;
- Demoazela M#riu"a, p. 483-489;
- George Enescu, p. 490-549;

- Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. II, Bucure!ti, Editura Muzical#, 1970. Edi"ie îngrijit# !i 
prefa"at# de Gheorghe Firca. Din cuprins:

- Prefa"#, p. 5-15;
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- Muzica tracilor, p. 19-22;
- Muzica bisericeasc# român#, p. 23-26;
- Ion Popescu – Pas#rea, p. 27-31;
- Un muzicant român peste hotare în secolul XIV, p. 32-36;
- Înv#"#mântul muzical în Principatele române!ti – de la primele începuturi pân# la sfâr!itul se-

colului XVIII, p. 37-69;
- Contribu"ii la cunoa!terea trecutului muzicii noastre, p. 131-176;
Ultima parte a volumului cuprinde însemn#ri cu privire la crea"ia muzical# româneasc#, cronici 

muzicale, referiri la audi"iile organizate de Societatea compozitorilor români.
- D. G. Kiriac, edi"ie îngrijit# de Titus Moisescu, Bucure!ti, Editura muzical#, 1973.

     - Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. III, Bucure!ti, Editura muzical#, 1974. Edi"ie îngrijit# 
!i prefa"at# de Gheorghe Firca. Volumul cuprinde o panoram# a unei întinse perioade ce debuteaz# 
în 24 octombrie 1920 cu articolul Cultura muzical# în popor !i concertele publice !i se încheie în 
septembrie 1952 cu studiul Tudor Vladimirescu, oratoriu istoric – fresc# a Revolu"iei din 1821, oper# 
ce apar"ine compozitorului Gheorghe Dumitrescu. Volumul este consacrat vie"ii !i culturii muzicale 
universale, activit#"ii societ#"ilor corale, Filarmonicii, Operei Române, muzicii de camer#, unora dintre 
cei mai proeminen"i interpre"i (George Georgescu, Alfred Alessandrescu, Ionel Perlea, Constantin 
Silvestri, Dinu Lipatti, Sylvia Chelaru %erbescu, George Folescu, George Niculescu-Basu) !i compozi-
tori (Gheorghe %teph#nescu, Gheorghe Dima, Gheorghe Cucu, Dimitrie Cuclin, Mihail Andricu, Zeno 
Vancea, Paul Constantinescu, Ion !i Gheorghe Dumitrescu).

   - Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Bucure!ti, Editura muzical#, 1977. Edi"ie îngrijit# 
!i prefa"at# de Gheorghe Firca. Volumul con"ine cronici, însemn#ri muzicologice, studiul Muzica !i 
standardizarea acustic#, precum !i considera"ii aprofundate asupra muzicii primitivilor, popoarelor 
antice, primelor veacuri ale cre!tinismului, asupra muzicii gregoriene, bizantine, cea din timpul Re-
na!terii, asupra începuturilor operei !i artei sonore din secolul al XVIII-lea, asupra crea"iei lui Haydn 
!i Beethoven.

Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. V, Bucure!ti, Editura muzical#, 1981. Edi"ie bilingv# 
(româno-francez#) îngrijit# !i prefa"at# de Gheorghe Ciobanu. Din cuprins:

- Prefa"#, p. 5-50;
- Partea I – Idei curente în cercetarea cântecului popular. Moduri pentatonice !i prepentatonice, 

p. 53-145;
A – Teoria bunurilor culturale c#zute, p. 55;
B – Principiul consonantic. Ter"a, p. 72;
C- Gamele pentatonice anhemitonice, p. 77;
D – Oligocordii prepentatonice anhemitonice, p. 119;
Partea a II-a – Muzica olteneasc#, p. 147-344;
A – Din trecutul muzicii oltene!ti, p. 149;
 Introducere. Considera"ii privind exigen"a unei muzici specific oltene!ti, p. 149;
 Date, men"iuni !i material referitor la muzica olteneasc#, p. 156;
 Cultura muzical# psaltic# în Oltenia, p. 182;
 Culegeri de melodii oltene!ti, anterior înfiin"#rii Arhivelor de folclor, p. 193;
B – Sistemul  prepentatonic !i pentatonic anhemitonic oltenesc. Modurile Mi, Re, Do, p. 256;
C – Modurile prepentatonice !i pentatonice anhemitonice oltene!ti în compara"ie cu cele aflate în 

muzica "inuturilor române!ti învecinate (Muntenia, Transilvania, Banatul), p. 294;

- Scrisori !i documente, vol. I. Bucure!ti, Editura muzical#, 1984. Edi"ie îngrijit# !i adnotat# de 
Titus Moisescu. Prefa"# de Gheorghe Firca. Vol. II din Scrisori !i documente, 1990, ap#rut în îngrijirea 
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!i adnotarea lui Titus Moisescu. Primul volum con"ine 1096 scrisori !i documente ce poart# datele: 
octombrie 1913 – decembrie 1940. Scrisorile !i documentele din cel de al doilea volum se întind pe 
perioada 1941-1965, num#rul lor atingând cifra de 380, c#rora li se vor ad#uga în viitor alte docu-
mente valoroase existente în Biblioteca „George Breazul”. Fondul ideatic surprinde mi!carea de idei 
a timpului în jurul fenomenului muzical !i atest# larga perspectiv# a document#rii, prezen"a continu# 
a c#rturarului pe traseele de for"# ale culturii na"ionale !i europene. Scrisorile !i documentele au în 
vedere problematica istoriei muzicii române!ti !i universale, pedagogiei muzicale, folcloristicii, este-
ticii, actului de crea"ie !i interpretare etc., constituindu-se într-o fresc# a celor aproape cinci decenii 
consemnate. Cercet#rile lui George Breazul demonstreaz# c# cultura româneasc# nu a fost cu nimic 
inferioar# altor culturi !i c# noi eram la curent cu principalele mi!c#ri înnoitoare ale Europei apusene, 
cu progresele !tiin"ei !i gândirii vremii lui. A expediat !i primit scrisori c#tre !i de la personalit#"i de 
frunte ale culturii române!ti, de la colaboratori !i fo!ti studen"i ca: George Enescu, Dimitrie Gusti, 
Tiberiu Brediceanu, Alexandru Zirra, Nae Ionescu, Constan"a Erbiceanu, Nicolae Bagdasar, Con-
stantin Br#iloiu, George Niculescu-Basu, Sabin V. Dr#goi, Paul Constantinescu, Alexandru Rosetti, 
Mar"ian Negrea, Gheorghe Cucu, Achim Stoia, Dimitrie Cuclin, Zaharia Stancu, Liviu Rusu, Ioan D. 
Chirescu, Ion Nonna Otescu, Constantin Silvestri, Zeno Vancea, Vasile Popovici, Traian Herseni, 
Mihail Vulpescu, Max. Costin, Leca Morariu, Aurelia Cionca, Ion Dumitrescu, Gheorghe Ciobanu, 
Emanoil Bucu"a, Valentin !i %tefan Gheorghiu, Emanoil Ciomac, Muza Germani Ciomac, C. C. Notta-
ra, Ion Popescu-Pas#rea, Nicolae Ursu, Florica Musicescu, Stan Golestan, Ioan Bianu, Filaret Barbu, 
Ilarion Coci!iu, Timotei Popovici, Mihail Andricu, Gavriil Galinescu, Mihail Gr. Poslu!nicu, Gh. N. Du-
mitrescu-Bistri"a, Marius Bunescu, Nichifor Crainic, G. &i"eica, Emil Rigler-Dinu, Augustin Bena, Con-
stantin Pavel, Mihail Jora, Lucia Cosma, T. Mu!lea, %t. Lakato!, Sigismund Todu"#, Petru Caraman, 
Gh. T. Kirileanu, Romeo Ghircoia!iu, Ana Voileanu-Nicoar#, Tiberiu Alexandru, Vasile Tomescu etc. 
Unele scrieri !i documente relev# un ascu"it spirit polemic pus în slujba adev#rului, din altele înaintate 
diferitelor institu"ii na"ionale sau departamentale r#zbate necurmata credin"# în prop#!irea culturii !i 
artei na"ionale. A corespondat cu personalit#"i de prim# m#rime de peste hotare ca Erich von Hornho-
stel, Oskar Fleischer, Carl Stumpf, Georg Schünemann, Eduard Spranger, Leo Kestenberg, Hermann 
Albert, Amedéo Gastou, Ernst Bücken, Max Dessoir, Edward Dent, Fritz Jöde, Eberhardt Preussner, 
Zdnek Nejdely, Josef Barto(, Erik Müller von Asow, Ilmari Krohn, Francesco Curt Lange, Emiliano 
Leonardi, Karl Gustav Fellerer, Heinrich Besseler, Werner Dankert, Josef Müller Blattau, Friedrich 
Blume, Hans Joschim Moser, Ernst Gamillscheg, Robert Lach, Hedwig Muller, Herman Schneider, 
Henrich Möller, Raina Katzarova etc. În volumul al doilea întâlnim coresponden"a purtat#, printre 
al"ii, cu Mar"ian Negrea, C. C. Nottara, Vasile Filip, Constan"a Erbiceanu, Sabin V. Dr#goi, Achim 
Stoia, Mihail Jora, Traian Vulpescu, Gheorghe Ciobanu, Emanoil Bucu"a, Timotei Popovici, Mihail 
Bîrc#, Tiberiu Brediceanu, Gavriil Galinescu, Ioan R. Nicola, Liviu Rusu, Lucia Cosma, Leca Morariu, 
Perpessicius, Ion Husti, Romeo Ghircoia!iu, %tefan Lakato!, Paul Constantinescu, Liviu Rusu, Erich 
Müller von Asow, Robert Lach, Hedwig Müller, Giovanni Papini, Hermann Schneider, Heinrich Möller, 
Reina Katzarova, Iosif Barto(, Erich Schenk, Jaromir Fiala, Othmar Wessely, Boris Kotliarov, Friedrich 
Blume, Friedrich Hofmeister, H. J.  Moser, Szabolcsi Bence, Wolfgang Schneider, Hans Joachim 
Moser, Walter Wiora, Theodor Ebeling, Harald Heckmann etc.

Edi"ii critice: - Cânt#rile Sfintei Liturghii pentru !coal# !i popor. Craiova, Editura Scrisul Româ-
nesc, 1936, (în colaborare cu Ion Popescu-Pas#rea !i G. Coman);

 Colec"ia de coruri, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1937 !i 1938 (în colaborare cu  I. D. 
Chirescu):

    - Colec"ie de coruri pentru voci b#rb#te!ti, 1 caiet;
    - Colec"ie de  coruri pentru voci egale, 5 caiete;
    - Colec"ie de coruri pentru voci mixte, 5 caiete;
      - Prohodul Domnului Isus Cristos, Craiova, Editura Scrisul Românesc, S. A. Craiova, 1937;
- D. G. Kiriac – Opere alese, Bucure!ti, ESPLA, 1955, în colaborare cu Ioan Chirescu);
- Gavriil Musicescu – Opere alese, Bucure!ti, Editura muzical#, 1958.
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Bibliografie selectiv#. a) Articole lixicografice: Pazdirhúr hudibar slovnin naviény (Dic"ionarul en-
cyclopedic muzical ceh), Praga, 1933; Moser, Hans Ioachim. Musik-Lexicon, Ed. I, Berlin, Max Hesse, 
1934; Breazul, George, în MGG, Kassel, Bärenreiter Verlag, vol. 2. 1952; Moser, Hans Joachim. 
Musik-Lexicon, stark erweiterte Auflage. Band 1(A-L), Band 2 (M-Z), Hamburg, Musikverlage Hans 
Sikorski, 1955; Riemann, Hugo. Musiklexicon. Neubearbeitung von Prof. Dr. Willibald Gurlitt. Mainz, 
Verlag B. Schott’s Söhne, 1959; Encyclopédie de la musique. François Michel !i colaboratorii, Paris, 
Edit. Fasquelle, 1968; Sartori, Claudio-Alberto, Riccardo. Enciclopedia della musica, Milano, G. Ri-
cordi, vol. 1, 1963; Szaboczi, Bence – Tóth, Aladar. Zenei Lexicon, Budapesta, Zenemükiadó Vállalat, 
1965; Cosma, Viorel. Compozitori !i muzicologi români. Mic lexicon, Bucure!ti, Editura muzical#, 
1965;  Seeger, Horst. Musiklexicon, vol. 1 !i 2, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966; Ste-
inpress, Boris Salomonovici !i Iamolski I. M. Enciclopediceski Muzicalnîi Slovar, Moscova, Sove"kaia 
Enciclopedia, 1966; Gatti, Guido M.- Basso, Alberto. La Musica. Dizionario I (A-K), Torino, Unione 
Tipografico-Editrice, 1968; Cosma, Viorel. Muzicieni români. Lexicon, Bucure!ti, Editura muzical#, 
1970; Chioreanu, Aurora-R#dulescu, Gheorghe (coordonatori). Mic dic"ionar enciclopedic, Bucure!ti, 
Editura enciclopedic# român#, 1972; Riemann Musik-Lexicon, herausgegeben von Dahlhaus, Mainz, 
Editura B. Schott’s Söhne, 1972; Frank, Paul-Altmann, Wilhelm. Kurzgefabtes Tonkünstler – Lexi-
con, vol. 1 (A-K), Wilhelmshaven, Heinrichshofen’s Verlag, 1974; Baker’s Biographical Dictionary of 
Musik. Sixth Edition. Revised by Nicolas Slonimsky, Londra, Collier Macmillan Publishers, 1978; Mic 
Dictionar Enciclopedic, Bucure!ti, Editura !tiin"ific# !i enciclopedic#, 1978; Sava, Iosif !i Vartolomei, 
Lumini"a. Dic"ionar de muzic#,  Bucure!ti, Editura !tiin"ific# !i enciclopedic#, 1979; Cosma, Viorel. The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londra, Macmillan, 1980; Seeger, Horst, Musiklexicon 
– Personen A-Z, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1981; Sava, Iosif !i Rusu Petru. Istoria 
muzicii universale în date, Bucure!ti, Editura muzical#, 1983; Datcu, Iordan. Dic"ionarul folclori!tilor II, 
Bucure!ti, Editura Litera, 1983; Mic Dic"ionar Enciclopedic, Edi"ia a III-a rev#zut# !i ad#ugit#, Bucu-
re!ti, Editura %tiin"ific# !i Enciclopedic#, 1986; 

b) Articole bio-bibliografice: Perpessicius. Arhiva Fonogramic#, în Cuvântul, Bucure!ti, 12. V, 
1928; Sarru, Nic. J. Audi"ii muzicale pentru !colari, în: Revista de limb# român#, Bucure!ti, nr. 7, 1. II, 
1930; Alexandrescu, Romeo. Cartea de cântece de prof. G. Breazul !i Sabin V. Dr#goi, în: Universul, 
Bucure!ti, 20. IX, 1931; Nottara, Const. C. G. Breazul !i S. V. Dr#goi – carte de cântece, în: Diminea"a, 
Bucure!ti, 22. IX, 1932; Barto(, Josf. Rumunska ucebnice zpevu, în: Hudba a Skola, Praga, 4, nr. 
9-10, 1931-1932; Glücklselig, Karl Egon. Aus dem Bukarester Musikleben, în: Signale für die Musika-
lische Welt, Berlin, 91, nr. 44, 1. XI, 1933; Maniu, Adrian. Carte de cântece în: Universul, Bucure!ti, 
4. XI, 1933; Rusu, Liviu. Probleme de cultur#, în: Glasul Bucovinei, Cern#u"i, 4. VII, 1933; Closson, 
Ernest. Bibliographie Musicale… Un requeil de chante d’école roumaine, în: L’Indépendance Belge, 
Bruxelles, 26. II, 1934; Iorga, Nicolae. Cartea de cântece de G. Breazul, în Revista Istoric#, V#lenii 
de Munte, 20, nr. 1-3, 1934; Bekker, Paul. Klänge von Balkan, în: Sonntagsblatt Statszeitung und 
Herold, New York, 21. X, 1934; Pavlovici, L, %t. Die rumänische Volkdichtung, Belgrad, III, 1935; Spitz, 
Charlotte. An Educational Congress at Prague, April 4-9, 1936, în: The Musical Times, Londra, III, 
1936; Prof. Dr. Schünemann, Georg. Die Phonogramm-Archive in Bukarest und Zagreb, în: Archive 
für Musikforschung, Berlin, 1,  nr. 4, 1936; Schmidt, Ludwig. Zum ersten Internationalen Kongress für 
Musikerziehung in Prag, în: Bukarester Post, Bucure!ti, 26. IV, 1936; Gastoué, Amédée. G. Breazul. 
Carte de cântece pentru clasa a IV-a secundar# de b#ie"i !i fete, în: Révue de Musicologie, Paris, 
nr. 5, 1936; Closson, Ernest. L’Éducation musicale en Roumanie par G. Breazul, în: L’Indépendance 
Belge, Bruxelles, 15. X, 1936; Lechner, Anna. Die Musikerziehung in Rumänien von G. Breazul, în: 
Mitteilung der osterreichischen Musiklehrschaft von G. Breazul, Viena, III, 1937; Closson, Ernest. Un 
capitol de educa"ie muzical#, în: L’Indépendance Belge, Bruxelles, 12. VIII, 1937; Barto(, Iosif. Ein 
rumänisches Werk über Musikerziehung, în: Prager Presse, Praga, 22. IX, 1937; Closson, Ernest. 
Carte de cântece pentru copii, în: L’Indépendance Belge, Bruxelles, 30. XII, 1937; Kestenberg, Leo. 
Musikziehung als Einheit, în: Schweizerische Musikzeitung, Zürich, 1. II, 1938; Chirescu, I. D. Cân-
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deosebit relief asupra unei cuprinz#toare epoci ale c#rei adev#ruri r#mâneau 
ne!tiute. Aici încearc# s# demonstreze, cu pasiune !i probitate profesional#, 
ideea tracismului poporului român, vechimii !i originalit#"ii muzicii anticilor no!tri 
str#mo!i. În concordan"# cu viziunea sa istoric#, folclorul reprezint# mijlocul „de 
deslu!ire !i caracterizare a firii române!ti”, el cuprinzând „motive de via"# sufle-
teasc# ce relev# !i disting umanitatea specific# a poporului român, în adâncul 
torentului melosului curgând elemente de credin"e, obiceiuri !i aspira"ii care (...) 
indic# pun"i de leg#tur# a românismului cu originea !i trecutul s#u istoric !i restul 
lumii, înrudite dup# sânge, limb#, trai, comunitate de cultur#.”26 Demonstra"ia 
vechimii, continuit#"ii !i originalit#"ii culturii muzicale române!ti se edific# în arti-
colul Muzica tracilor pe temelia unor sigure surse documentare apar"inând lui 
Dimitrie Cantemir care sugereaz# raportul de filia"ie dintre muzica româneasc# 
!i cea tracic#. Contele d’Hauterive care, la sfâr!itul veacului al XVIII-lea, sus"ine 
c# moldovenii, în cântecele lor na"ionale au înlocuit numele divinit#"ilor dacice 

tece pentru copii de G. Breazul !i N. Saxu, în: Copilul, Bucure!ti, nr. 5-6, 1938; Br#iloiu, C. „Colinde” 
de G. Breazul, în: Universul, Bucure!ti, 55, nr. 216, 17. VIII, 1938; Iorga, Nicolae. O mare culegere 
de poezie popular#, în: Cuget clar, Bucure!ti, nr. 8, 2. IX, 1938; Closson, Ernest. Chants religieux 
populaires roumaines, în: L’Indépendance Belge, Bruxelles, 108, nr. 279, 6. X, 1938; Closson, Ernest. 
G. Breazul. Colinde, în: La Revue International de Musique, Bruxelles, Janvier, 1940; Fellerer, Karl 
Gustav. Die Volksmusik in der rumänischen Schule, în: Die Musik, Berlin, 10. VII, 1941; Mu!lea, Ion. 
Patrium Carmen, în Transilvania, Sibiu, nr. 8, 1941; Jora, Mihail. Conservatorul regal de muzic# !i art# 
dramatic#. Anuarul pe anul 1941-1942, Bucure!ti, Tip. Universitar, 1943; Bucu"a, Emanoil. Pietre de 
vad, Bucure!ti, 1943; Gh. C. Din realiz#rile folcloristicii noastre. Începuturile culegerilor !i prelucr#rii 
artistice a muzicii populare române!ti, în: Revista de folclor, Bucure!ti, 2, nr. 3, 1957; Tomescu, Vasile. 
George Breazul !i muzicologia noastr#, în Muzica, Bucure!ti, nr. 10 !i 11, 1965; Ciobanu, Gheorghe. 
Aportul lui G. Breazul la dezvoltarea folcloristicii muzicale române!ti, în: Revista de folclor, Bucure!ti, 
nr. 5-6, 1966; %tef#nescu, Ioana. Pagini de istoria muzicii. George Breazul profesor de istoria muzicii 
române!ti, în: Muzica, Bucure!ti, 17, nr. 2, 1967; Cozmei, Mihai. Patrium Carmen. Cultura muzical# 
româneasc#, în: Cronica, Ia!i, 2, nr. 13 (60), 1. IV, 1967; Parocescu, Nicolae. George Breazul educa-
tor, în: Studii de muzicologie, Bucure!ti, vol. V, 1969; Lászlo, Ferenc. George Breazul: D. G. Kiriac, în: 
Müve lödés, 27, nr. 2, 1974; Tomescu, Vasile. Nouvelles Musicales de Roumanie. Compterendu. La 
monographie D. G.  Kiriac de George Breazul, în: Muzica, Bucure!ti, 24, nr. 2, 1974; Brâncu!i, Petre. 
Semnifica"ii actuale ale operei lui George Breazul. Tez# de doctorat. Bucure!ti, Tiprografia Conser-
vatorului de muzic# „Ciprian Porumbescu”, 1974; Brâncu!i, Petre. L’Oeuvre de George Breazul et 
ses significa"ions actuelles, în: Muzica, Bucure!ti, 25, nr. 5, 1975; Popovici, Doru. Cartea muzical#, 
în: Flac#ra, Bucure!ti, 25, nr. 19, 13. V, 1976; Brâncu!i, Petre. George Breazul !i istoria nesctris# a 
muzicii române!ti, Bucure!ti, Editura Muzical#, 1976; Ciobanu, Gheorghe. Aportul lui G. Breazul la 
dezvoltarea folcloristicii muzicale române!ti, în: Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie, vol. II, 
Bucure!ti, Editura muzical#, 1979; Ionescu, Const. A. Înfiin"area arhivei fonografice a Ministerului 
Cultelor !i Artelor, în Muzica, Bucure!ti, nr. 2, 1980; Popovici, Doru. Coresponden"a George Breazul, 
în: S#pt#mâna, Bucure!ti, nr. 42 (723) 19. X, 1984; Zottoviceanu, Elena. Scrisori !i documente, vol. 
1, în: SCIA, Bucure!ti, Tom. 32, 1985; Firan, Florea. Profiluri !i structuri literare. Contribu"ii la o istorie 
a literaturii române. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986; Cosma, Viorel. Muzicieni din România. 
Lexicon, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1989.

26   Breazul, George, Patrium Carmen…. p. 89.
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cu numele lui %tefan cel Mare27, Miron Costin care, în De neamul moldovenilor, 
îl citeaz# pe Toppeltin pentru a demonstra vechimea unor obiceiuri mo!tenite din 
epoci imemoriale, Martin Opitz, Johannes Tröster !i dr. Fligier – to"i abordând 
problematica originii latine a poporului român !i specificitatea muzicii sale, B. P. 
Ha!deu care aminte!te pe Orfeu, Museus !i Thamyris „miticii fondatori ai poezi-
ei !i musicei grece, pe care în!i!i Elinii îi recuno!teau a fi fost to"i din marea 
ginte tracic#, de unde erau !i dacii” !i precizeaz#: „Dac# vom pune dar# în cum-
p#n# natura prozaic# a Romanilor !i geniul poetic al Dacilor, va fi legitim a con-
chide c# admirabilele noastre doine, negre!it ca gen, nu ca materie, sunt mo!-
tenite de la ace!tia din urm#.”28 O valabilitate nealterat# î!i p#streaz# 
considera"iile ulterioare ale lui George Breazul referitoare la muzica din epocile 
str#vechi surprins# pe larg începând cu acel Curs de istoria muzicii române!ti 
"inut la Conservatorul de muzic# „Ciprian Porumbescu” din Bucure!ti, continu-
ând cu A.- Idei curente în cercetarea cântecului popular, B. – Oligocordii !i ste-
nohorii, moduri pentatonice !i prepentatonice ap#rut, într-o prim# redactare, în 
Studii de muzicologie, vol. I, Editura muzical#, Bucure!ti, 1965, p. 7-62 !i cu 
studiul Muzica olteneasc# la care a lucrat aproape dou# decenii, f#r# s#-l fi tip#-
rit. Studiul a v#zut lumina tiparului în 1981, în vol. V din Pagini din istoria muzicii 
române!ti, edi"ie îngrijit# !i prefa"at# de Gheorghe Ciobanu. Aici este reluat# 
problematica sistemului prepentatonic !i pentatonic prin prisma muzicii oltene!ti, 
acestea fiind comparate cu cele aflate în muzica "inuturilor române!ti învecinate 
(Muntenia, Transilvania, Banatul).

Puncte de vedere de un relief aparte pot fi observate în aceste studii des-
chiz#toare de drumuri care abordeaz#, pentru prima dat# la noi, problema oligo-
cordiilor !i stenohoriilor, sistemelor !i modurilor pentatonice !i prepentatonice, a 
cântecelor construite doar pe 2, 3 sau 4 sunete, termenul prepentatonic apar"i-
nându-i lui George Breazul, pe care îl folose!te în publica"iile sale cu începere 
din anul 193929. În aceste studii !i în alte scrieri se refer# la „dialectul muzical”, 
la principiile care au dat na!tere sc#rilor prepentatonice !i pentatonice din folclo-
rul românesc, la originea lor str#veche. Unele concluzii cu privire la modurile 
prepentatonice oltene!ti au ridicat obiec"ii, altele, referitoare la principiul „conso-
nan"ei”, al „ter"ei minore coborâtoare” !i al „rezonan"ei naturale” au impus com-

27   Le Comte d’Hauterive, Memoire sur l’état ancien et actuel de la Moldavie, 1707, 
Editura Academiei Române, Bucuresci, Göbl, 1902. 

28   Ha!deu, B. P. – „Doina.” Orig. poesiei pop. la Rom., în: Din istoria limbei române, 
Bucuresci, Tipografia Academiei Române, 1983, p. 16.

29   Breazul, George !i Prof. Ni"ulescu, P., Muzica româneasc# de azi. Cartea Sindica-
tului arti!tilor instrumenti!ti din România, Bucure!ti, 1939, p. 83; Breazul, George. Patrium 
Carmen..., 1941, p. 132.
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plet#ri !i ad#ugiri operate, în bun# parte, de Gheorghe Ciobanu în prefa"a volu-
mului V din Pagini din istoria muzicii române!ti, continu# practica muzical# a 
popula"iei geto-dace, pe lâng# cea a coloni!tilor romani. Acesta arat#, printre 
altele, c# George Breazul „dovede!te c# folclorul, ca !i poporul român, continu# 
practica muzical# a popula"iei geto-dace, pe lâng# cea a coloni!tilor romani. 
Sesizarea acestei origini, ca !i abordarea problemei, reprezint# un merit indiscu-
tabil al lui George Breazul; iar prezentarea ampl# a sc#rilor prepentatonice !i 
pentatonice din folclorul românesc este un aport deosebit la mai buna cunoa!te-
re a variet#"ii structurale !i a istoriei acestei crea"ii.” %i, spre sfâr!itul prefe"ei, 
Gheorghe Ciobanu adug#: „Trebuie s# spunem c# nici ast#zi, dup# cel pu"in un 
sfert de secol – timp în care atât culegerile !i transcrierile de melodii, cât !i cer-
cet#rile au avansat mult – nu se pot aborda cu u!urin"# asemenea probleme. 
Meritul lui G. Breazul este c#, bazându-se pe acumularea unui deosebit de bo-
gat tezaur de cuno!tin"e !i pe o viziune nou# !i îndr#znea"#, a reu!it s# ne dea 
un studiu care poate servi de model prin sesizarea !i abordarea problemelor, ca 
!i prin rezultatele ob"inute.”30 În concep"ia lui George Breazul, sc#rile prepenta-
tonice !i pentatonice provin din muzica tracic#, sunt mo!tenite direct din arhaica 
muzic# traco-daco-ge"ilor, sus"inerile sale bizuindu-se pe punctele de vedere ale 
lui Plutarh referitoare la oligocordii !i stenohorii, pe cercet#rile lui C. Sachs, A. 
Schering !.a., care au relevat vechimea sistemului pentatonic, pe considera"iile 
scriitorilor antici, greci !i latini, care privesc muzica !i muzicalitatea tracilor, pe 
bog#"ia sc#rilor alc#tuite dintr-un num#r redus de sunete, pe „credin"a  pân# 
ast#zi, a "#ranului român în puterea magic# a muzicii, întocmai ca în mitul lui 
Orfeu” – cum zice Gheorghe Ciobanu.

Atrac"ie deosebit# !i interes prezint# lumea sonor# str#veche în spa"iul 
carpato-euxino-mediteranean care î!i avea centrul în bazinul sud-est european 
al Dun#rii. Cele peste o sut# de triburi traco-illiro-etrusce erau r#spândite pe o 
mare suprafa"# geografic#, inclusiv în peninsula Anatolia, în „Asia Mic#” unde au 
fost identifica"i frigieni, lidieni, misieni, dordanieni, troieni care, dup# deplas#ri, 
s-au sedentarizat acolo. R#d#cini ancestrale trace, în muzica popula"iilor din 
acest întins spa"iu geografic pot fi închipuite, ele or fi existat dac# "inem seama 
de unele asem#n#ri dintre muzica popular# româneasc# !i cea frigian#, presu-
puse a avea obâr!ii comune. Un cântec „al lui Linos”, de provenien"# tracic# 
este men"ionat de Herodot, Homer !i apoi de Hesiod, acest personaj fiind fiul lui 
Apollo !i al muzei Urania, dup# unele legende mitologice. Se crede c# el a fost 

30   Ciobanu, Gheorghe, Prefa"# la Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. V, Editura Muzical#, 
Bucure!ti, 1981, p. 48 !i 50.
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discipol sau maestru al lui Orfeu !i legenda spune c# Apollo i-a d#ruit o lir# cu 
trei coarde care a d#inuit pân# prin secolul al XVII-lea. %tiri despre „Cântecul lui 
Linos” se p#streaz# !i de la Euripide care îl considera de obâr!ie traco-frigian# 
de unde a fost preluat de greci. Tracii au cunoscut !i modul frigienilor de a cân-
ta, modul descendent de re care avea o func"ie catalizatoare în Systima teleion. 
„Cântecul lui Linos” devenise arhetip melodic cu refren, cuvintele „ai-linos” tra-
ducându-se prin „treze!te-te Linos” sau „întoarce-te”. Prin greci s-au transmis 
dou# variante – de munc# !i de jale, cea de-a doua deplângând moartea lui 
Orfeu. Referindu-se la protoistoria muzicii europene din „spa"iul trac”, Ovidiu 
Varga precizeaz# într-un recent incurs: „...lira tracului Orfeu !i aulosul tracului 
frigian Olympos, cântul tracului frigian Linos !i modul de a cânta al Tracilor frigi-
eni, modul de re au fost inventate !i practicate mai întâi de c#tre popula"iile trace 
europene, fie ele !i din Anatolia, apoi preluate de c#tre alte popula"ii sedentare 
din «spa"iul trac», ca de pild# Grecii !i Romanii, iar ulterior, cu secole mai târziu, 
asimilate de c#tre popula"iile migratoare care s-au sedentarizat în acest spa"iu 
trac, în sudul !i nordul Dun#rii sau în Asia Mic#: Bulgari,  Sârbi, Turci, Unguri.”31 
Pas cu pas se ajunge la ipoteza prelu#rii acestui mod de a cânta al Tracilor 
pontici în „spa"iul trac” carpato-euxino-mediteranean de c#tre protocre!tini care, 
prin intermediul limbii grece!ti !i latine i-au atribuit func"ia prioritar# de echos 
protos.32 

Din textele anticilor referitoare la mitologie, filozofie, literatur#, istorie apar-
"inând lui Homer, Hesiod, Herodot, Eschil, Sofocle, Euripide, Platon, Tucidide, 
Teopomp, Iordanes sau Strabon se desprinde  ascendentul atribuit spiritualit#"ii 
tracice, inclusiv muzicii care începe cu Orfeu, considerat deschiz#tor de er# 
nou# prin m#iestria sa muzical# !i poetic#, continu# cu Muzeos, Eumolp, Linos, 
Pamfos, Amfion sau Thamyris, cu Olimp !i Marsyas, cel ce se ia la întrecere cu 
Apollo, majoritatea acestor muzican"i apar"inând frigienilor. Spiritualitatea trac# 
dobânde!te prioritate !i în raport cu modurile grece!ti care provin de la traci !i 
frigieni – dorianul atribuindu-i-se lui Thamyris, frigianul lui Olimp, lidianul lui 
Amfion, mixolidianul lui Marsyas. Muzicantul trac Filamon îmbog#"e!te cultul lui 
Apollo din Delfi cu dansurile corale. Legendarele Muze angajate în cunoscuta 
întrecere muzical# ar avea tot origine trac# sau greac#, tracii transformându-le 
în protectoarele artelor. %i considerente de ordin strict istoric vin în sprijinul as-
cenden"ei tracice dac# lu#m în considera"ie faptul c# grecii sunt coborâtori din 
nordul balcanic (încheierea mileniului al III-lea î.e.n.), c# dorienii provin din nor-

31 Varga, Ovidiu. R#d#cini ancestrale trace în muzica popoarelor, în: Noi tracii, nr. 
148, martie 1987, p. 3.

32   Ibidem.
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dul barbar (sec. al XIII-lea î.e.n.), la fel ca frigienii (sec. al XII-lea î.e.n.) care 
dinspre nord se îndreapt# spre Asia Mic# !i nord-ponticii traco-cimmerieni care 
iau calea Asiei Mici dup# invazia transcaucazian#. Despre Orfeu !i Zamolxes se 
spune c# s-au format în Egipt, rolul simbolic al cifrelor, asemeni altor culturi ale 
epocii, se impusese !i în muzica tracilor c#ci – se precizeaz# într-un document 
-, „!apte femei cântau din chinvale aducând jertfe de cinci ori pe zi.” Nu numai 
Strabon din Ameseia consider# muzica, dup# cântece, ritmuri !i instrumente de 
origine tracic# ori asiatic#, ci !i Heraclide Ponticul, istoric al muzicii antice, aces-
ta sus"inând c# întreaga art# sonor# teban# are origine tracic#. Strabon, în 
Geographia sa, extinde aria înrâuririlor directe, precizând c# „atenienii iubesc 
ceea ce este str#in. Printre altele, ei !i-au însu!it ceremoniile religioase ale tra-
cilor !i ale frigienilor.”

În noile condi"ii de via"#, anticul are un sim" de observa"ie !i un orizont 
spiritual mult mai evoluate, el percepe altfel lumea !i legile ei, Universul !i rapor-
turile individului cu lumea exterioar#, succesiunea zi-noapte !i apoi anotimpuri-
lor, na!terea !i moartea etc. În antichitate, anotimpurile erau exprimate prin in-
tervale muzicale, se aplica un sistem complicat de astrologie muzical#, cifrele 5 
!i 7 dobândiser# o semnifica"ie aparte în fixarea concep"iei asupra cosmosului 
!i muzicii. Omul antic în"elege !i explic# totul prin num#r, acesta exprimând pen-
tru el cosmosul, Universul, guvernând totodat# muzica. „C#ci muzica, precizea-
z# George Breazul într-un comentariu referitor la antichitatea muzical#, era che-
mat# s# intervin# între om !i cosmos, s#-l armonizeze cu Universul. Spre a 
putea s# aib# aceast# influen"# asupra omului, muzica trebuie s# fie organizat# 
în conformitate cu m#surile !i numerele sacre ce stau la baza alc#tuirii 
Universului. Raporturile dintre sunete, în#l"imea sunetului !i ritmul muzicii nu pot 
fi exprimate decât prin numere. Cine vrea s# goneasc# demonii prin ajutorul 
muzicii !i s# aduc# într-ajutor spiritele bune, acela trebuie s#-!i orânduiasc# 
muzica sa dup# întocmirea numeric# a 33cosmosului.” Concep"ia aceasta a fost 
larg r#spândit# în vechea Chin#, în Egipt, în patria biblicului Abraham, în Roma 
antic# !i Grecia. Credin"a aceasta avea în vedere Statul ideal care, zice Platon, 
este întemeiat pe baza muzicii, orice schimbare a artei sonore atr#gând dup# 
sine schimbarea Statului. Pitagora, spre exemplu, s-a ocupat de raporturile din-
tre intervalele muzicale !i numerele simple, a realizat experien"e fertile pe teme-
iul unei coarde întinse deasupra unei cutii de rezonan"#, calculând cu ajutorul 

33   Breazul, George, Muzica popoarelor antice, conferin"# "inut# la Radio Bucure!ti în ziua de 
25 martie 1932. Vezi Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1977, 
p. 323.
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monocordului ordinea matematic# a sunetelor pe care o raporta la ordinea uni-
versal# cosmic#. Oamenii de !tiin"# greci au descifrat intervalele consonante 
fundamentale – cvarta, cvinta !i octava – !i au deschis calea abord#rii sistemu-
lui cromatic. Sistemul muzical pornea de la seriile de sunete concepute descen-
dent care au la baz# tetracordul în a c#rui componen"# intrau patru sunete, dou# 
fixe !i dou# mobile. Antichitatea greac# nu a cunoscut no"iunea de gam#, prima 
no"iune a teoriei muzicale fiind cea de armonie de care s-au folosit matematici-
enii, filosofii, muzicienii, medicii. No"iunea de armonie a avut !i o semnifica"ie 
tribal#, men"inându-se armoniile doriene, frigiene, mixolidiene, ioniene etc., 
semnifica"ie ce a disp#rut cu timpul. Pentru greci, muzica nu exista decât prin 
mod. Ei au definit no"iunea de ethos, de sistem, de ritmic#, de metric#, au abor-
dat problematica muzicii din punct de vedere nostic, estetic, sceptic !i mitic, ca 
!i din punct de vedere moral !.a.m.d. În metoda de calcul din vechea Chin# se 
pornea de la tubul acustic de un picior lungime (=23 cm.) pentru descoperirea lui 
„Lü”, echivalentul normei, al celui ce d# na!tere la sunetul fundamental (= 
366Hz). Se merge apoi la tubul de , de ) lungime, ob"inându-se astfel un lan" 
metric de cvinte-cvarte, concep"ia aceasta neavând nici o leg#tur# cu sistemul 
pytagoreic. La chinezi, octava este divizat# în 12 p#r"i, cu 5 dintre ele formân-
du-se gama pentatonic# anhemitonic#. Prin pieni – sunete intermediare de um-
plutur# – se constituie heptatonica. „În India, precizeaz# George Breazul, ve-
chiul tratat sanscrit, Natya-Sastra, al lui Bharata, cam de pe aceea!i vreme cu 
Pytagora, împarte octava în 22 subdiviziuni (sruti); 13 !i 9 formeaz# intervalele 
consonante. Cele dou# game (grama) sunt:

ma – grama:  (ni)-4  sa-3  ri-2  ga-4  ma-3  pa-4  dha-2  ni
sa  - grama:  (ni)-4  sa-3  ri-2  ga-4  ma-4  pa-3  dha–2  ni
Silabele ni, sa, ri, ga, ma, pa, dha sunt pentru solmiza"ie iar cifrele 4, 3, 2 

etc. arat# num#rul de sruti dintre trepte. Pentru experien"e a fost întrebuin"at# 
vina, o form# de citer# indian#, apoi pandura !i k’in-ul.”34 În Grecia, China !i 
India sistemele intona"ionale cunosc o mare bog#"ie de mijloace expresive, toa-
te ap#rând încadrate de teoria muzicii în a!a-numitele moduri pe care se sprijin# 
construc"iile melodice. Referindu-se la ethosul modurilor, Liviu Comes precizea-
z#: „Un rol de prim# importan"# în definirea modurilor îl are a!a-numitul ethos al 
acestora, cuprinzând diferitele lor sfere emo"ionale. Popoarele antice, în special 
grecii !i hindu!ii, atribuiau modurilor capacitatea de a influen"a în mod distinct 
spiritul uman. Astfel, la vechii greci modul mixolidian înclina spre melancolie, 
modul frigian stimula entuziasmul, iar dorianul avea un caracter de gravitate !i 

34  Breazul, George, Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1977, p. 285. La pag. 280 !i 283 se g#sesc referiri asupra sistemului pytagoreic !i vechii Chine.
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de hot#râre b#rb#teasc# (Aristotel). La hindu!i numeroasele moduri râga con"in 
st#ti emo"ionale foarte fin diferen"iate. Scrierile sanscrite amintesc peste 16000 
râga, reduse în practica de ast#zi la vreo 300, dintre care 62 moduri de baz#.35 
Ele sunt legate de ciclurile anotimpurilor, de orele zilei !i ale nop"ii, de fenome-
nele naturii, de evenimentele personale !i sociale, de variate sentimente !i st#ri 
suflete!ti. For"a de expresie a acestor moduri se datore!te caracterului concen-
trat al sferei lor emo"ionale.”36

[Foto: Fragment din Oreste de Euripide, cu textul înso!it de nota!ie muzical"
               (Comes, Liviu, Lumea polifoniei, p. 33).]

35   Vezi !i Daniélou, A., Inde de Nord, Edit. Buchet-Chastel, Paris, 1966.
36  Comes, Liviu, Lumea polifoniei, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1984, p. 32.
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%i în alte spa"ii etno-geografice, asemeni Indiei, sunt folosite sisteme mo-
dale cu structuri ca în muzica arabo-persan#, a popula"iilor din zona Orientului 
Apropiat, din Africa de nord, din Asia central# !i de sud !.a.m.d., modurile de 
structur# microtonic# prezentând mare interes !tiin"ific !i componistic.

Prin greci !i romani, muzica str#mo!ilor no!tri vine în contact cu momente-
le esen"iale din istoria str#daniei altor popoare, c#ci antichitatea greac# !i roma-
n#, cu prec#dere cea greac#, a asimilat !i sintetizat valori !i fapte perene de pe 
un întins teritoriu, începând cu cele mai vechi culturi orientale. În cultura popoa-
relor cuprinse în câmpia dintre Tigru !i Eufrat, în cultura chinez#, în cultura idia-
n#, în cea babilonian#, ebraic#, egiptean#, sirian# !i palestinian# se constituie 
sisteme muzicale în forme rudimentare aflate în continu# transformare !i îmbo-
g#"ire. Grecii, printr-un proces de asimilare !i sintetizare original#, î!i constru-
iesc un sistem propriu care are cea mai mare influen"# în determinarea gândirii 
muzicale europene !i, implicit, a str#mo!ilor no!tri. Atitudinea lor fa"# de feno-
menul muzical are coresponden"e cu orientarea spiritelor luminate din vechea 
Chin#, cu reprezentan"ii înfloritoarelor culturi din Orientul Apropiat, cu cuno!tin-
"ele matematice !i astronomice ale înv#"a"ilor egipteni !i babilonieni. Grecii p#-
trund înaintea romanilor spre regiunile nordice ale Pontului Euxin, realiz#rile lor 
sociale, !tiin"ifice, filozofice, literare !i artistice prezentând un interes constant.

Raporturi fertile s-au stabilit din vechime între cultura !i civiliza"ia latin# !i 
cea a str#mo!ilor no!tri. Vechea Rom# a conservat !i promovat cântecul eroic, 
cântecul de nunt#, de înmormântare, cântecul !i dansul r#zboinic.  În circuri !i 
teatre muzica era interpretat# de mari ansambluri corale sau instrumentale, iar 
în palatele !i vilele nobilimii erau instalate orgi hidraulice. Muzicieni virtuo!i în-
treprindeau turnee prin marile ora!e ale Imperiului câ!tigând onorarii fabuloase. 
Erau cântate farsele de bâlci, spectacolele de pantomim# cu muzic#, sonorit#"i-
le zgomotoase din arenele unde aveau loc luptele de gladiatori. %i pe teritoriul 
locuit de str#mo!ii no!tri, cum vom vedea, au p#truns asemenea practici artisti-
ce, unele înrâurind configura"ia metro-ritmic# a cântecului de tradi"ie oral#.

Revenind la problematica culturii muzicale autohtone, se cere men"ionat 
faptul c# manifest#rile artistice cu ideatic# laic#, serb#rile !i ceremoniile organi-
zate la cur"ile regilor traci !i daco-ge"i se bucurau de o popularitate dezv#luitoa-
re de valori adânci. Reprezent#rile scoase la iveal# de arheologi !i documentele 
scrise ale antichit#"ii pun în lumin# cavalerul trac ce purta pe grumazul calului o 
kitar#, atrag aten"ia asupra suporturilor cu cariatide, care „reproduc dansuri ritu-
ale executate în timpul ceremoniilor ce aveau loc când locuitorii localit#"ilor pre-
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cucutene !i cucutene aduceau ofrande unor divinit#"i sau for"e htonice.”37 Hora 
de la Frumu!ica, men"ionat# în alt loc, face parte din cultura Cucuteni A !i poar-
t# numele localit#"ii unde a fost descoperit#. Sugerarea mi!c#rii este proprie 
acestei podoabe str#vechi, de o valoare inestimabil# ca !i figura uman# stilizat# 
de pe craterul descoperit la Traian – Dealul Fântânelor, jude"ul Bac#u, ca !i cele 
dou# siluete în relief având bra"ele ridicate de pe fragmentul ceramic apar"inând 
culturii Gumelni"a, ca !i imaginea unei dansatoare descoperit# la Ostrovul Mare 
apar"inând epocii bronzului. Dou# piese apar"inând ceramicii getice din Câmpia 
Dun#rii, datând de prin secolele II – I î.e.n. reprezint# dansatoare în mi!care cu 
o îmbr#c#minte  asem#n#toare fotei desf#cute. Vasul în form# de can# cilindric# 
scos la iveal# la Schitu, jude"ul Constan"a, con"ine patru menade dansând în 
jurul lui Dionysos, mi!c#rile fiind contrastante: lente !i repezi. La Greci, jude"ul 
Tulcea, a fost descoperit un vas ceramic din secolul I î.e.n. împ#r"it în dou# 
metope, pe prima fiind schi"ate dou# personaje prinse în iure!ul jocului. Femeia 
– o tân#r# menad# – "inând în mâna dreapt# un timpanum; cea de a doua repre-
zint# pe Dionysos-Bacchus cu bra"ul drept întins dup# mijlocul dansatoarei care, 
cu acela!i bra", "ine un timpanum. Alte scene îl înf#"i!eaz# pe Dionysos înconju-
rat de dou# menade jucând un dans orgiastic în acompaniamentul aulosului 
dublu sau – zice Scarlat Lambrino, „în mijloc, zeul Dionysos tirsul în mâna stân-
g#, iar cu cealalt# v#rsând vin panterei culcate la picioarele sale. Pe al#turi 
acoli"ii zeului, Pan !i Silen, !i cei doi cure"i, slujitori ai zeului, care danseaz# lo-
vindu-!i scuturile cu sabia.”38 Un relief votiv imprimat pe un fragment de calcar, 
descoperit la Stolna, jude"ul Cluj, ilustreaz# hora jucat# de un grup de cinci fete. 
Reprezentarea coregrafic# de pe sarcofagul descoperit în sudul Olteniei evoc# 
un dans bacchic, muzican"ii amora!i servindu-se de diferite instrumente ca: 
syrinx, aulos, cimbale. Diverse reprezent#ri îl surprind !i pe zeul rustic al p#du-
rilor (Pan cu naiul), altele – în prezen"a acestuia !i a lui Dionysos – pun în lumi-
n# coryban"i înarma"i cu s#bii !i scuturi interpretând ritmic dansuri r#zboinice. În 
sunetele aulosului dublu !i în ritmul talgerelor !i timpanon-ului, doi copii zdro-
bind struguri sunt reprezenta"i într-o scen# de epoc# roman# (secolul II e.n.). 
Asemenea reprezent#ri eterogene transfigureaz# artistic mentalit#"i !i un mod 
de existen"#, relevând progrese semnificative în sfera artei.

Unele manifest#ri artistice ale antichit#"ii atinseser# un nivel superior prin 

37   Marinescu, Silvia-Bîlcu, Dansul ritual în reprezent#tile eneolitice din Moldova. În: Studii !i 
cercet#ri de istorie veche !i arheologie, nr. 2, Bucure!ti, 1974.

38   Lambrino, Scarlat, Arta greac# !i roman# în România. În: Arta !i tehnica grafic#, Bucure!ti, 
nr. 4-5, 1938.
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siguran"a !i m#iestria trat#rii mi!c#rilor !i execu"iei, prin revela"ia estetic# provo-
cat#. Ritualul legat de cultivarea p#mântului, intitulat Carpaia, ca !i un dans 
r#zboinic descrise de Xenofon, sunt edificatoare în acest sens. Acela!i istoric 
descrie un dans ost#!esc solistic interpretat de un militar misian care ar fi putut 
s# fie originar ori din Daco-Moesia ori din Asia Mic#: „...dansatorul "ine în fiecare 
mân# câte un scut u!or; câteodat# el se servea de ele dansând ca !i când ar fi 
vrut s# se apere contra a doi adversari; uneori, ca !i cum n-ar fi avut a face de-
cât cu unul singur. Adesea, el se învârtea !i f#cea saltul periculos f#r# ca s#-!i 
lase scuturile...el sfâr!i prin a dansa în felul per!ilor, lovind un scut de cel#lalt; !i 
se a!eza în genunchi !i se ridica; toate aceste mi!c#ri le executa în m#sura !i în 
sunetul flautului.” 39

Scriitorii antici scot în eviden"# emo"ia adânc# provocat# de muzic# în  
cele mai felurite prilejuri, dacii, spre exemplu, trimi"ând solii de pace acompani-
ate de kitare !i lire pentru a impresiona pe invadatori, preo"ii lor viersuind rug#-
ciuni în vremuri de restri!te la por"ile cet#"ilor; muzica era capabil# s# exprime 
sentimente elevate !i s# elibereze individul de tot ce era mai josnic în ele, omul 
sim"ind nevoia s#-!i asculte propria voce !i s# comunice pe aceast# cale cu 
semenii s#i chiar !i atunci când versifica !i cânta legile comunit#"ii din care f#-
cea parte spre a le memora mai u!or.

 În amfiteatrele de la Histria !i Tomis î!i fac apari"ia reprezenta"iile de tra-
gedii !i comedii ajunse aici din sud prin actori ambulan"i. De prin secolul al III-
lea î.e.n. se p#streaz# o inscrip"ie, considerat# cea mai veche atestare a unor 
spectacole de teatru organizate la Histria, care reprezint# un decret al Sfatului !i 
al Poporului purtând indica"ia pre"ioas#: „...Sfatul !i Poporul s# g#seasc# cu 
cale ca ace!tia !i urma!ii lor s# fie înscri!i printre binef#c#torii ob!tii; s# fie încu-
nuna"i ei !i urma!ii lor, la toate spectacolele de teatru, pentru b#rb#"ia !i râvna 
fa"# de popor, pentru ca !i ceilal"i cet#"eni...s# se îndemne a sluji cetatea...”. 
Inscrip"ia are caractere elegante, literele sunt gravate profund  pe o sticl# de 
marmur# cu form# trapezoidal#. În sud, spectacolul dramatic înregistreaz# o 
perioad# de mare înflorire, la Atena, prin 527 î.e.n. dobândind continuitate !i al-
c#tuind pivotul principal al Marilor dionisii. Actorii se alegeau din rândurile cet#-
"enilor de vaz# ai ora!ului, iar cori!tii erau selecta"i din rândul tinerilor !i al oa-
menilor obi!nui"i ai cet#"ii. Prin anul 480 î.e.n. !i-a f#cut apari"ia !i comedia, 
reprezenta"iile având loc !i în timpul s#rb#torilor de toamn# !i iarn#.

Locul de desf#!urare al spectacolelor – în apropierea templului lui 

39  Cf. Ghircoia!u, Romeo, Contribu"ii la istoria muzicii române!ti, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1963, p. 28.
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Dionysos – a fost denumit orchestra, pe spa"iul rotund, special amenajat, evolu-
ând corul sub privirile publicului aflat pe colin#. În spatele orchestrei s-a constru-
it, cu timpul, un proskenion !i apoi skena iar în mijlocul ei, pe un mic piedestal, 
era statuia zeului Dionysos, la picioarele lui aflându-se flautistul care sus"inea 
partitura muzical# a întregului spectacol. Corul avea o pozi"ie static# sau în mi!-
care, cântul s#u fiind grav, solemn în tragedie sau vesel !i zglobiu în comedie ori 
în drama satiric#.

Nu se !tie dac# lucr#rile marilor autori tragici – Eschil, Sofocle !i Euripide 
– sau ale marilor comedieni – Aristofan !i Menandru - au fost interpretate în ce-
t#"ile Pontului Euxin. Este, îns#, sigur# prezen"a manifest#rilor teatral-muzicale 
!i amploarea lor, descoperirile arheologice punând în lumin# amfiteatre, b#nci 
de teatru, figurine de actori, m#!ti, monede – taloane de intrare la spectacole, 
reliefuri cu actori !i m#!ti, monumente ale poe"ilor tragici, o inscrip"ie care men-
"ioneaz# cântecul zeului Apollo – unica de acest fel depistat# pe meleagurile 
Dobrogei – sau care amintesc administratorul agonelor (întrecerilor sportive !i 
artistice sus"inute pe stadioane), decretele apar"inând sfatului !i poporului me-
tropolei Pontului etc. Decora"ia aplicat# pe diferite vase din lut ars relev# figuri 
de actori, iar opai"ele au încrustate contururi muzicale: lir#, nai, ero!i dansând 
!.a.m.d., aceste forme de manifestare artistic# ap#rând mai perfec"ionate, mai 
expresive. Pe diferite obiecte de uz casnic au fost pictate momente muzical-co-
regrafice, asemenea scene putând fi întâlnite !i pe obiectele de podoab#; la 
rândul lor, monedele purtau însemnele instrumentelor muzicale aflate în uz: clo-
pote, trompete, lire, carnyxuri, harpe.

În vechime, Callatis devenise un important centru economic !i cultural-ar-
tistic, aici desf#!urându-!i activitatea !i autori de scrieri referitoare la muzic#, 
teatru !i etnografie, printre ei num#rându-se Satyros Callatianos (Satyros din 
Callatis) care a v#zut lumina zilei în a doua jum#tate a secolului al III-lea î.e.n. 
Este autorul unor pre"ioase biografii privind activitatea !i opera lui Eschil, 
Sofocle !i Euripide cu observa"ii asupra vie"ii dramatice !i muzicale ale epocii. 
Printre altele, el se refer# la cânt#re"ele din flaut care surâdeau la col"ul str#zilor, 
la inova"iile muzicale ale lui Timoteu, la nomos-ul cu efecte sonore onomatopei-
ce atribuit lui Euripide, considerat prototipul muzicii cu program. Acest nomos 
liric compus la piesa Per!ii de Timoteu este inspirat din cel de al doilea r#zboi 
medic când flota atenian# a distrus la Salamina flota lui Xerxes (luptele s-au 
desf#!urat în septembrie 480 î.e.n.). Pe acelea!i meleaguri !i-a desf#!urat acti-
vitatea Istros Callatianul reprezentat pe dou# stele funerare scoase la iveal# la 
Tomis, una dintre ele aflat# la Muzeul din Ia!i, alta la Muzeul de istorie a 
României. Istros din Callatis a dat la iveal# o scriere despre ac"iunea de a com-
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pune, de a alc#tui melodii. S-ar putea ca aceast# scriere s# reprezinte un fel de 
manual al compozitorului de muzic# vocal# !i instrumental#, din el p#strându-se 
doar câteva fragmente referitoare la vestitul citared Frynis din Mitilene care !i-a 
desf#!urat activitatea în a doua jum#tate a secolului al V-lea î.e.n.

Au fost reconstituite diferite func"ii muzicale de"inute în cadrul asocia"iilor 
cu caracter artistic, printre ele impunându-se cea de  imnod care avea atribu"ii 
directe legate de preg#tirea muzical#. Gruparea de imnozi avea 35 sau 36 
membri titulari, apoi membri temporari !i membri str#ini, fiecare pl#tind o tax# de 
inscriere sau cotiza"ie. În fruntea asocia"iei se afla un demnitar secondat de un 
preot !i un secretar ales pe via"#. Echipa de cânt#re"i avea în frunte un dirijor, 
director muzical sau conduc#tor al corului. D. M. Pippidi atrage aten"ia asupra 
num#rului echipelor de la Histria care „trebuie s# fi fost mult mai mare, dac# ne 
gândim c# în vremea de care vorbim, la Histria, favoarea ar#tat# cultului lui 
Dionysos întrece pe a oric#rei alte divinit#"i !i c# într-o cetate cu propor"ii mo-
deste, ca a noastr#, situat# chiar la marginea Imperiului, în preziua unei crize 
care avea s# zguduie din temelii lumea roman# întreag#, calea potrivit# de a 
r#mâne credincio!i datinei, organizând mai departe agonele cerute de religie, 
era de a pune s# se întreac# echipe de cânt#re"i. Astfel se explic# num#rul 
surprinz#tor de mare al cataloagelor ajunse pân# la noi, în care numele transcri-
se nu sunt înso"ite de men"iunea vreunei demnit#"i colegiale sau specialit#"i 
agonistice.”40

 Un decret histrian din a doua jum#tate a secolului al II-lea e.n. men"ionea-
z# „cânt#re"ii de imnuri” care aveau un rol important în via"a religioas# !i cultu-
ral# a a!ez#rii, ace!tia fiind grupa"i într-o asocia"ie constituit#. În centrul unui 
fronton triunghiular al stelei de marmur# descoperit# începând din 1952 se afl# 
imaginea Cybelei pe tron, având în mâini un timpanon !i o pater#. În cele dou# 
acrotere este a!ezat un leu, "inând între labele dinainte câte un cap de taur. Se 
presupune c# cultul Cybelei d#inuie din vechi timpuri dar men"iuni mai multe 
avem din primele veacuri ale erei noastre. La Muzeul din Histria se afl# dou# 
fragmente ale unei lespezi de marmur# care, dup# scris, apar"in secolului al III-
lea al erei noastre, inscrip"ia agonistic# eviden"iind izbânda unei echipe de cân-
t#re"i de imnuri !i de dansatori ce executau jocuri sacre la un concurs. Inscrip"ia 
concretizeaz# participan"ii la concurs, unora indicându-le func"ia de conduc#tor 
!i instructor al corului, ori de instructor poetic: „...cânt#re"ii vârstinici din jurul 
marelui zeu Dionysos [cinstesc] pe frunta!ii Flavius Iucundus, Flavius Diogenes, 

40  Pippidi, D. M., Contribu"ii la istoria veche a României, ed. a II-a, Editura $tiin"ific#, Bucure!ti, 
1967, p. 407-408.
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Flavius Longininus !i Aurelius Dionysos al lui Dionysos, fiul lui Hestiaios, cu 
prilejul biruin"ei dobândite la întrecerea din timpul agonethetului Aurelius 
Gregoros, fiul lui Artemidoros !i a p#rintelui Achilleuss, fiul lui Achillo, conduc#tor 
!i instructor al corului fiind Aurelius Elei, fiul lui Elei, iar instructor poetic 
Demetrios al lui Dometrianos”. O alt# stel# de marmur# cu fronton aflat# la 
Muzeul din Histria, dup# scris provenind din a doua jum#tate a secolului al II-lea 
e.n., indic# o asocia"ie de imnozi „vârstnici dionisiaci”, biruitori la un concurs 
sacru. Asemenea inscrip"ii date la iveal# în ultimele decenii la Histria, la Tomis !i 
în alte localit#"i, demonstreaz# intensitatea vie"ii muzical-teatrale !i temeinica 
organizare a concursurilor care implicau dansurile de grup !i arta cântului coral 
sau solistic. Surprinz#toare este c#r#mida fragmentar# descoperit# la Re!ca 
(Romula), jud. Olt, provenind de la sfâr!itul secolului al III-lea e.n., care v#de!te 
interesul localnicilor, pe t#râm literar !i muzical, pentru hexametrul grecesc. Gr. 
Tocilescu remarc# existen"a la Re!ca al unui cult pentru Homer, ad#ugând: 
„Faptul c# se interpretau poeme homerice, nu era un caz izolat.  Întreaga edu-
ca"ie cultivat# a grecilor !i romanilor se f#cea sub influen"a acestor poeme care 
erau biblia tuturor claselor !i tuturor vârstelor; rapsozii le cântau la mese, la 
s#rb#tori, pe aceste cânturi copiii înv#"au scrisul !i cititul !i un vers de Homer 
gravat pe un obiect se purta la gât !i în sân ca amulet# ap#r#toare de nenoro-
ciri.”41

Peste acumul#rile de pân# acum ale popula"iei geto-dace se vor suprapu-
ne elemente de cultur# !i art# roman#, universul sonor migrând de acum înainte 
spre deschideri îndr#zne"e, cardinale, având drept scop constituirea osmozei 
daco-romane !i formarea muzicii române!ti odat# cu formarea limbii !i a popo-
rului român. Conceptul de cultur# daco-latin# se întemeiaz# pe faptele de limb#, 
etnografie !i folclor ale locuitorilor meleagurilor str#bune. Romanii introduc în 
societatea dacilor sonorit#"ile muzicii oficiale, profesioniste, militare, popula"ia 
autohton# cultiv# în continuare muzica de factur# oral#, vechile practici artistice 
metamorfozându-se necontenit. Din mediul sonor roman vor fi r#sunat melodiile 
lirice inspirate din via"a de toate zilele, se alc#tuiesc genul cantica, vor fi r#sunat 
cântecele saliare – Carmina saliaria, vor fi r#sunat calendele – acele melodii 
specific vocale practicate cu prilejul începerii Anului Nou, apoi cântecele rosali-
ene, cântecele !i dansurile ost#!e!ti; vor fi fost prezente instrumentele romane 
ca tuba, lituus, bucina, tibia sau aulosul, indiofonul scabellum, talgerele de me-
tal, aquilliferi, vexilliferi !i draconarius apropiat de carnixul dacic. Cu asemenea 

41  Tocilescu, Gr., Fouilles et recherches arhéologique en Roumanie, Bucure!ti, 1900, p. 102-
103.
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instrumente puteau fi alc#tuite ansambluri de instrumenti!ti asem#n#toare celor 
denumite colegium tibicinum. Le erau cunoscute lira, chitara, !i orga portabil# 
prezente pe diferite fresce ale Imperiului.

Se poate sus"ine cu certitudine c# sonorit#"ile unor asemenea instrumente 
s-au amestecat cu cele ale geto-dacilor – cimpoiul, draconul dacic, carnixul pre-
luat de la cel"i, buciumul, fluierul, naiul etc. În timp ce preferin"ele localnicilor 
erau orientate spre genuri muzicale precum: bocetul, cântecul bradului, colinde-
le, reprezenta"iile cu gladiatori ale noilor st#pânitori se desf#!urau în amfiteatre 
ori pe stadioane !i erau înso"ite de un fond sonor zgomotos, în stare s# irite 
lupt#torii, muzica fiind sus"inut# de trompeti!ti !i corni!ti !i chiar de orga hidrau-
lic#. Orchestra era situat# pe un podium amenajat în afara arenei.

 Romanii au cultivat !i forme specifice de spectacol teatral pe care, se 
presupune, le-au adus în "inuturile ocupate. Se !tie c# teatrul roman a fost pre-
dominant laic, c# el avea un caracter ludic, elementul spectaculos, fastul scenic, 
mont#rile pre"ioase, combina"iile dintre muzic#, dans !i pantomim# reprezen-
tând repere singulare ale lumii spirituale antice. Ca gen aparte al teatrului roman 
merit# men"ionat mimul ce se inspira din faptele obi!nuite ale vie"ii, omul aflân-
du-se într-o postur# cât se poate de fireasc# !i ra"ional#, din jocul s#u rezultând 
multiple observa"ii !i o fin# ironie. În asemenea spectacole erau satirizate !i 
caricaturizate moravurile epocii, cuvântul avea o adres# exact# cu rol transfor-
mator. Mimii, interpre"i ambulan"i, apelau la recitare, cântare !i dans, arta lor fi-
ind premerg#toare spectacolelor de bâlci, a celor sus"inute mai târziu de saltim-
baci !i de joculatores. O alt# form# de spectacol era pantomima, reprezentare 
complex# sus"inut# de unul sau mai mul"i actori având calit#"i de mim, cânt#re" 
!i dansator, jocul lor fiind acompaniat de cor !i orchestr#.

Nici din teatrul latin nu se !tie dac# vreo oper# a v#zut lumina rampei pe 
scenele marilor amfiteatre construite pe teritoriul Daciei. Muzica înso"itoare a 
spectacolului sus"inut în aer liber era interpretat# de instrumente de suflat cum 
se poate observa pe metopele impun#torului monument Tropaeum Traiani de la 
Adamclisi (Dobrogea) sau reprezent#rile de pe Columna lui Traian de la Roma 
care indic# prezen"a corni!tilor, buciuma!ilor, trompeti!tilor !i fluiera!ilor – aulo-
di!ti. O imagine concludent# asupra fondului sonor din epoca daco-roman# ce 
este oferit# de cutia superioar# – arca – sarcofagul roman descoperit în Oltenia, 
existent din secolul al III-lea e.n., care înf#"i!eaz# muzican"ii cu talgere, nai, ti-
bia, personaje cu m#!ti teatrale.

Str#mo!ii no!tri au utilizat deci instrumente de suflat precum cimpoiul (utri-
cularium), naiul (syrinx) men"ionat de Ovidiu în Tristele (Cartea a V-a, X), tuba 
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(trompet#) – trofeu dac reprezentat pe Columna Traiana !i pe relieful ce înf#"i-
!eaz# Dacia capta provenit din Forum Traiani. Un syrinx cu !apte tuburi dat la 
iveal# la Potaissa se presupune a  proveni din secolul al II-lea sau al III-lea al 
erei noastre. Trompeta a fost folosit# în diferite expedi"ii militare, un exemplu fi-
ind cea a dacilor în sudul Dun#rii (109-106 î.e.n.) înfrânt# de armatele romane; 
ea este prezent# pe metopa a XV-a a monumentului Tropaeum Traiani !i pe 
Columna Traiana care mai înf#"i!eaz# !i tubicines – instrument cu profil semna-
lizator dar !i melodic, indicând aici mar!ul în desf#!urare. Dou# metope apar"i-
nând monumentului Tropaeum Traiani ofer# imagini concludente cu privire la 
cornicines, la "inuta !i îmbr#c#mintea lor !i la instrumentele pe care le poart#, 
fiecare având la cap#t un pavilion în form# de pâlnie. Pe Columna Traiana sunt 
reprezenta"i cornicines în momentul travers#rii Dun#rii de c#tre trupele romane 
pentru sus"inerea r#zboiului din 101-102. Merit# men"ionate fragmentele de tibia 
date la iveal# de pe teritoriul fostei a!ez#ri romane Sucidava, fragmente de  flu-
iere descoperite la Histria tr#gându-se din epoca de tranzi"ie romano-bizantin#. 
La Ulpia Traiana, capitala Daciei lui Traian, s-a descoperit un l#n"i!or cu clopo"ei 
de bronz care, purtat la gât de o femeie, simboliza o ap#r#toare împotriva duhu-
rilor rele.

 Printre instrumentele cordofone, Theopompos men"ioneaz# chitara, pre-
zent# în soliile de pace; lira este reprezentat# pe diferite monumente antice din 
spa"iul locuit de str#mo!ii no!tri, cunoscând, cum am v#zut, !i stadiul preorfic. 
Pe diferite vase antice figureaz# femei cântând la chitara, numeroase figurine de 
lut ilustrând aceea!i preocupare. Aparte este relieful nativ dat la iveal# la Histria 
venind din secolul al IV-lea î.e.n., care ilustreaz# un cithared biruitor la un con-
curs muzical. Pe diferite monumente !i obiecte este reprezentat Apollo cithare-
dul; în acest sens !i Cavalerul trac aflat în Muzeul Transilvaniei din Cluj-Napoca 
a fost identificat cu Apollo citharedul. Patera ce face parte din complexul tezaur 
de la Pietroasa con"ine o divinitate masculin# purtând cithara !.a.m.d.

Din epoca lui Burebista, Decebal !i Traian s-au p#strat deci numeroase 
vestigii ale artei sonurilor: reprezent#ri de instrumente !i muzican"i, relicve arhe-
ologice,  men"iuni referitoare la muzic# surprind procesele de sincronizare sau 
desincronizare, pe cale de autonomizare sau de eteronomizare !i, totodat#, pun 
în valoare sursele artei: Apollo, zeul grec, Dionysos, zeul trac cu dublele lor în-
râuri – una ce "ine de principiul apollinic (artele plastice !i epopeea) !i alta de 
principiul dionysiac (tragedia !i muzica). George Breazul observ# c# „era firesc 
ca s# r#sune puternic !i concludent ecourile triumfale care pluteau în atmosfera 
de forma"ie a poporului daco-roman purtate în auzul autohtonilor, de cornicines 
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!i tubicines, cum apar pe Columna lui Traian !i pe metopola de la Adamclissi.”42 
[Tradi"ia miticelor fondatori ai poeziei !i muzicii grece!ti – Orfeus, Museus !i 
Thamyris – pe care elinii îi recuno!teau a fi fost to"i din marea gint# tracic#, de 
unde erau !i dacii, cum se exprima Ha!deu, a fost amplificat# !i îmbog#"it#, 
r#spândind o nou# putere spiritual# care înviora !i ajuta via"a oamenilor c#utân-
du-se pe ei în!i!i. Din aceast# glorioas# epoc# Gheorghe Dumitrescu rezum# 
tragedia lui Decebal în opera ce poart# titlul eroului dac. Opera, a c#rei premier# 
a avut loc în 4 octombrie 1969, are patru acte !i dup# prologul intitulat 
S#get#torii de nori, actele sunt divizate în tablouri dup# cum urmeaz#: Intrarea 
în cetatea Buridava (I), Argeza, Nunta (II), Mun"ii, Intermezzo simfonic, Moartea 
Argezei (III), Bocetul, Fl#c#rile Sarmisegetusei (IV). Referindu-se la aceast# tra-
gedie liric#, autorul remarc#: „Cercetând cu pasiune vechile izvoare istorice !i 
folclorice, dar mai ales fondul sufletesc ce se p#streaz# în adâncul inimii oric#rui 
ce simte române!te, am îndr#znit s# alc#tuiesc libretul operei despre m#rea"a 
epopee a eroicelor lupte ale poporului dac sub conducerea viteazului Decebal 
împotriva cotropitorilor romani ce cuceriser# lumea. M-am ferit s# fac numai o 
în!iruire de evenimente istorice !i am c#utat s# redau spiritualitatea poporului 
dac, for"a lui sufleteasc# reflectat# în obiceiurile, n#zuin"ele !i lupta lui. 
Fr#mânt#rile suflete!ti ale marelui erou !i ale poporului dac în lupta lor titanic# 
de a-!i men"ine fiin"a na"ional#, împotriva amenin"#rii colosului roman de a strivi 
libert#"ile altor popoare, formeaz# fondul acestei tragedii. Conflictele care pun în 
ac"iune construc"ia dramatic# a tragediei sunt acute. Lupta inegal# dintre cele 
dou# for"e este dramatic#. Sacrificiul lui Decebal este sublim. Toate aceste fap-
te, în mediul în care s-au petrecut ele, cu obiceiurile, sim"#mintele, credin"ele, 
formeaz# baza pe care se desf#!oar# ac"iunea întregii lucr#ri. Substratul str#-
vechi al melosului traco-dacic, pe care-l sim"im în str#fundurile suflete!ti !i care 
ne-a fost transmis prin secole, st# la baza întregii lucr#ri muzicale, vocale !i 
simfonice, constituit# în diferite forme.”43

Aceea!i epoc# a fost surprins# de Eduard Caudella (1841-1924) în legen-
da liric# Traian !i Dochia, de Dimitrie Cuclin (1885-1978) în opera intitulat# 
Traian !i Dochia pe un libret alc#tuit de autor, conceput# la scurt timp dup# pri-
ma conflagra"ie mondial#. Locul ac"iunii – Sarmisegetusa, iar personajele sunt: 
Traian, Dochia, Decebal, un b#trân frunta! dac, un prooroc. Li se al#tur# glasul 
strajei, un glas de tân#r p#stor, corul de b#trâni daci !i dace, romani. Tema 
operei enun"at# de autor este: „Un dezastru, cât de catastrofal ar fi, întrerupe 

42  Vezi Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. II, Editura Muzical#. Bucure!ti, 1970, p. 20.

43   Vezi Programul de sal# de la premiera operei Decebal. 
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temporar numai visul !i calea nemuririi.” De asemenea, Liviu Glodeanu (1938-
1978) a dat la iveal# opera Zamolxe.

 Epoca daco-roman# a stârnit interes !i în rândul unor muzicieni de peste 
hotare care au abordat-o ca pe o îndrept#"ire ce nu se epuizase, ca pe o realita-
te intuit# în masivitatea ei, de nediscutat. Pot fi avute în vedere drama per musi-
ca intitulat# Traiano Imperatore Romano de G. F. Tosi (Vene"ia, 1684) care se 
refer# la perioada ascensiunii viitorului împ#rat, drama muzical# cu acela!i titlu 
de J. Chr. Petz (Bonn, 1699) cu personajele Trajano (bas), Decevalo (tenor), 
Placidia (alto), Longino (tenor), Calino (bas) – se deschide cu o uvertur# ce 
con"ine o introducere lent#, de 15 m#suri !i un Allegro str#lucitor conceput con-
trapunctic, - Singspielul Trajanus de R. Keiser (Hamburg, 1717) cu personajele 
Trajanus, Decebalus, Daciana, Elmena, Flavia, Lucejus, Lucius, Maximus, 
Aribertus, Bathorus, dramma per musica Trajano de Fr. Mancini (Neapole, 
1723), opera Traian în Dacia... de Fr. Corradini (Madrid, 1735), opera Trajano, 
festa di camera per musica de G. G. B. Bonno (Viena, 1736), ce debuteaz# cu o 
Simfonia, Allegro assai care "ine loc de uvertur#. Conflictul dintre Traian !i 
Decebal deschide noi pagini genului liric înc# de la începutul secolului XIX cu 
opera Întoarcerea lui Traian sau Roma triumf#toare de R. N. Ch. Bochsa (Lyon, 
1807), cu dramma serio per musica Traian în Dacia de G. Nicolini (Roma, 1805) 
care s-a bucurat de succes în epoc#, fiind reprezentat# pe mari scene italiene !i 
din alte "#ri, cu tragedia liric# Triumful lui  Traian de J. Fr. Leseur !i L. L. L. de 
Persius (Paris, 1807), cu lucrarea Triumful lui Traian, de G. Gioja (Vene"ia, 
1813), dramma eroico per musica Traian în Dacia de G. M. M. F. Blangini 
(München, 1814) cu dramma per musica Traian de D. Tritto (Neapole, 1818) !i 
exemplele pot continua. 44

Epoca daco-roman# înc#rcat# de evenimente, procesul îndelung !i com-
plex de romanizare, formarea poporului !i limbii române nu pot fi r#st#lm#cite !i 
interpretate denaturant, tenden"ios !i falsificator. O recent# descoperire la 
Constan"a prezint# o excep"ional# valoare în plan artistic !i arheologic: cripta 
funerar# construit# între secolele III-IV e.n., la cump#na dintre epoca roman# !i 
romano-bizantin#, care ofer# noi argumente referitoare la vie"uirea popula"iei 
daco-romane pe cuprinsul Daciei. Interiorul criptei, de propor"ii apreciabile, cu-
prinde, pe lâng# schelete !i obiecte de inventar, o decora"ie artistic# de rar# 
frumuse"e !i atractivitate. Scenele, pictate în tehnica „à seco”, înf#"i!eaz# repre-
zent#ri antropomorfe, zoomorfe !i fitomorfe datorate unui artist profesionist, ima-
ginile definind !i anumite simboluri ce se presupun a fi legate de ritualul funerar. 
Se observ# cu claritate o scen# cu patru porumbei, alta cu patru potârnichi !i un 

44  Vezi Tomescu, Vasile, Musica daco-roman#, vol. II, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1982.
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iepure, alta care surprinde un banchet la care iau parte cinci b#rba"i, un sclav !i 
un amfitrion, alta care înf#"i!eaz# doi p#uni hr#nindu-se, iar alta, bolta, cu deco-
ra"ie fitomorf# continu#.45

Colonizarea oficial# roman#, dup# cucerirea Daciei, a determinat împleti-
rea celor dou# civiliza"ii, pe t#râmul noii provincii având loc o sintez# daco-roma-
n#, element esen"ial în constituirea poporului român. Fenomenul romaniz#rii s-a 
f#cut sim"it, în  primul rând, în domeniul lingvistic, limba român# nederivând din 
cea dacic#, pentru c# majoritatea fondului lexical principal !i structura ei grama-
tical# sunt de origine latin#. Dup# cele mai recente cercet#ri, un num#r de 160-
170 de cuvinte din limba român# sunt de origine traco-dacic#, acest fond lexical, 
împreun# cu cel latinofon, înrâurind configura"ia muzicii populare. De!i cotropit# 
!i pr#dat# în dese rânduri de popoarelor migratoare, popula"ia de pe meleaguri-
lor carpato-dun#rene, dup# retragerea legiunilor !i administra"iei romane, dup# 
unele informa"ii în 271, dup# altele în 275, !i-a p#strat fiin"a sa etnic# proprie, 
înt#rindu-se unitatea !i continuitatea în vechea vatr# str#mo!easc#. Au existat 
înrâuri, mai mari sau mai mici, au fost asimilate unele influen"e care erau de 
asimilat de la popula"iile cu care str#mo!ii no!tri au venit în contact dar !i ei au 
oferit lumii elemente ale civiliza"iei lor avansate. Izvoare de prim# importan"# !i 
cercet#ri ale oamenilor de !tiin"# români !i str#ini pun în eviden"# ideea de baz#, 
fundamental# a originii daco-romane a poporului român, ideea c# poporul român 
s-a pl#m#dit cu aproape dou# milenii în urm#, c# el este continuatorul direct al 
geto-dacilor !i rezultatul sintezei daco-romane, al simbiozei daco-romane care a 
încorporat !i cele mai înalte virtu"i ale popula"iilor respective. Afirma"iile conform 
c#rora acest proces ar fi avut loc prin secolele al IX-lea, al X-lea sau al XIII-lea 
sunt nefondate !i tenden"ioase.

Aceast# unitate !i continuitate, aceast# sintez# de interes larg european 
exprim# gradul înalt de civiliza"ie al traco-greco-romanilor care au dominat lu-
mea antic# !i a c#ror autoritate o g#sim creionat# în multe scrieri de epoc#. 
Referindu-se la esen"a genuin# a muzicii europene, Ovidiu Varga precizeaz#: 
„Sinteza muzical# practic# !i teoretic# a tracilor, grecilor !i romanilor a pus fun-
damentele teoretice !i practice ale muzicii europene din evul mediu pân# ast#zi, 
în domeniul genurilor !i formelor, al modurilor !i gamelor, al metricii !i ritmicii, al 
organologiei muzicii cultice !i profane, oferind primele modele europene demne 
de urmat în cele trei mari direc"ii de evolu"ie ale comunic#rii prin sunete: muzica 
cu text, muzica cu program !i muzica autonom# pur#; cu alte cuvinte, cantare, 

45   Cf. Strahilevici, Arcadie, O perl# a artei antice. În Flac#ra, anul XXXVII, Nr. 12 (1709), 25 
martie 1988.
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ballare, sonare.”46 Ca realit#"i de necontestat ale lumii sonore traco-greco-roma-
ne se propune „o nou# interpretare a datelor teoretice !i de informa"ie, asupra 
practicii muzicale pe care ni le pun la dispozi"ie arheologia !i scrierile gânditori-
lor greci !i romani.”47 Astfel, o nou# interpretare poate fi dat# motivului aedului 
trac Orfeu, devenit simbol al magiei sincretismului semiotic ancestral cuvânt-
cânt-gest, care se întâlne!te, în antichitate, în toate cele trei culturi, misterului 
prezent la traci, greci !i romani, cultul lui Apollo, manifest#rile dedicate lui 
Dionysos – Bachus, cele înso"itoare ale ditirambului tragic ce a dat na!tere tra-
gediei antice, procesiunilor romanilor, serb#rile romane (ludi romani), jocurilor 
seculare, produc"iilor muzicalo-teatralo-coregrafice denumite ludi, concursurilor 
de cânt, kytar#, flaut, cor !.a.m.d. Examinând cu luare aminte unele aspecte ale 
limbii elene !i latine, lingvi!tii au relevat o serie de interpenetra"ii, ambele limbi, 
ca !i limba tracilor, apar"inând marii familii lingvistice traco-indo-european#. 
Epoca clasic# a Greciei antice a devenit model pentru Roma, de prin secolul al 
III-lea î.e.n., traducerile din grece!te în latin# înmul"indu-se. Pe aceast# cale, 
limba latin# s-a îmbog#"it cu neologisme din limba greac#, limb# ce se vorbea la 
palatul Imperiului !i  de c#tre aristocra"ii Romei. Privite istoric, cele dou# limbi au 
dominat în cultul ortodox !i în cel catolic, precum !i în scrierile secolelor ce au 
urmat, profane !i teologice. Metrica, ritmica !i prosodia muzicii traco-greco-ro-
mane con"ineau asem#n#ri ce proveneau din limba vorbit# !i cântat#, versul 
cântat derulându-se – la greci, romani !i traci – conform principiului alternan"ei 
silabelor lungi !i a celor scurte. %i latura teoretic# a muzicii a fost influen"at# de 
limba vorbit# !i cântat#, denumirea modurilor grece!ti având coresponden"e în 
denumirile unor dialecte grece!ti !i trace: doristi, frigisti, lidisti etc..., iar sistemul 
tetracordal era subordonat intervalicii descendente a prozodiei rostirii traco-gre-
co-romane.  Modurile traco-grece!ti p#trund în lumea roman#, fiind preluate !i 
de biseric# ce le atribuie denumiri gre!ite sau modificate. Practici ale muzicii 
eline p#trund în muzica cre!tin#, inclusiv simboluri !i chipuri de mitologie ce sunt 
metamorfozate în imagini cre!tine. Teoria, estetica muzicii nu se separ# de sim-
bolica cifrelor antichit#"ii, de vechea teorie a ethosului elin. „Grecii, zice Ovidiu 
Varga, foloseau pentru nota"ia muzical# literele alfabetului (nota"ie pe care o 
preiau !i romanii) înc# din secolul V î.e.n. Biserica roman# va înlocui mai târziu 
literele alfabetului grec cu litere romane.”48 Nota"ia neumatic# ap#rut# dup# cea 
ecfonetic# s-a folosit !i în biserica r#s#ritului ortodox, !i în cea romano-catolic#.

46  Varga, Ovidiu, Quo vadis musica? Tracul Orfeu !i destinul muzicii, Editura Muzical#, Bucu-
re!ti, 1980, p. 70-71.

47   Ibid. p. 54.
48   Ibid, p. 49.
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%i dup# retragerea aurelian# la sud de Dun#re procesul romaniz#rii a con-
tinuat c#ci armata roman# a p#strat numeroase puncte înt#rite pe malul stâng al 
Dun#rii. Dobrogea f#cea parte integrant# din Imperiul roman de r#s#rit, în 
Transilvania d#inuiau vechile a!ez#ri, pe harta fostei provincii apar noi a!ez#ri 
daco-romane, romanitatea se extinde asupra dacilor liberi ca !i asupra unor "i-
nuturi neromanizate în epoca anterioar#. Unitatea !i continuitatea în fosta pro-
vincie este demonstrat# de multitudinea descoperirilor arheologice, de perpetu-
area tradi"iei privind organizarea politico-teritorial# în nordul Dun#rii. Dacii liberi 
devin alia"ii oastei Imperiului în luptele purtate împotriva ge"ilor, o serie de cet#"i 
!i fortifica"ii au fost ref#cute prin secolele al IV-lea !i al VI-lea, Biharia a fost 
permanent locuit# de români, au ap#rut noi cet#"i în Moldova !.a.m.d.

Pe p#mântul vechii Dacii cre!tinismul apare timpuriu, el s-a ivit înc# din 
primul secol al erei noastre. Str#românii au fost cre!tina"i de Andrei – apostolul 
care !i-a f#cut ucenicia la Ioan Botez#torul, l-a cunoscut pe Iisus !i a plâns când 
a fost pus în mormânt, a prop#v#duit noua credin"# în Asia, Pontul Euxin, sudul 
Dun#rii etc., întemeind comunit#"i cre!tine în mai multe zone geografice. În anul 
50 Sf. Andrei a luat parte la Sinodul apostolic (Fapte XV, 1-29). În cet#"ile ponti-
ce a prop#v#duit noua credin"# în cadrul triburilor traco-dace !i sci"ilor, înfiin"ând 
comunit#"i cre!tine la Histria, Tomis, Callatis, Odessus, aria sa apostolic# extin-
zându-se pân# spre izvoarele Nistrului, Niprului !i în cet#"ile din Delta Dun#rii. 
Tradi"ia arat# c# în pe!tera de pe valea Casimcei sau la Basarabi-Murfatlar, lo-
calitate care a ad#postit cunoscutele bisericu"e rupestre, Sf. Andrei !i-a f#cut o 
locuin"#. Unii dintre schivnicii dacilor, adoratori ai lui Zamolxe, au devenit ucenici 
ai lui Andrei, primul chemat de Mântuitorul pentru a arunca s#mân"a 
Evangheliei. A fost persecutat, b#tut !i ucis asemeni lui Iisus, adic# pironit pe o 
cruce de lemn de tei la anul 87 (?) când se apropia de vârsta de 70 de ani. 
Moa!te din trupul s#u se g#sesc la m#n#stirile Hurezu, Neam" !i Secu.49 Se 
pare c# Zenovius a fost primul episcop al daco-romanilor !i se presupune c# de 
prin secolul al IV-lea în Dobrogea se întemeiase un episcopat. Mai multe inscrip-
"ii de pe diferite monumente funerare datând din secolele III-IV indic# ascult#to-
rii, neofi"ii, slujitorii bisericii precum: cite", diacon, preot, iconom. Între secolele 
IV- VI au existat 19 episcopi de limb# latin# care prop#v#duiau credin"a de-a 
lungul Dun#rii. Primul cânt#re" atestat documentar pe teritoriul "#rii noastre este 
Sava Gotul în vremea când preot era Sansala (secolul al IV-lea), tot atunci vie-
"uind !i preotul Guttica. Se presupune c# profesorul cânt#re"ului Sava ar fi pre-

49   Vezi Diac. Petru, David, Cine ne-a cre!tinat pe noi, românii !i când, în Magazin, nr. 1, 6 
ianuarie 1990 !i nr. 2, 13 ianuarie 1990.
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otul Sansala, certitudini în acest sens neexistând. Se ive!te, deci, !i o ierarhie 
bisericeasc# ce presupune existen"a multor preo"i !i o anumit# intensitate a 
vie"ii cre!tine. Se consider# c# forme incipiente de înv#"#mânt muzical individu-
al sau colectiv au ap#rut de când exist# religie !i biseric# pentru a se fi însu!it 
liturghia, scris-cititul !i cântarea bisericeasc#. În fosta Dacie roman#, cre!tinis-
mul a fost propagat în limba latin#, peste aceasta suprapunându-se, începând 
cu secolul al IX-lea, limba slavon# !i o nou# organizare de tip bizantin. Limba 
slavon# s-a impus în biseric# !i în cancelariile domne!ti odat# cu inten"ia "aratu-
lui bulgar de a cuceri nordul Dun#rii, a!a cum – în secolul al X-lea - ungurii vor 
urm#ri cucerirea Transilvaniei. Fondul latin al terminologiei religioase a proto-ro-
mânilor este bogat !i diferen"iat, el se impune aten"iei prin multitudinea termeni-
lor, în fruntea lor situându-se cuvântul „biseric#”, ce se p#streaz# din latine!te 
numai în limba român#, celelalte limbi care deriv# din latin# apelând la termenul 
grecesc eclesia. Transilvania nu s-a aflat nici la confluen"a !i nici la periferia 
cre!tinismului de rit latin sau de rit ortodox c#ci !i aici au fost descoperite urme 
cre!tine din perioada de dup# retragerea armatei !i administra"iei romane din 
Dacia. Cu alte cuvinte, când au migrat ungurii în Câmpia Panonic# (896), popu-
la"ia din interiorul arcului carpatic, str#mo!ii no!tri, cuno!tea religia cre!tin# de-
pendent# de Constantinopol, de Bizan".

Dac# cre!tinismul a fost propagat în limba latin#, aceasta nu înseamn# c# 
limba greac# nu a fost folosit# în oficiul liturgic bizantin !i chiar în cel latin, între 
acestea intervenind deosebiri abia c#tre sfâr!itul veacului al VI-lea. Ambele oficii 
liturgice î!i au r#d#cinile adânc înfipte în sinagog#, de aici provenind c#r"ile de 
ritual, faptul de a se cânta psalmi, precum !i unele c#r"i din Vechiul Testament. 
Într-un recent studiu, Gheorghe Ciobanu50 precizeaz#: „Se poate vedea cât de 
puternic# a fost aceast# influen"# din faptul c# la latini, pân# ast#zi, din cele 631 
de cânt#ri liturgice care formeaz# fondul oficiului respectiv, 606 sunt de origine 
biblic#, iar din acestea 439 provin din psalmi. La bizantini, imnul – care s-a dez-
voltat cu începere din secolul al V-lea – a p#truns tot mai mult în diferitele servi-
cii, ducând în cele din urm# la deosebiri categorice fa"# de cel latin.”51

50   Vezi studiul Adoptarea muzicii bizantine ca muzic# de cult. Vechime. C#i de p#trundere, Ms. 
dact., Biblioteca Uniunii Compozitorilor.

51   Ciobanu, Gheorghe (1909-1985). A studiat la Conservatorul din Bucure!ti cu Mihail Jora, 
Dimitrie Cuclin, Constantin Br#iloiu, I. D. Petrescu, George Breazul. A fost cânt#re" bisericesc (1935-
1943), profesor de muzic# (1939-1952), cercet#tor !tiin"ific (1949-1953) !i !ef de sector la Institutul 
de folclor din Bucure!ti, lector (1965-1966), conferen"iar (din 1968) la Conservatorul din Ia!i. A fost 
distins cu Premiul Academiei Române (1957) !i Ordinul Meritul Cultural cl. III (1969). A abordat: fol-
clorul !i folcloristica  aprofundând problematica legat# de culegerea !i publicarea cântecului popular 
!i cântecului de lume, problematica referitoare la structura diferitelor straturi folclorice !i la legile ver-
sifica"iei, a modurilor, ritmurilor !i formulelor melodice, la caracteristicile culturii muzicale urbane !i 
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rurale !i raporturile lor cu muzica altor popoare; a studiat cultura muzical# din perioada medieval# 
de tip bizantin !i de tip occidental, s-a ocupat de contactul cu muzica oriental#; a repus în circula"ie 
unele crea"ii laice publicate de Anton Pann, a valorificat parte din repertoriul !i stilul de interpretare al 
l#utarilor, a demonstrat circula"ia la români a unor crea"ii ale lui Dimitrie Cantemir, a abordat muzica 
de cult la to"i românii, a ini"iat publicarea colec"iei „Izvoare ale muzicii române!ti”, a cercetat raporturile 
structurale dintre vers !i melodie în cântecul popular românesc, istoricul clasific#rii modurilor, leg#tura 
versifica"iei populare române cu versifica"ia latin# etc. A scris studii ca: Muzica popular# româneasc#; 
Raportul structural dintre vers !i melodie în  cântecul popular românesc; Stratific#ri în muzica popu-
lar# româneasc#; Despre factorii care înlesnesc evolu"ia muzicii populare; Na"ional !i universal în fol-
clorul muzical românesc; Folclorul – dovad# a vechimii !i continuit#"ii poporului românesc pe diferite 
meleaguri; Criteriul istoric în structura modurilor populare; Modurile cromatice în muzica popular# 
româneasc#; Despre a!a numita „gam# "ig#neasc#”; Înrudirea dintre ritmul dansurilor !i al colindelor; 
Colindele !i muzica religioas#; Cântecul nou în crea"ia popular#: Crea"ii populare s#te!ti !i urbane 
legate de R#zboiul de Independen"#; Folclorul în muzica contemporan#.

istoriografia scriind: Istoricul clasific#rii modurilor; Originea muzicii populare române!ti; 
Culegerea !i publicarea folclorului muzical românesc; Aportul lui G. Breazul la dezvoltarea folcloristicii 
muzicale române!ti; Aportul lui Constantin Br#iloiu la l#rgirea conceptului de sistem tonal; Circula"ia 
tamburinei în &#rile Române în perioada medieval#; Dezvoltarea folcloristicii muzicale române!ti; Cât 
de vechi este cântecul popular românesc; Cântecul „de dragoste”; Folclorul  bucure!tean; Folclorul în 
Bucure!tii secolului trecut; Capriciul lui Romberg !i cântecul moldovenesc „Mititica”; Despre originea 
unor melodii din „Vicleimul din Târgu Jiu”; Raporturi muzicale româno-turce în perioada medieval#; Pe 
marginea unor colec"ii ap#rute la mijlocul secolului trecut etc.

bizantinologia scriind: despre !coala de crea"ie muzical# de la Putna, muzica bizantin# în 
România, manuscrisele muzicale în nota"ie bizantin# aflate în România, teoria, practica !i tradi"ia 
ca factori complementari necesari descifr#rii vechii muzici bizantine, raportul dintre muzica liturgic# 
româneasc# !i muzica bizantin#, problematica legat# de preocup#rile contemporane în paleografia 
muzical# româneasc# !i cele legate de valorificarea muzicii bizantine etc. Perioada medieval# este sur-
prins# în studii ca: Pripelele lui Filotei monahul; Colindele !i muzica religioas#; Vechimea genului cro-
matic în muzica bizantin#; Manuscrisele de la Putna !i unele probleme ale culturii medievale române!ti; 
Manuscrisele de la Putna !i problema raporturilor muzicale româno-bulgare în perioada medieval#; 
Manuscrisul lui Evatatie protopsaltul de la Putna (1511); Limbile de cult la români în lumina manu-
scriselor muzicale; Cultura psaltic# româneasc# în secolele XVII !i XVIII; Pe marginea Congresului 
Institutului de  bizantinologie de la Viena; Cultura muzical# bizantin# pe teritoriul României în secolul al 
XVIII-lea; Originea Canonului Stâlp#rilor atribuit dasc#lului %#rban; Muzica de cult b#n#"ean#. Origini. 
Vechime. Specific; Un kyrie eleison la patru voci în nota"ie bizantin# la începutul secolului al XVIII-lea. 
Este ini"iatorul colec"iei „Izvoare ale muzicii române!ti” – seriile Documente, !i Transcripta etc.

muzicologia scriind: Tr#s#turile caracteristice ale muzicii populare !i de cult din România !i prob-
lema raporturilor cu muzica slav#; A. Pann !i folclorul românesc; Raportul dintre text !i melodie în 
muzica psaltic# româneasc#; Formulele melodice – elemente structurale în muzicile ecleziastic# !i 
folcloric#; Barbu L#utaru; L#utarii din Clejani; Vechi cântece viteje!ti; A. Pann, Cântece de lume etc.

   C#r"i !i publica"ii

Gheorghe Ciobanu !i V. D. Nicolescu, 200 de cântece !i doine (ed. I – 1955, ed. II – 1962).
Anton Pann – Cântece de lume, 1955.
Al. Amzulescu !i Gh. Ciobanu, Vechi cântece de vitejie, 1956.
L#utarii din Clejani, 1969.
Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie (I), 1974.
Culegeri de folclor !i Cântece de lume, în: Izvoare ale muzicii române!ti (I) 1978.
Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie (II), 1979. 
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Muzica cre!tinilor a apelat la fondul sonor ebraic !i la cel elin, a absorbit 
influen"e numeroase !i se cânta în dou# feluri: imnodic !i psalmodic, melodiile 
cu caracter imnodic având o configura"ie ornamentar# iar cele în caracter psal-
modic având aspectul unui recitativ.  La noi s-a folosit maniera de cântare res-
ponsabil# !i antifonic#, s-a apelat la felul de a se „ceti” evanghelia !i apostolul. 
În men"ionatul studiu, Gheorghe Ciobanu precizeaz#: „Cântarea antifonic# – 
ajuns# în Occident înc# din secolul al IV-lea – a putut p#trunde la popula"ia da-
co-roman# cu atât mai mult cu cât ea era familiar# din practica popular#. Avem 
în vedere unele cântece rituale de înmormântare – cum ar fi De petrecut din 
Banat – !i colindele, crea"ii preluate de la substrat, precum !i r#spunsurile scur-
te date de credincio!i oficiantului !i maniere asem#n#toare de a se ceti anumite 
p#r"i scripturistice în Orient ca !i în Occident.” Dup# studii îndelungate !i anevo-
ioase, înv#"a"ii au ajuns la concluzia c# melodiile sinagogale babilonice prezint# 
asem#n#ri !i identit#"i cu muzica romano-catolicilor, c# aceste asem#n#ri !i 
identit#"i sunt de observat „nu numai în ceea ce prive!te sistemul general de 
cântare psalmodic#, accentic# sau imnodic#, concentic#, ci în îns#!i arcuirea 

Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, %coala muzical# de la Putna. Ms. nr. 56/544/576 I de la 
M#n#stirea Putna ... Antologhion în: Izvoare ale muzicii române!ti III Documenta, 1980.

Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, %coala muzical# de la Putna, Ms. nr. 1-26/Ia!i, Antologh-
ion din Biblioteca Central# Universitar# „M. Eminescu” – Ia!i, în: Izvoare ale muzicii române!ti (IV) 
Documenta, 1981.

G. Breazul, Pagini din istoria muzicii române!ti vol. V, edi"ie îngrijit# !i prefa"at# de Gh. Ciobanu,  
1981. 

Gh. Ciobanu !i M. Ionescu, Antologhionul lui Evatatie Protopopul Putnei, în: Izvore ale muzicii 
române!ti (V) Documenta (1983). 

Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, %coala muzical# de la Putna, Ms. nr. 56/544/576 I. P. II. 
Stihirar, în: Izvoare ale muzicii române!ti (III B) Transcripta, 1984.

Études de musique ancienne roumaine, 1984.
Cântece de lume (sec. XVIII-XIX), în: Izvoare ale muzicii române!ti (IX) Transcripta, 1985.

Metoda de lucru folosit#: Cercet#torul consider# c# abordarea oric#rei teme se face cu un scop 
precis, s# r#spund# unei întreb#ri puse, în primul rând, de materialul pe care îl cerceteaz#, s# l#mure-
asc# unele contradic"ii, s# clarifice unele probleme gre!it puse, eronat interpretate sau înc# neabor-
date. Dac# în primele lucr#ri elaborate s-a bazat în mare m#sur# pe ceea ce au spus al"ii mai înainte, 
dup# 1960 a avut în vedere ceea ce i-a spus însu!i materialul muzical. A procedat astfel pentru c# 
a ajuns la concluzia c# materialul este singurul care de"ine adev#rul. A mai preluat idei !i de la al"ii, 
desigur, dar numai dup# ce s-a convins de juste"ea punctelor de vedere abordate. %i-a impus ca prin-
cipiu verificarea tuturor, iar pe sine însu!i – permanent. Concep"ia istoric# predomin# în toate studiile 
sale, deoarece este foarte greu de stabilit ce apar"ine sau nu doar domeniului istoriei, ce anume doar 
folcloristicii sau chiar teoriei. Cât despre muzica bizantin#, socote!te c# nu poate fi tratat# ca fenomen 
cultural, decât istoric. Metoda comparat# reprezint# instrumentul de lucru preferat. Stilul în care sunt 
scrise studiile sale este simplu, concis !i direct. Totul este clar pentru oricine cite!te cu aten"ie. Termi-
nologia este folosit# cu grij# !i explicat#.
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liniilor melodice, în sinuozit#"ile, sui!urile !i coborâ!urile lor, în caden"e, în gru-
parea materialului !i chiar în atmosfera spiritual#.”52 Asem#n#rile pot fi observa-
te !i datorit# faptului c# noua religie nu a înl#turat credin"ele locale, cre!tinismul 
adaptându-se acestora !i, prin preluarea unor tradi"ii rituale !i figuri mitologice 
locale, trasformându-se într-un sincretism spiritual cultic.

Pe p#mântul vechii Dacii, cre!tinismul este adus !i de legiunile romane, el 
a p#truns !i prin misionari, provenien"a latin# a credin"ei fiind atestat# filologic !i 
arheologic. Filiera latin# a religiei care a pus st#pânire pe popula"ia Daciei, re-
sim"it# înc# din perioada precre!tin#, a jucat un rol de seam# în via"a popula"iilor 
locale, credin"a constituindu-se într-un important factor al unit#"ii !i continuit#"ii. 
Avem în vedere formule !i modalit#"i specifice de cântare, operele unor teologi 
daco-romani din Dacia Pontic# sau din apropierea "#rmului Dun#rii care promo-
vau ideea unit#"ii spirituale !i universalismul lumii, precum !i limba latin# în care 
sunt scrise majoritatea lucr#rilor celor mai de seam# episcopi, mul"i dintre ei cu 
siguran"# cunosc#tori !i ei ai limbii grece!ti. Se în"elege c# misionarii, în contac-
tele cu popula"ia autohton# foloseau !i limba greac# în vederea împlinirii scopu-
lui pe care îl urm#reau, dar limba latin# era limba oficial# a imperiului, în interio-
rul hotarelor lui.

 O mare personalitate r#s#rit# din rândul dacilor a fost Niceta de 
Remesiana a c#rui oper# poart# însemnele monumentalului. În jurul personali-
t#"ii sale au plutit, mult# vreme, incertitudinile, contribu"ia sa la îmbog#"irea ope-
rei literaro-teologice r#mânând controversat# !i nesigur# pân# mai aproape de 
zilele noastre. Studiul izvoarelor arheologice, precum !i reconsiderarea profilului 
misionar !i aprofundarea scrierilor cu caracter literar sau teologic au pus într-o 
nou# lumin# activitatea !i personalitatea lui Niceta de Remesiana – prop#v#du-
itorul cre!tinismului în rândul dacilor,  „apostolul nostru na"ional”, misionar pe 
ambele maluri ale Dun#rii , el activând în ora!ul Remesiana, situat în sudul 
Dun#rii, în provincia roman# Dacia Mediterranea, azi localitatea Bela Palenca, 
în Serbia.

Activitatea misionar# a lui Niceta !i operele teologice confirm# atmosfera 
de „încordare dogmatic#, în cadrul marilor probleme teologice ale timpului, sau 
de blânde"e catehetic# în cadrul operei de preg#tire a mul"imilor pentru primirea 
botezului, de îndreptare a credincio!ilor.”53 Principalele izvoare externe apar"in 

52   Breazul, George, Muzica primelor veacuri ale cre!tinismului, Conferin"# "inut# la postul de 
Radio în ziua de 8 aprilie 1932. Vezi Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, 
Bucure!ti, 1977, p. 342. 

53   Coman, Ioan, G., Scriitori biserice!ti din epoca str#român#, Editura Institutului biblic !i de 
misiune al Bisericii ortodoxe române, Bucure!ti, 1979, p. 94-95.
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lui Ghenadie al Marsiliei, lui Cassiodor, Paulin de Nola, Papei Inocen"iu I !i lui 
Germinius de Sirmium, ele fiind inegale ca valoare !i exactitate. Cel mai impor-
tant izvor extern, precizeaz# Ioan G. Coman, îl constituie poemul al XVII-lea !i, 
în parte, poemul al XXII-lea – scrieri ale lui Paulin de Nola, primul fiind conside-
rat cel mai informat !i cel mai frumos poem al secolului al IV-lea  inspirat dintr-un 
eveniment precis conturat: întoarcerea în patrie a lui Niceta, prietenul poetului, 
!i misionarului Paulin. Observa"iile legate de stilul poetic, de anumite exager#ri 
ale relat#rilor nu întunec# datele principale privind mediul geografic !i etnologic, 
starea general# a bisericii, peripe"iile lui Niceta – toate purtând amprenta indica-
"iilor acestuia. „În orice caz, informa"iile lui Paulin asupra faptelor principale din 
poemul XVII nu sunt livre!ti, ci vii, comunicate direct de autorul lor. A!a se expli-
c# farmecul captivant al acestui poem !i curentul viu, dinamic, uneori dramatic, 
care-l str#bate. Pu"ine poezii lirice ale antichit#"ii p#gâne !i cre!tine se preteaz# 
la o prelucrare în oper# dramatic#, vrednic# de scen#, ca poemul de care vor-
bim. Dac# elimin#m garniturile poetice !i unele elemente de itinerariu, întortochi-
at pentru noi sau irizat de nedumeriri geografice, documentul nostru ne ofer# 
serioase puncte de reper istorice.”54

Se presupune c# episcopul Niceta de Remesiana s-a n#scut pe la 338 în 
Dacia, cercet#torii care sus"in acest punct de vedere luând în considera"ie unele 
preciz#ri din poemul al XVII-lea al lui Paulin de Nola conform c#rora Remesiana 
!i împrejurimile sunt considerate „patrie”, „ora! p#rintesc”, „cas# p#rinteasc#” ori 
„"inuturile fericite unde e!ti preot (- episcop)”. S-a stins din via"# prin 414 sau 
415, ceea ce înseamn# c# a tr#it aproximativ 75 de ani. Precizarea aceasta are 
ca puncte de reper cele dou# vizite !i întâlniri cu Paulin de Nola din anii 398 !i 
402, indicarea numelui s#u în scrierile Papei Inocen"iu I datate: 409 !i 414 !i 
afirma"iilor din poemul al XVII-lea al lui Paulin care îl consider# „p#rinte”, „înv#-
"#tor”, „sfânt”, Niceta fiind deci mai în vârst# decât acesta. Având „casa p#rin-
teasc#” în Dacia, înv#"#tura a dobândit-o tot aici, cu toate c# nu este exclus# 
posibilitatea educ#rii lui în Galia. Cuno!tea bine limba latin#, limba greac#, lim-
ba compatrio"ilor s#i – getica, necesar# pentru a-!i îndeplini îndatoririle de misi-
onar. Se crede c# !tia !i limba ebraic# !i poate getica necesar# dialog#rii !i în-
"elegerii cu unele popula"ii migratoare domesticite între autohtoni. Opera 
misionar# a lui Niceta prive!te convertirea sci"ilor, ge"ilor, dacilor, bessilor, ace!-
tia din urm# aflându-se în diaceza Remesian# într-o stare aparte, vecin# cu în-
tunericul primitivit#"ii. De aceea, în cele mai recente studii este considerat „civi-
lizator al bessilor” !i „cre!tinul Prometheu”, activitatea lui înrâurind min"ile 

54   Ibid, p. 96-97.
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necultivate, !lefuind sufletele celor oropsi"i !i adesea tic#lo!i. Pe scito-geto-daci 
îi îndemna la o convie"uire pa!nic#, cunoscându-le mintea !i firea aprinse.

 Printre principalele mijloace folosite de Niceta de Remesiana pentru con-
vertirea supu!ilor s#i de la Dun#rea de Jos pân# la Pontul Euxin, deci din dreap-
ta !i din stânga Istrului de Jos, a fost !i muzica, asupra ei atr#gându-ne aten"ia 
numero!i istorici !i muzicologi, români !i str#ini, printre ei num#rându-se I. D. 
Petrescu, George Breazul, A. E. Burn !i al"ii. Cântarea, predica !i sistemul teo-
logic sau catehetic le-a folosit cu o des#vâr!it# art# în opera sa misionar#. În 
sistemul catehetic apar operele sale Libelli instructionis !i De divertis appellatio-
nibus care se num#r# printre sintezele de r#sunet ale epocii, acum – concomi-
tent – desf#!urându-!i activitatea Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan 
Gur# de Aur, Ieronim, Augustin !i Ambrozie. O dovad# sigur# ne este oferit# de 
Ghenadie care rezum# astfel înf#ptuirile catehetice ale lui Niceta: „Niceta, epi-
scopul cet#"ii Remesiana, a scris într-o limb# simpl# !i îngrijit# !ase mici c#r"i de 
instruire pentru candida"ii la botez. Prima din aceste c#r"i se ocup# de "inuta pe 
care trebuie s-o aib# candida"ii care doresc s# ajung# la harul botezului. A doua 
trateaz# «Despre erorile p#gânilor», ar#tând cum, aproximativ în vremea sa, un 
oarecare Melgidius, tat# de familie, a fost a!ezat de c#tre p#gâni în rândul zeilor 
din cauza generozit#"ii sale, împreun# cu un "#ran Gadarius, acesta din cauza 
bravurii sale. A treia carte trateaz# «Despre credin"a într-o singur# Maiestate»; 
a patra e îndreptat# «împotriva horoscopului»; a cincea vorbe!te «Despre sim-
bol (al credin"ei)», iar a !asea «Despre jerfirea Mielului pascal». «A scris !i o 
c#rticic# adresat# Unei fecioare alunecate, c#rticic# îndrum#toare la îndreptare 
pentru cei ce alunec#».”55 Se consider# c# aceste prime !ase c#r"i sunt premer-
g#toare aspectelor pozitive ale cre!tinismului surprinse în alte !ase lucr#ri, cea 
de a treia – De fide unicae Maiestatis – transmi"ându-ni-se sub înf#"i!area a 
dou# tratate: De ratione fidei !i De spiritus Sancti potentis, ambele configurând 
problematica legat# de Sfânta Treime.

În textul din De symbolo men"ionat# mai înainte, Niceta combate p#gânis-
mul într-o limb# curat#, îngrijit#, are în vedere for"a argumentelor dramatice in-
terzicând credincio!ilor s# participe la procesiuni, la teatre, s# practice dansurile 
sau s# se închine la idoli. Asemenea manifest#ri sunt, deocamdat#, izgonite din 
preajma bisericii !i interzise, cum se observ# din urm#torul citat: „Trebuie s# 
renun"i îns# nu numai cu cuvântul, nici numai cu buzele, ci cu încredin"area cea 
mai puternic# !i cu con!tiin"a necl#tinat# de îndoial#. Aceasta înseamn# ca 

55   Ghenadie, De viris illustribus, cap. XXII, p. 70 (ed. E. C. Richardson); vezi Coman, Ioan, Gr.,  
Scriitori biserice!ti din epoca str#român#, Editura Institutului biblic !i de misiune al Bisericii ortodoxe 
române, Bucure!ti, 1979, p. 114
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omul s# se dea lui Hristos cu toat# virtutea sufletului lui, având încrederea c# 
fiind al lui Hristos, va înceta s# se team# de deavol. Pe urm# s# renun"e !i la 
lucrurile lui cele rele, adic# la adora"iuni !i la idoli, la oracole !i preziceri, la pro-
cesiuni !i la teatre, la furturi !i la în!el#torii, la omucideri !i la aprinderi, la mânie, 
la l#comie, la mândrie !i la îngâmfare, la mâncare !i la b#utur#, peste m#sur#, 
la dansuri !i la minciuni.”56 Simpla în!irare a teatrului !i dansului al#turi de relele 
cele mai rele este edificatoare pentru a demonstra rezervele cu care priveau 
misionarii arta spectacolului.

 Respingând teatrul !i dansul, Niceta de Remesiana laud# cântarea,  ela-
boreaz# reguli !i norme pentru intonarea melodiilor cultice, st#ruind !i asupra 
naturii cânt#rii religioase. În dou# predici – considerate opere literare autentice 
- se ocup# de muzic#, în treac#t în De vigillis servorum Dei !i mai ales în De 
psalmodiae bono,  titlul complet fiind De laudas et utilitate spiritualium cantico-
rum quae fiunt in ecclesia christiana; seu  De psalmodiae bono, cu alte cuvinte: 
Despre lauda !i folosul cântecelor spirituale care se practic# în biserica cre!tin# 
sau psalmodierea bun#. Pentru Niceta, muzica nu a fost o preocupare periferi-
c#, Paulin de Nola, prietenul s#u cel mai apropiat pe care îl viziteaz# cel pu"in 
de dou# ori pentru a lua contact cu marile idei ale timpului, chiar acolo în centrul 
de pietate al Italiei, îl prezint# !i ca creator de imne, lui atribuindu-i-se un cele-
bru Te deum. Dacul Niceta acorda o aten"ie deosebit# cânt#rii colective în bise-
ric#, inton#rii de c#tre întreaga colectivitate a muzicii sacre, pe aceast# cale 
credincio!ii asimilând mai u!or noua religie. În timp ce la sinodul de la 
Laodiceea din 360, cântarea colectiv# în biseric# se interzicea, dreptul acesta 
avându-l numai cânt#re"ii, episcopul Niceta decreta categoric: „Scio nonnullos 
non solum in nostris sed etiam in orientalibus partibus esse, qui superfluam nec 
minus congruentem divinae religioni estimant psalmorum et hymnorum decanta-
tionem. Sufficere enim putant quod corde dicitur, lascivum esse si hoc lingua 
proferatur.”57 Paulin de Nola descrie frumoasele cânt#ri de psalmi !i imne ale lui 
Niceta în momentul sosirii sale în loca!urile Sfântului Felix, intrarea f#cându-se 
în alaiul unei mul"imi de c#lug#ri !i de c#lug#ri"e. Ar fi vrut s# se afle !i el în 
mijlocul acelui alai coral, cum însu!i m#rturise!te: „Cine e în stare s#-mi dea 
aripi ca un porumbel, spre a p#trunde !i eu în acele coruri, care sub conducerea 
ta, ating stelele cu cântecul lor.”58 Pe Nola, boala îl "intuise la pat dar cu mintea 
este în mijlocul mul"imii. %i tot cu mintea îl petrece pe Niceta pe corabia care-l 

56   Niceta de Remesiana, De symbolo 9, ed. Burn.

57   Niceta de Remesiana, De psalmodiae bono, 2, ed. Burn.
58   Sfântul Paulin de Nola, Carmen XVII, vv. 89-92.
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aduce în patrie unde, împreun# cu marinarii, deveni"i probabil cre!tini, intoneaz# 
imne religioase fermecând fiarele m#rii a!a cum în vremuri îndep#rtate Orfeu 
vr#jea natura din jurul s#u. Orfeu este invocat de Nola pentru a rememora eroul 
legendar, poezia !i muzica lui neîntrecute devenind argumente pentru sus"ine-
rea rolului civilizator al episcopului Niceta în spa"iul geografic tracic.

În predica De Psalmodiae bono, cânt#rii, psalmodierii îi este acordat rolul 
covâr!itor. Spre deosebire de cei ce propov#duiau „cântarea din taina inimii”, 
sau cântarea f#r# glas, Niceta de Remesiana crede în cântarea cu glas auzit: 
„eu – zice el – nu critic pe cei care cânt# cu inima – c#ci totdeauna e folositor s# 
meditezi în inim# cele ale lui Dumnezeu – îns# laud pe cei ce sl#vesc pe 
Dumnezeu cu glas auzit....” Vastul orizont cultural al episcopului Niceta se v#-
de!te !i în incursiunea istoric# pe care o face asupra cânt#rii, ar#tând c# primul 
care a cântat în spirit cultic a fost Moise atunci când a fost pedepsit Egiptul prin 
cele 10 pl#gi. El a organizat coruri de ambele sexe, a a!ezat pe sora sa Maria în 
frunte, cântând un cântec de biruin"# celui din ceruri. Au mai cântat Debora, 
personaj vestit al antichit#"ii cre!tine, al"i b#rba"i !i alte femei, apoi David deve-
nind „prin" cânt#rilor !i comoar# de poezii.”

Viersul !i versul îl preocup# pe Niceta atunci când se ocup# de foloasele 
psalmilor cu o profunzime ce întrece multe alte contribu"ii ale altor vesti"i slujitori 
ai noii credin"e, sus"inând c#, „psalmul se înva"# mai u!or dac# este cântat.” 
Dup# Niceta, cântarea psalmilor este folositoare zidirii !i mângâierii neamului 
omenesc, a st#rii sociale, a sexelor, a vârstelor. Subliniind contribu"ia aparte a 
episcopului de Remesiana în acest domeniu, Ioan G. Coman constat#, apropiin-
du-se de text ca !i când l-ar cita, în realitate rezumându-l: „Tuturora celor care-l 
primesc, psalmul le ofer# doctorii potrivite; nici un p#c#tos nu-l dispre"uie!te, ci-i 
d# îndreptare prin poc#in"# cu lacrimi. Sfântul Duh face ca inima omeneasc# s# 
primeasc# cu dulcea"# cuvintele dumnezeie!ti. Prin robul s#u David, Domnul a 
creat aceast# b#utur#, cântarea cea dulce, bun# s# t#m#duiasc# r#nile p#cate-
lor. Psalmul se ascult# !i se cânt# cu dulcea"#. Desf#tând sufletul, el îl p#trunde. 
Psalmul se înva"# mai u!or dac# e cântat. Dulcea"a cânt#rii poate s# scoat# din 
sufletul omenesc ceea ce nu poate s# scoat#  severitatea legii. Cânt#rile prezin-
t# cu dulcea"# acela!i con"inut cu legea, proorocii !i evangheliile (cap. 5). 
Psalmii au o doctrin# variat# !i bogat#. Se arat# în psalmi chiar na!terea lui 
Hristos, osândirea poporului necredincios !i mo!tenirea p#gânilor. Sunt cântate 
virtu"ile Domnului, se zugr#ve!te patima Sa cea vrednic# de venerare, e ar#tat# 
sl#vita Sa înviere !i chiar !ederea Sa de-a dreapta Tat#lui. E indicat# !i venirea 
cu foc a Domnului !i teribila judecat# a viilor !i a mor"ilor, dup# care vin ie!irea 
Duhului creator !i înnoirea p#mântului, în fine, împ#r#"ia cea ve!nic# a drep"ilor 
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în slava Domnului !i chinuirea ve!nic# a nedrep"ilor.”59

Dup# opinia lui Niceta, cânt#rile exercit# asupra credincio!ilor o func"ie 
psihologic# de loc neglijabil#, contribuind la îndep#rtarea desfrâului. Cântarea 
care pream#re!te pe Domnul este asemuit# cu acea laud# ce înlocuie!te jertfe-
le de animale, imnele religioase aducând ca jertf# lauda min"ii. Când vorbe!te 
de Noul Testament, sfântul Niceta subliniaz# cele p#r#site ca: sabatul, sacrifici-
ile, trompetele, chitarele, timpanele – instrumente muzicale preferate ale timpu-
lui – c#rora le-au luat locul credin"a, rug#ciunea, dragostea, jertfa, lauda, toate 
faptele mari ale timpului fiind înso"ite de cântare, la acest act luând parte cetele 
de îngeri, copiii, apostolii, ucenicii etc.

 Printre indica"iile lui Niceta referitoare la cânt se impun cântarea în comun 
!i uniform# în a!a fel încât to"i s# cânte deodat#, nu unul s# o ia înainte iar altul 
în contratimp, unul s# coboare glasul iar altul s#-l urce, neintegrându-se în ar-
monia corului care implic# intonarea la unison întocmai ca o singur# voce. „Cine 
nu se poate "ine de ceilal"i e mai bine s# tac#, sau s# cânte încet, decât s# tul-
bure pe to"i cu vocea lui strig#toare; în felul acesta î!i face !i datoria !i nici nu 
tulbur# pe fra"ii care cânt#. Când se cânt#, to"i s# cânte, când e rug#ciune, to"i 
s# se roage; când se cite!te, s# se fac# t#cere pentru ca to"i s# asculte pe cel 
ce cite!te; nu unul rugându-se s# fac# tulburare cu vocea sa ridicat#....”

 Se spune c# Niceta de Remesiana a impus anumite genuri de cântare 
latin# premerg#toare cânt#rii gregoriene,  repertoriul din De psalmodiae bono 
cuprinzând: hymnorum, laude, mysterio, psalmorum (psalmis), cantionem (can-
tationem), spiritualis cantica. Pe lâng# aceste preciz#ri de genuri, sunt men"io-
nate !i particulare st#ri afective ca: psalmus tristes, canticum triumphale, terrifi-
cum carmen !i carminibus suavi medicamenti, (meditantium).

Totodat#, episcopul Niceta nu a fost numai un teoretician al cânt#rii latine 
pregregoriene din zona protoromânilor, ci !i un creator de cântece în diferite 
genuri, cel mai frumos imn purtând titlul Te Deum laudamus (Pre Tine Te l#u-
d#m) având înc# o autenticitate disputat#. În lumea cre!tin#, acest imn a cunos-
cut o larg# r#spândire f#când parte din multe culegeri ap#rute din secolul al 
VIII-lea !i pân# mai aproape de zilele noastre. Cântarea este asociat# cu un tip 
de imnodie latin# în proz#, istoricul Burn stabilindu-i obâr!ia în estul Europei 
c#ci imnele din vestul continentului datorate lui Ambrozie, lui Augustin sau lui 
Ilarie erau concepute în metru ritmic !i nu în proz# ritmic#. „Prin întreaga sa at-
mosfer# !i configura"ie muzicalo-poetic# – precizeaz# O. L. Cosma – hymnus 
dominicalis Te Deum laudamus este un imn ce indic# tipul cânt#rii în biserica 

59   Cf. Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 152.
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protoromân# la începutul cre!tinismului latin. Sub aspect literar, autorul recurge 
la proza ritmic# denumit# ulterior Cursus Leoninus, în care caden"ele se orându-
iesc nu dup# cantitatea silabelor. Se are în considera"ie distribuirea periodic# a 
accentului ritmic. Versifica"ia aceasta presupune o metric# special#, de o muzi-
calitate des#vâr!it# prin caden"area izomorf# a accentelor. Este foarte probabil 
c# acest tip de imnodie latin# în proz# s# fi fost generat de sensibilitatea da-
co-roman#, deoarece se abate de la tiparele aflate în circula"ie.”60

 Într-o veche psaltire apar"inând Bisericii din Sarisburiensis (Salisbury) ce 
a fost editat# la Londra în 1555 !i care cuprinde Canticum besti Niceti episcopi, 
re!edin"a episcopal# fiind localizat# la Viena (în alte lucr#ri, re!edin"a se afl# la 
Treveri sau la Romatiana) este redactat# !i urm#toarea not# explicativ# îndrep-
tat# împotriva celor ce negau autenticitatea imnului: „Unii sus"in c# fericitul 
Ambrozie pe când boteza pe fericitul Augustin a început (s# cânte) Pre Tine Te 
l#ud#m, iar Augustin i-a r#spuns (cântând) alt vers, !i a!a au alc#tuit acest imn. 
Lucrul acesta nu e adev#rat, ci ei au cântat (acest imn) deja în uz, compus mai 
înainte de c#tre fericitul Niceta, episcop de Viena, cântarea aceasta a fost apro-
bat# de Cassiodor, cu prilejul înv#"#turii Sfintei Scripturi.” Imnul Te Deum a fost 
atribuit !i lui Nicetius de Treveri (526-566), posibilitate infirmat# de scrisoarea 
episcopului Ciprian de Toulon în care se precizeaz# c# pe la 530 cântarea era 
cunoscut# !i r#spândit# în lumea cre!tin#.

Autenticitatea imnului a fost contestat# !i de Paul Cagin, Don Agaesse, C. 
Blume, ipoteza lor c#zând dac# se ia în considera"ie atmosfera de gândire a 
întregii opere a lui Niceta, raporturile imnului cu alte crea"ii ale sale. „Din nume-
roasele pasaje ale operei literare a sfântului Niceta, precizeaz# Ioan G. Coman, 
dar mai ales din tratatul s#u De psalmodiae bono, reiese concordan"a de fond !i 
de form# între Te Deum !i toate celelalte crea"ii literare ale autorului nostru. În 
repetate rânduri, ideea din cuvintele Te Deum laudamus  !i uneori expresia în-
s#!i sunt anticipate în De psalmodiae bono prin texte biblice... Evident, într-un 
tratat ca De psalmodiae bono, citatele biblice !i considera"iile generale ori de 
am#nunt se cuveneau s# reliefeze lauda !i m#rirea Domnului. Acest tratat pre-
g#tea teoretic !i programatic imnul Te Deum laudamus. Imnul este întregirea 
logic# !i fireasc# a tratatului Despre foloasele cânt#rii în psalmi. El este aplica-
rea practic# a considera"iilor teoretice din tratatul de care vorbim. Mai mult, Te 
Deum laudamus e o teologhisire cântat#, o expresie muzical# a liniilor mari ale 
teologiei lui Niceta. Nici una din ideile mari ale teologiei lui Niceta nu e absent# 

60   Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, 
p. 61.
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în imn.”61

Textul imnului în traducere româneasc# este urm#torul, el dovedind pre-
zen"a ideilor lui Niceta !i a capitelelor sale teologice: „1. Pe Tine, Dumnezeule, 
Te l#ud#m, pe Tine, Doamne, Te m#rturisim; 2. Pe Tine, ve!nicule P#rinte, tot 
p#mântul te cinste!te; 3. &ie, to"i îngerii, corurile !i toate puterile; 4. &ie Heruvinii 
!i Serafinii cu glas neîncetat Î"i strig#; 5. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu 
Savaot; 6. Pline sunt cerurile !i p#mântul de m#rirea slavei Tale; 7. Pe Tine Te 
laud# ceata sl#vit# a apostolilor; 8. Mul"imea vrednic# de laud# a proorocilor; 9. 
O!tirea îmbr#cat# în alb a mucenicilor; 10. Pe Tine Sfânt# Biseric# Te m#rturi-
se!te pe întregul p#mânt; 11. Tat#l al nesfâr!itei m#rimi; 12. Pe adev#ratul Fiul 
T#u Unul N#scut care trebuie cinstit; 13. %i pe Sfântul Duh Mângâietorul; 14. Tu, 
Hristoase, împ#rat al slavei; 15. Tu e!ti Fiul ve!nic al Tat#lui; 16, Tu, care aveai 
s# Te întrupezi în om pentru a-l mântui, nu Te-ai temut de pântecele Fecioarei; 
17. Tu, dup# ce ai biruit actul mor"ii, ai deschis credincio!ilor împ#r#"ia cerurilor; 
18. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu în slava Tat#lui; 19. Credem c# vei veni 
judec#tor; 20. A!adar, Te rug#m, vino în ajutorul robilor T#i pe care i-ai r#scum-
p#rat cu pre"iosul t#u sânge; 21. D#ruie!te-le slav# ve!nic# cu sfin"ii T#i; 22. 
Mântuie!te, Doamne, poporul T#u !i binecuvinteaz# mo!tenirea Ta. 23. %i con-
du-i pe ei !i-i înva"# pân# în veacul veacului; 24. În fiecare zi Te binecuvânt#m; 
25. %i l#ud#m numele T#u în veac !i în veacul veacului; 26 Învrednice!te-ne, 
Doamne, în ziua aceast# f#r# de p#cat s# ne p#zim noi; 27. Miluie!te-ne pe noi, 
Doamne, miluie!te-ne pe noi; 28. Fie, Doamne, mila Ta peste noi, precum am 
n#d#jduit întru Tine; 29. Întru Tine am n#d#jduit, Doamne, s# nu m# ru!inez în 
veac.”62 

Din punct de vedere muzical, imnul lui Niceta de Remesiana prezint# tr#-
s#turi arhaice, fiind considerat o sintez# a cânt#rii antice din zona elenistic#, 
oriental# !i dacic#, configura"ia sa v#dind analogii !i cu cântarea roman#, !i cu 
un imn mozarabic, !i cu genul colindelor române!ti care, se !tie, unele au origi-
ne precre!tin#. În studiul intitulat Condacul Na!terii Domnului, bizantinologul I. 
D. Petrescu precizeaz# în acest sens: „...ritmul !i contextura melodic# pe care le 
întâlnim în condacul Fecioara ast#zi, în imnul Te Deum, cum !i într-un nesfâr!it 
num#r de colinde, cu variate nuan"e, sunt o dovad# irefutabil# a d#iunirii spiritu-
alit#"ii artistice greco-romane în regiunile noastre, peste timp !i oameni.” Imnul 
este conceput într-un ambitus restrâns, melodica având un pronun"at caracter 
tetracordal !i arhaic. Se impun unele formule modale (sol - do), caden"area pe 

61   Coman,  Ioan, Gr., Op. citat. P. 161.
62   Vezi Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 162-163. Sunt cunoscute mai multe versiuni ale imnului, 

trei dintre ele fiind editate de A. E. Burn.
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la cu subtonul sol prezent adesea în interiorul frazelor, stilul derivat din gândirea 
muzical# popular#. Iat# începutul imnului !i formula final# în transcrierea lui I. D. 
Petrescu:

                                      (Ghircoia!u, p. 70)

Comentând formulele tetracordale axate pe succesiunea sol, la, si, do !i 
ethosul particular al imnului, Romeo Ghircoia!u precizeaz#: „Este un mod cores-
punz#tor unui anumit con"inut emo"ional – ideologic sau, dup# cum spuneau vechii 
greci, unui anumit ethos, ce f#cea parte din specificul cultural al acestor popula"ii. 
Este ethosul antic lidian al tetracordului care poart# acela!i nume, sau cel dorian 
al caden"ei pe la, dup# cum îl va denumi evul mediu. Formula final# a imnului 
aduce o nou# expresie, un nou ethos, cel frigian, c#ci a!a va numi teoria medieva-
l# caden"a care se realizeaz# pe fundamentala tetracordului la-sol-fa-mi.”63

Opera lui Niceta de Remesiana, cu legile ei severe de compozi"ie, se cere 
admirat# !i interpretat# asemeni unui monument într-un context mai larg de cul-
tur# !i civiliza"ie. C#ci el nu fost singurul c#rturar din epoca str#român#, epoc# 
considerat# pân# de curând mai s#rac# în evenimente. Cercet#ri recente de-
monstreaz# c# în secolele al IV-lea !i al V-lea cultura str#român# a cunoscut o 
dezvoltare viguroas#, având un suport de tr#inicie impresionant. S-a impus ope-
ra lui Teotim de Tomis, episcop cre!tin, contemporan cu sfântul Ioan Gur# de 
Aur, anul na!terii !i al mor"ii înc# necunoscându-se. Se !tie doar c# Ieronim îl 
prezenta în 392 în deplin# activitate creatoare, tr#gându-se astfel concluzia c# 
pe la acel an episcopul Teotim se afla „în floarea vârstei” sau chiar în „pragul 

63  Ghircoia!u, Romeo, Contribu"ii la istoria muzicii române!ti, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1963, p. 70.
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b#trâne"ii”. A între"inut raporturi strânse cu patriarhul Constantinopolului – sfân-
tul Ioan Gur# de Aur, episcopul scito-dac al Tomisului acompaniindu-l pe acesta 
în activitatea misionar# desf#!urat# în zona Dun#rii de Jos prin misionari între-
prinz#tori. Din pu"inele fragmente scriitorice!ti care s-au p#strat, concepute în 
limbile autohtone geta, scita, gotica !i latina rezult# c# Teotim a cultivat dialogul, 
p#strând stilul vechii arte oratorice. A abordat problematica moralei !i cea legat# 
de des#vâr!irea c#lug#reasc# în perioada de început a etnogenezei poporului 
nostru.

 Prin anul 310 sau 311 s-a n#scut, în nordul Dun#rii, Ulfila64, presupunân-
du-se dintr-un got !i o capadocian#, ori invers – dintr-un capadocian !i o got#, 
familia ivindu-se cu ocazia invaziei go"ilor în Asia Mic#.65 „El, precizeaz# Ioan G. 
Coman, cap#t# o forma"ie solid#, înv#"ând limba greac# din familie !i însu!in-
du-!i !i limba latin# vorbit# în p#r"ile unde locuia el, adic# pe meleagurile unde 
s#l#!luiau daco-romanii, aproximativ în cuprinsul Munteniei de ast#zi, numit# pe 
atunci Go"ia...”66 De"inând func"ia de lector, Ulfila a fost nevoit s# t#lm#ceasc# 
Sfânta Scriptur# în limba got# care abund# în latinisme, dovada înrâuririi popu-
la"iei daco-romane, !i, în împrejur#ri aparte, a trecut de la ortodoxism la aria-
nism. Între anii 341-348 a desf#!urat o intens# activitate misionar# în Go"ia 
transdanubian# (teritoriul Munteniei de azi), iar apoi în spa"iul romanizat de la 
sudul Dun#rii. N#scut deci pe meleagurile noastre, Ulfila traduce Sfânta 
Scriptur# cu substan"iale înrâuriri !i din limba latin# vulgar# a secolelor al III-lea 
!i al IV-lea st#pânit# de str#români, inventeaz# alfabetul gotic considerat sintez# 
a caracterelor runice, grece!ti !i latine !i astfel acest episcop de la nord de 
Dun#re mijloce!te apari"ia primei c#r"i în limba german#, el devenind creatorul 
limbii scrise !i culturii germane în perioada patristic#.67

 Cele mai recente studii dedicate cre!tinismului din epoca str#român# ra-
porteaz# ini"iativele autorului eterodox Ulfila la acea mare înf#ptuire concretizat# 
în tezaurul de la Pietroasele – lâng# Buz#u, „Clo!ca cu pui” care poart# inscrip-
"ia „Al go"ilor st#pân s# fie sacrosant”. Dup# cei 7-8 ani petrecu"i printre go"ii 
prip#!i"i pe meleagurile noastre, Ulfila, împreun# cu credincio!ii boteza"i, s-a 
refugiat la sudul Dun#rii pentru a sc#pa de persecu"ia barbar# dezl#n"uit# de 
regele p#gân. Ac"iunea a avut loc prin anii 348-350, acest Moise al go"ilor, cum 

64   Dup# Iordanes „Vulfila”, dup# al"ii „Ulfila” sau „Wulfila”.
65   Alte opinii îl consider# nu de origine gotic#, ci getic# (vezi „Noi Tracii”, anul XIV, nr. 123, 

februarie 1985, p. 13), ori de origine greac#, mama fiind fiic# de sclavi greci, iar tat#l – got (vezi „Noi 
Tracii”, Anul XIII, nr. 114, mai 1984, p. 2.)

66   Coman, Ioan, Gr., Op.citat. p. 197.
67   Vezi Coman, Ioan, Gr.,  Op. citat, p. 199.



130

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

îl califica împ#ratul Constantin, conducând înc# al"i 33 de ani pe credincio!ii s#i 
pe care i-a slujit în limbile greac#, latin# !i got#. Auxen"iu, episcop de 
Durostorum, i-a fost ucenic din fraged# copil#rie, ceea ce înseamn# c# Ulfila 
întemeiase !i o !coal# misionar#. Iat# ce scria Auxen"iu în epistola dedicat# lui 
Ulfila: „A-l l#uda (pe Ulfila), dup# cuviin"# nu sunt în stare; nu îndr#znesc îns# 
nici s#-l trec cu totul sub t#cere. C#ci lui îi sunt dator, mai mult decât oricui, 
pentru cât# osteneal#, mereu sporit#, !i-a dat cu mine. C#ci, din fraged# copil#-
rie, m-a luat de la p#rin"ii mei, ca ucenic, m-a înv#"at Sfânta Scriptur#, mi-a 
descoperit adev#rul cu mila lui Dumnezeu !i harul lui Hristos, m-a crescut în 
credin"#, atât trupe!te cât !i suflete!te, întocmai ca fiul s#u.”68

 O impun#toare activitate teoretic# !i practic# a desf#!urat Ioan Cassian în 
cea de a doua jum#tate a secolului al IV-lea !i în prima parte a secolului al 
V-lea. Se consider# c# s-a n#scut prin anii 360-365 în Scythia, cum preciza, cu 
vreo 35 de ani dup# dispari"ia lui Cassian, istoricul literar marsiliez Ghenadie, 
prietenul s#u mai vârstnic (Scynthia înglobând !i p#r"i ale teritoriului de ast#zi al 
"#rii noastre). În copil#rie, a primit o aleas# educa"ie, parcurgând operele poeti-
ce ale antichit#"ii, literatura clasicilor latini – Vergiliu, Hora"iu, Cicero – legendele 
!i istoria r#zboaielor etc. A vizitat locurile sfinte ajungând la o m#n#stire din  
preajma Betleemului înso"it de prietenul s#u, Gherman, !i de sora sa, dup# ce 
petrecuse câ"iva ani printre c#lug#rii dobrogeni. În anul 385, Cassian !i 
Gherman p#r#sesc Palestina îndreptându-se spre Egipt, apoi au mers spre 
Constantinopol unde patriarhul Ioan Gur# de Aur l-a hirotonosit în diacon. 
Cassian a r#mas aici bucurându-se de aprecierea lui Ioan Gur# de Aur, al c#rui 
ucenic a fost pân# în anul 404 când, îngrozit, a luat parte la drama patriarhului. 
Un an mai târziu, înso"it de Gherman, ajunge la Roma, ne!tiindu-se dac# cei doi 
au revenit în R#s#rit. Dup# Roma, Cassian a ajuns la Marsilia unde a fost hiro-
tonisit preot !i a întemeiat dou# m#n#stiri – una de c#lug#ri, alta de c#lug#ri"e. 
Despre Gherman nu se mai !tie nimic din momentul p#r#sirii Romei de c#tre 
Cassian.

Plecat de pe meleagurile Daciei Pontice, Ioan Cassian a dat la iveal# ope-
re literare care au îmbog#"it patrimoniul romanit#"ii R#s#ritene !i Apusene. 
Astfel, pe la 420 scrie Despre a!ez#mintele m#n#stirilor de ob!te !i despre t#-
m#duirile celor opt p#cate principale în care, printre altele, se ocupa de rug#ciu-
nile de noapte !i cânt#rile de psalmi, de rug#ciunile de zi. Normele promovate 
de Cassian în Apus sunt puse al#turi de Regulile sfântului Vasile cel Mare din 
R#s#rit privind organizarea monahal#. De propor"ii sunt Conla"iunile sau convor-

68   Ibid, p. 207.
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birile cu P#rin"ii, lucrare realizat#, se presupune, între anii 420 !i 429. Lucrarea 
Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie conceput# c#tre anii 429 – 430 
a fost comandat# de arhidiaconul Leon, devenit mai târziu episcopul Leon al 
Romei. „Limba, compozi"ia, stilul !i întreaga aparatur# a textului acestor opere, 
precizeaz# Ioan G. Coman, sunt ale unui mare scriitor. De!i pres#rat# cu ter-
meni grece!ti !i expresii din teologia oriental#, aceast# limb# e, în general, de o 
mare claritate latin#, de o grav# !i impresionant# frumuse"e, uneori cu accente 
de epopee virgilian#, cu deosebire în pasajele care combat p#catele !i în 
Conla"iuni, care sunt tot atâtea epopei pentru înfierarea r#ului sau câ!tigarea 
virtu"ii.”69

Dionisie cel Mic, considerat un erudit daco-roman, s-a n#scut pe la 470 tot 
în Dobrogea, formarea sa cultic# !i literar# împlinind-o într-o !coal# sau m#n#s-
tire local#, probabil sub îndrumarea episcopului Petru, !i el scit, cum se poate 
deslu!i din urm#toarele rânduri cu profil recunosc#tor datorat eruditului men"io-
nat: „Mi-aduc aminte de  binefacerile Voastre, Venerate P#rinte !i podoab# alea-
s# a înv#"#turilor lui Hristos, !i am mereu înaintea ochilor min"ii râvna sfânt# 
pentru hrana duhovniceasc# pe care o cheltuia"i cu mine când eram copil, râvn# 
pe care nici spa"iul, nici timpul n-o pot uita. V# rog s# primi"i o mul"umire pe care 
!tiu c# nu pot s# V-o dau la în#l"imea cuvenit#.”70 Ajunge la Roma prin bun#vo-
in"a papei Ghelasie care, prin misionarii s#i, îl descoper# la Constantinopol, 
Dionisie activând în capitala Imperiului Roman sub 10 papi, de la Anastasie II 
pân# la Virgiliu. Într-o prefa"# cu dedica"ie, Dionisie cel Mic realizeaz# o cuprin-
z#toare descriere a oamenilor !i locurilor natale, acest document fiind singular 
în epoc# !i semnificativ pentru ilustrarea continuit#"ii !i d#inuirii în fosta provin-
cie imperial#. Printre altele, el zice: „Poate pare lucru nou celor ne!tiutori c# 
Scythia, care se arat# îngrozitoare prin frig !i în acela!i timp prin barbari, a 
crescut b#rba"i plini de c#ldur# !i minuna"i prin blânde"ea purt#rii, c# lucrul st# 
a!a, cum îl !tiu nu numai printr-o cunoa!tere din na!tere, ci mi l-a ar#tat !i expe-
rien"a. Se cunoa!te c# acolo (în Scythia Minor), într-o comunitate p#mânteasc# 
deschis# am fost ren#scut cu harul lui Dumnezeu prin taina botezului !i am fost  
învrednicit s# v#d via"a cereasc# în trup fragil a prea ferici"ilor p#rin"i, cu care 
acea regiune se sl#ve!te ca o rodire duhovniceasc# deosebit#...”71 Când se re-
fer# la oamenii deosebi"i din Scythia Minor, eruditul daco-roman Dionisie cel Mic 
are în vedere pe marii monahi !i episcopi dobrogeni, precum !i organizarea bi-
sericeasc# timpurie, cunoscându-se c# aici cre!tinarea s-a f#cut dup# r#zboaie-

69   Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 248.
70   Cf. Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 269
71   Ibid, p. 270.
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le lui Traian cu dacii, c# la Tomis existau episcopii !i episcopi, ace!tia devenind 
membri ai sinodului arhiepiscopiei de Constantinopol !i între"inând rela"ii bune 
cu patriarhii !i înal"ii demnitari biserice!ti. Se poveste!te c# marea persecu"ie a 
lui Diocletian din anii 303-304 a provocat moartea unor martiri pentru credin"#, 
patru schelete de cre!tini martiriza"i în perioada men"ionat# fiind descoperite în 
1971 la Niculi"el. Asemenea dovezi confirm# prezen"a bisericilor în zon# mai 
devreme. Episcopi ca: Evangelicus, Titus, Bretanion sau Vetranio sunt binecu-
noscu"i. 

Dionisie cel Mic a predat dialectica la Vivarium, Calabria, !i a desf#!urat o 
intens# activitate de traduc#tor, punând astfel în valoare textele sfin"ilor p#rin"i 
Grigore de Nyssa, Chiril al Alexandriei, Proclus, canoanele sinoadelor ecumeni-
ce în dou# edi"ii, a tip#rit Decretele pontificale, a tradus lucr#ri cu caracter bio-
grafic printre care: Descoperirea capului sfântului Ioan Botez#torul, Poc#in"a 
minunat# a sfintei Thaisia, Via"a sfântului Pahomie, lui atribuindu-se !i culege-
rea de texte patriotice apar"inând celor mai de seam# reprezentan"i ai cre!tinit#-
"ii ca: Augustin, Ambrozie, Atanasie, Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare, 
Grigorie de Nyssa etc.  Este considerat întemeietorul erei cre!tine, propunerea 
sa fiind adoptat# în Italia în 527, apoi în Fran"a – 100 de ani mai târziu, în Anglia 
în secolele al VIII-lea !i al IX-lea c#rora le-au urmat alte "#ri ale lumii. Referindu-
se la profilul activit#"ii lui Dionise cel Mic, Ioan G. Coman zice: „Prin leg#tura pe 
care o face între regiunea Scythiei Minor, Constantinopol !i Roma, cu numeroa-
sele sale traduceri latine!ti din unii p#rin"i !i scriitori biserice!ti, ca: Grigorie de 
Nyssa, Chiril al Alexandriei, Proclus !i a unor piese ascetice, prin transpunerea 
din limba greac# în latin# a colec"iilor de canoane ale sfin"ilor !i ale sinoadelor 
ecumenice de pân# la el, Dionisie a consolidat cu elemente noi leg#turile între 
R#s#ritul !i Apusul cre!tin...”72

S#p#turile arheologice, cercet#rile !i studiile din ultimele decenii demon-
streaz#, cum spuneam mai înainte, c# în secolele care au urmat retragerii aure-
liene fosta provincie n-a fost p#r#sit#, c# romanitatea a fost continuat# !i înt#ri-
t#, la aceasta contribuind !i cre!tinismul de limb# latin# instituit la nordul Dun#rii. 
Investiga"iile au demonstrat, f#r# putin"# de t#gad#, cât de !ubrede sunt încer-
c#rile de a contesta continuitatea de locuire !i de a t#g#dui vechimea elementu-
lui autohton, !i înainte de cucerirea roman#, dar !i mai târziu, în perioada inva-
ziei go"ilor, hunilor, gepizilor, avarilor, slavilor, când în spa"iul etnic românesc 
n-ar mai fi r#mas nici urm# de popula"ie româneasc#. Romanitatea nu numai c# 
nu a fost abandonat#, ci a cunoscut un proces de extindere în "inuturile neroma-

72   Vezi Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 274-275.
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nizate ini"ial. Mai mult, „Condi"iile istorice de la Dun#rea de Jos în secolele IV-VI 
fac logic# presupunerea c#, pe lâng# circula"ia comercial# a oamenilor !i a bu-
nurilor !i pe lâng# trecerea temporar# a misionarilor spre nord, a existat !i feno-
menul mut#rii voluntare !i definitive. Spre nord puteau trece, în anumite momen-
te, cei care fugeau de ap#sarea fiscal# a aparatului dominator roman sau de 
sclavie; în alte împrejur#ri, a putut avea loc o deplasare în sens contrar, adic# 
de la nord spre sud, a celor care fugeau de amenin"area incursiunilor barbare. 
De aici, concluzia existen"ei unor fenomene de intermigra"ie.”73

Procesul form#rii !i des#vâr!irii limbii române, n#scut# din limba latin# po-
pular#, a fost urm#rit în etape cronologice, stabilindu-se o perioad# mai larg# ce 
îmbrac# toate aspectele etnogenezei române!ti. „Studiul atât al fondului latin al 
limbii române cât !i al aportului slav pledeaz# iar#!i conving#tor pentru aria 
preponderent carpato-dun#rean# – !i nu balcanic# – a etnogenezei române!ti. 
În adev#r, limba român# prezint#, cum e !i firesc, numeroase asem#n#ri cu ce-
lelalte limbi romanice: italiana, spaniola, franceza etc. Exist# îns# !i tr#s#turi 
care deosebesc limba român# de limbile romanice apusene, c#ci ele s-au dez-
voltat în arii geografice diferite.”74 Cuvinte slave din limba român# apar"in fondu-
lui r#s#ritean al limbii sud-slave, ele au p#truns prin slavii statornici"i pe teritoriul 
Românei care au fost asimila"i de c#tre autohtoni. Se !tie ast#zi cu certitudine 
c# cuvintele de origine sud-slav# au p#truns în limba româneasc# începând cu 
secolul al IX-lea !i nu mai devreme. Cercet#rile recente sus"in c# cea dintâi în-
f#"i!are a limbii române, deosebit# atât de latin# cât !i de româna evului mediu, 
a fost str#româneasc# sau protoromâneasc#. De asemenea, s-a demonstrat c# 
limba str#româneasc# s-a constituit înaintea apari"iei influen"elor sud-slave care 
se fac sim"ite începând cu secolul al IX-lea !i c# procesul etnogenezei româ-
ne!ti era încheiat în secolul al VIII-lea. Un vocabular vechi, spre exemplu, a 
consemnat !i transmis cuvinte ce provin dintr-un alfabet dacic semnalat de B. P. 
Ha!deu în „Columna lui Traian” (1873), sus"inerea aceasta fiind preluat# de T. T. 
Burada, Romulus Vulc#nescu, N. Dun#re, Gh. Bichir !.a.; în limba dac# cu ca-
ractere latine este cunoscut acel „Decebalus per Scorilo”, precum !i scrisoarea 
lui Decebal c#tre împ#ratul Domi"ian. Se !tie c# la Ocni"a, lâng# Ocnele Mari, 
jud. Vâlcea, s-au g#sit resturi de limb# latin# ca: Reb, Mark, Bur scrise pe vase 
ceramice înainte de st#pânirea roman#. În Dacia roman# înv#"#mântul se f#cea 
în limba latin# !i, poate, !i în greac#. Înainte de venirea slavilor la Dun#re a 
ap#rut o scriere particular# la care se refer# prof. Vittorio Peri, friulan din 

73   Probleme fundamentale ale istoriei României, Editura didactic# !i pedagogic#, Bucure!ti, 
1985, p. 22

74   Ibid,  p. 23.



134

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

Gorizia, care se ocup# de Breviarul lui Hieronymus Histrus ce are la sfâr!it un 
tabel cu patru alfabete ale epocii: ebraic, latin, grecesc !i unul cu caractere 
preglagolitice considerat alfabet local. Tabelul cu cele patru alfabete este preluat 
de la Aethicus Histrus din secolul al IV-lea, Breviarul fiind ref#cut în secolul al 
VIII-lea. Unii cercet#tori împing, deci, începuturile scrisului în limba român# în 
perioada str#româneasc#, vorbind de scrisul într-o româneasc# primar# sau 
protoromân#. Misionarii care propagau cre!tinismul dispuneau de texte scrise, 
propagarea f#cându-se în limbajul în"eles de popula"ie !i nu într-o limb# neîn"e-
leas#. Pe lâng# termenii de baz# ai noii credin"e care au p#truns la noi din ve-
chime, s-au impus !i cei lega"i de scriere, din termenul latinesc scribere deri-
vând a scrie, scriere, scris, scrisoare, script, scriptur# !i al"ii r#ma!i în graiul viu. 
Se poate apela !i la cuvântul carta, cu în"elesul din latin# de scrisoare sau „"i-am 
trimis carte”, „act scris”, „document”. Scrisul vechi românesc se !tia înainte de 
scrisul în limba slavon#, din slavon# nep#trunzând în limba român# pisati, 
pismo, pisanie sau kniga, ei r#mânând numai în limba slavon#. I. C. Chi"imia se 
refer# la termenii de mai sus dar !i la alte straturi de limb# român# din traduceri 
mai vechi !i mai noi, la perpetuarea, din vremuri îndep#rtate, a unor urme de 
scris în texte religioase. Vestigii de limb# român# veche au fost descifrate din 
exclama"ia venit# din secolul al VI-lea: torna, torn, fratre, din terminologia cre!-
tin# de limb# latin# p#strat# în limba român#, din textele biblice cum ar fi 
Psaltirea care, de!i apar"inea Vechiului Testament, cunoscuse cea mai mare 
circula"ie înc# de la apari"ia ei în form# definitiv# în secolul al III-lea e. n., din 
alte texte, predici vechi !i traduceri p#strate din perioada anterioar# adopt#rii 
Liturghiei în limba salv#. Urme vechi, precizeaz# I. C. Chi"imia, se g#sesc în 
textele rotacizante provenind din Psaltirea Scheian#, Psaltirea Hurmuzachi, 
Psaltirea vorone"ian# !i Codicele vorone"ian: „Se constat# îns# c# aceste copii 
târzii con"in forme de limb# româneasc# veche, greoaie (uneori de neîn"eles 
pentru nespeciali!ti), amestecat# cu exprimare evolutiv# !i fluent#, limba marca-
t# în primul caz de elemente tipic latine, în al doilea de cele slavone. Reiese c# 
vechi traduceri din latin# au fost revizuite !i «îndreptate» cu textul slavon în fa-
"#.”75 Traduceri din latin# în limba român# primitiv# este posibil s# se fi f#cut 
înaintea introducerii Liturghiei în limba slavon# dup# care s-a impus revizuirea 
vechilor traduceri pe baza noului text slavonesc. C#ci, zice I. C. Chi"imia, 
„Liturghia bizantino-slav# n-a însemnat numai schimbarea de limb# sacr#, ci !i 
schimb#ri de dogm# !i de fond textologic. În serviciul religios oriental au ap#rut 

75   Vezi Chi"imia, C., I., Începuturile scrisului în limba român#, în: Noi Tracii, nr. 174, aprilie, 
1989, p. 6.
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noi texte, ca, de exemplu, Octoihul (pe care nu-l are Occidentul). În ce prive!te 
Psaltirea, pe lâng# distribuirea psalmilor în «catisme» !i a acestora în «slave»,  
adic# «osanale» (cu o anumit# destina"ie ritual#), i s-au ad#ugat acesteia, la 
începutul ei, !apte psalmi zi!i de peniten"# (pierdu"i de psaltirile române!ti 
vechi), iar la sfâr!it, nou# cântece ale lui Moise !i alte imnuri, care s-au p#strat 
întocmai (ceea ce nu s-a observat) în copii române!ti. A!adar, canonul ortodox 
impunea nu numai o ajustare lingvistic#, ci !i una textologic#. De aci a rezultat 
!i interven"ia noilor traduc#tori cu propriile lor reformul#ri (în diverse locuri), în 
care s-a imprimat nu o dat# !i expresia tipic slavon# a textului urmat în parale-
l#.”76 Se pare, deci, c# scrisul în limba român# este anterior adopt#rii limbii sla-
vone !i c# Psaltirea a fost transpus# în limba român# în prima etap# evolutiv# a 
ei, având r#d#cini în perioada româneasc# primar# sau protoromân#. Formele 
de exprimare cre!tin# nu mai las#, deocamdat#, nici o îndoial#. I. C. Chi"imia 
descifreaz# trei straturi în limb#: „unul, cel mai vechi, înainte de a se scrie la noi 
în limba slav#, altul al unor retraduceri cu folosirea traducerilor vechi, dar !i folo-
sirea textelor slavone !i, în fine, al treilea, care este al copiilor târzii cu anumite 
elemente de exprimare nou#, pentru c# scriitorii lor nu erau simpli copi!ti, ca 
ni!te ma!ini – robo"i, mecanice, ci oameni de carte (la vremea respectiv#) !i î!i 
puteau îng#dui înlocuirea unor expresii cu altele mai potrivite !i mai exacte sau 
mai vii, mai cu seam# când în vreun fel puteau face compara"ia aceluia!i text 
transpus într-o alt# limb#, ceea ce se poate presupune.”77 Se pare c# „Vlahii din 
Dacia” au tradus Liturghia slav# de rit grecesc în limba lor popular# la sfâr!itul 
veacului al XI-lea !i începutul celui de-al XII-lea, cum rezult# dintr-un act al lui 
Inocen"iu al IV-lea din 1248 !i dintr-o informa"ie a lui V. Hanka, editorul c#r"ii 
ap#rute la Praga, în 1846, sub titlul: Sazavo-Emauscoje svjatoje blagové!tevo-
vanie.78 Despre o latin# daco-roman# de la începutul secolului al V-lea vorbesc 
prof. Jean Gribomont !i Jean Mallet într-un studiu publicat în „Romanobarbarica” 
nr. 4/1970. Despre traducerea de c#tre valahii din Dacia a Liturghiei, în limba lor, 
vorbe!te Papa Inochentie IV, ar#tând: „de un secol !i jum#tate valahii din Dacia 
traduseser# pe nesim"ite, în limba lor, Liturghia.” Pe la anul 1000, Papa Silvestru 
îl dojene!te în scris pe regele %tefan cel Sfânt al Ungariei c#-!i las# supu!ii s# 
scrie de la dreapta la stânga în alfabetul vulgar al localnicilor, numit !i r#boj.79

Concluziile istoricilor contemporani sus"in c# „Poporul român s-a format 
într-un proces de lung# durat#, ca un popor romanic, din romanitatea estic#, 
datorit# coloniz#rii !i romaniz#rii Daciei traiane. Na!terea poporului român pe 

76   Idem, p. 7.
77   Chi"imia, C., I., Începuturile scrisului în limb# român#, în: Noi Tracii, nr.175, mai, 1989, p. 14.
78   Idem, p. 18.
79   Cf. Ciobanu, Gheorghe, Melodia din Rahoneczy Codex, în: Muzica, nr. 2, Bucure!ti, 1990
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teritoriul patriei sale de ast#zi a fost condi"ionat# de continuitatea de vie"uire a 
popula"iei latinofone !i dup# abandonarea oficial# a Daciei. Este sigur c# la 
men"inerea !i la înt#rirea romanit#"ii din Dacia au contribuit efectiv elementele 
romanizate din Moesia Inferioar# (inclusiv Dobrogea), pe care Dun#rea nu le 
desp#r"ea de teritoriile de la nordul cursului s#u.”80

Pe alte meleaguri se petrec fenomene similare, în Apus cristalizându-se 
alte direc"ii la fel de dense, puternic înrâurite de Bizan", nu numai în domeniul 
muzicii, ci !i al arhitecturii !i picturii. Pe traiectoriile gândirii muzicale se adun#, 
pân# spre sfâr!itul secolului al VI-lea !i începutul celui de al VII-lea, o nou# ex-
perien"# teoretic# !i practic# pe care pun st#pânire clericii, c#ci acum biserica 
devine atotputernic# în via"a social#. În R#s#rit !i Apus se impune sincronismul 
în evolu"ia muzicii, dar apar !i note deosebitoare mai ales spre încheierea peri-
oadei men"ionate când în Sudul însorit sunt selectate !i sistematizate cânt#rile 
religioase, în a doua jum#tate a secolului al IV-lea, de c#tre Ambrozie, episcopul 
Milanoului, el însu!i autor al unor renumite cânt#ri cultice, !i spre sfâr!itul seco-
lului al VI-lea !i în primii ani ai celui urm#tor, de c#tre Papa Grigore cel Mare. 
Selec"ionarea !i sistematizarea cânt#rilor religioase au fost înf#ptuite de cei doi 
demnitari clericali în cele dou# antifoane sau colec"ii cuprinz#toare care au în 
vedere !i orânduirea momentelor muzicale ale slujbei. Apar centre impun#toare 
cu biblioteci !i !coli unde se înva"# scris–cititul muzical !i unde se scriu ori se 
copiaz# manuscrisele necesare serviciului divin, apar lucr#ri muzicale ca De 
institutione musica, apar"inând lui Boetius (c#tre 475-525), doctrinar al muzicii 
medievale apusene, sau manualul de înv#"#mânt al lui Cassiodor (480-575) cu 
un capitol (V) dedicat muzicii. Asemenea lucr#ri p#trund în toate !colile care 
erau organizate pe dou# cicluri de studii: „Trivium” !i „Qvadrivium”. Cântecul li-
turgic roman a fost codificat de Grigore cel Mare în Antifonarul gregorian, mai 
târziu discursul amplificându-se cu secven"e !i tropi, printre cei mai cunoscu"i 
autori de secven"e num#rându-se Notler Balbulus (m. 912), iar de tropi Tuotilo 
(pe la 830-915). Coralul gregorian a fost propagat prin misionari, în secolele al 
VII-lea !i al VIII-lea în Anglia, Irlanda !i, pe vremea lui Pepin !i Carol cel Mare, 
în Fran"a, Germania, Spania. C#lug#rul Hucbald din Saint-Amand Puelle (c#tre 
840-930) d# la iveal# renumitul tratat Harmonica instituzione dedicat descrierii 
procedeelor de armonizare a organumului. Arta gregorian# se fixeaz# la patru 
tipuri compozi"ionale: strofic, psalmodic, commatic !i monologul–dialogul, are 
loc clasificarea !i sistematizarea modurilor gregoriene care sunt autentice !i pla-
gale. Melodiile se fixeaz# în scris prin neume, ceea ce nu înl#tur# apari"ia !i 
consolidarea unor noi forme poetice !i muzicale. 

80   Probleme fundamentale...1983, p. 25.
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Iat# acum tabelul modurilor în num#r#toarea greac#.81

Tonul 1 protus autentic doric finala re tenor la
Tonul 2 protus plagal hipodoric finala re (la) tenor do
Tonul 3 deuterus autentic frigic finala mi tenor si
Tonul 4 deuterus plagal hipofrigic finala mi (si) tenor la (re)
Tonul 5 tritus autentic lidic finala fa tenor do
Tonul 6 tritus plagal hipolidic finala fa tenor mi
Tonul 7 tetrardus autentic mixolidic finala sol tenor re
Tonul 8 tetrardus plagal hipomixolidic finala sol tenor fa

În diagrama cu denumirile toponimice comparative ale sc#rilor modale bizan-
tine, gregoriene !i antice grece!ti, Victor Giuleanu ofer# urm#toarea sistem#:82

Modus 1
Dorius

Modus 2
hypodorius

Modus 3 
phrygius

Modus 4 
hypophrygius

Modus 5
lydius

Modus 6
hypolydius

Modus 7 
mixolydius

81   Dup# Croocker, Richard, L. A., History of Musical Style. New York, St. Louis... Mc Grow – Hill 
Book Company, p. 22.

82  Giuleanu, Victor, Melodica bizantin#, Editura muzical#, Bucure!ti, 1981, p. 30.
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Modus 8
Hypomixolydius

O alt# concretizare scalar# o dator#m lui Glareanus (Dodekachordon), gra-
ficului de opt moduri, sesizat pentru prima dat# de Aurelianus Reomensis, ad#-
ugându-i-se, în secolul al XVI-lea, înc# dou# moduri autentice !i dou# plagale: 
eolic !i, respectiv hypoeolic !i ionic, respectiv hypoionic:

Tonul 1 autentic doric finala  re tenor  la ambitus re-re*
Tonul 2 plagal hipodoric finala  re tenor  fa ambitus la- la*
Tonul 3 autentic frigic finala  mi tenor  do ambitus mi-mi*
Tonul 4 plagal hipofrigic finala mi tenor  la ambitus si-si
Tonul 5 autentic lidic finala fa tenor  do ambitus  fa-fa*
Tonul 6 plagal hipolidic finala  fa tenor la ambitus do-do*
Tonul 7 autentic mixolidic finala  sol tenor do ambitus sol-sol*
Tonul 8 plagal hipomixolidic finala sol  tenor do ambitus  re-re*
Tonul 9 autentic eolic finala la tenor mi ambitus la-la*
Tonul 10 plagal hipoeolic finala la tenor do ambitus mi-mi*
Tonul 11 autentic ionic finala do tenor sol ambitus do-do*
Tonul 12 plagal hipoionic finala do tenor do ambitus sol-sol*

To"i cercet#torii trecutului muzical îndep#rtat scot în eviden"# prioritatea 
bizantin#, care nu este numai muzica credin"ei, în compara"ie cu cea gregoria-
n#, precum !i notele ei deosebitoare. În cuprinz#toarea contribu"ie dedicat# mu-
zicii r#s#ritene, George Breazul eviden"iaz# transform#rile la care au fost supu-
se diferitele culte p#gâne sub înrâurirea cre!tinismului, noua credin"# absorbind 
obiceiurile bune !i tradi"iile roditoare. El zice c#: „...în afar# de transform#rile pe 
care le va fi suferit muzica diferitelor culte p#gâne sub influen"a cre!tinismului, 
transform#ri care pot fi considerate ca sorginte colindelor sau a diferitelor prac-
tici ale c#ror reminiscen"e pot fi identificate chiar în unele obiceiuri populare în 
uz ast#zi, în Bizan" trebuie s# presupunem c# au r#sunat cântece profane ale 
diferitelor semin"ii care constituie Imperiul bizantin. Renumele muzical al acestor 
"inuturi, din care vechii elini î!i importaser# pe eroii legendelor muzicii lor, pe 
Orfeu din Tracia, pe Olimp, fiul lui Marsyas din Frigia, pe Thaletas din Creta, "i-
nuturi care acum f#ceau parte din Imperiul bizantin, acel renume nu se va fi 
pierdut f#r# urm#, dup# cum nu va fi disp#rut dintr-odat#, la ivirea cre!tinismului 
orice muzic# elin#...”83

83   Breazul, George, Muzica bizantin#. Conferin"# "inut# la Radio în ziua de 20 mai 1932. Vezi 
Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1977, p. 357.
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Muzica distinct# a R#s#ritului este men"ionat# în ceremonialele organizate 
în cinstea împ#ratului care con"ineau imne vocale acompaniate de org#, aceste 
imne numindu-se aclama"iuni când sunt mai ample !i polihroane când sunt mai 
scurte. Ele erau special realizate de poe"i !i interpretate sub conducerea melo-
zilor, muzican"i specializa"i în acest scop. S-a p#strat textul unui imn executat la 
procesiunea ce a avut lor în onoarea lui Nichifor al II-lea Focas (împ#rat între 
anii 963-969), la ceremonial participând !i episcopul Lindorand de Cremona în 
calitate de reprezentant al lui Otto cel Mare. Textul imnului ce s-a p#strat, muzi-
ca fiind necunoscut#, este urm#torul: „Iat# vine luceaf#rul !i întunec# cu lumina 
sa razele soarelui. Întunecata moarte a saracinilor, Nichifor st#pânitorul î!i face 
apari"ia.” La bizantini aclama"iile erau denumite Eufemesis, un asemenea 
Eufemesis numindu-se !i aclama"iunea cu acompaniament de orgi portative re-
alizat# pentru împ#ratul Ion Paleologul, împ#r#teasa Maria Comnena de 
Trapezunt !i patriarhul ecumenic Iosif al doilea, reprodus !i de George Breazul 
în studiul Muzica bizantin#:

Muzica aceasta interpretat# cu mare pomp# avea caracter profan, cea bi-
sericeasc# purtând tr#s#turi eminamente vocale. În prima perioad# a existen"ei 
sale, asem#n#toare întregii cre!tin#t#"i, formele au p#strat raporturi strânse cu 
cele ale cânt#rii ebraice, cu psalmii !i psalmodia, ad#ugându-se apoi imnul !i 
cântecul spiritual. Psalmii care utilizau texte biblice apar"inând lui David se psal-
modiau, execu"ia lor având caracter declamatoriu cu elemente cântate cum este 
începutul, semicaden"a median# !i caden"a din finalul versului – toate desf#-
!urându-se în ambitusul unei ter"e sau cel mult al unei cvarte. Execu"ia unui 
psalm a fost denumit# psalmodiere – modalitate monoton# de cântare ce se 
realizeaz# recto-tono exceptând momentele men"ionate denumite: initium (înce-
put), mediatio sau pausa !i terminatio sau punctum. Psalmodia este antifonal#, 
interpretat# de dou# coruri sau de un solist !i un cor, !i responsorial#. Imnul î!i 
trage obâr!ia din c#r"ile Vechiului !i ale Noului Testament, el preia atribu"iile 
vechilor imne apoliniene ce aveau forme libere, deosebindu-se de imnele lui 
Bardesan, Synesios din Cyrene, Efrem Sirul concepute în forme strofice. De la 
sfâr!itul secolului al III-lea s-a p#strat, pe papirusul de la Oxyrinchos din Egipt, 
un fragment de imn cre!tin cu textul în limba greac#, literele vechii scrieri muzi-
cale a elinilor indicând nota"ia melodiei. Comparând acest imn cu alte piese 
muzicale grece!ti, George Breazul precizeaz# c# sonoritatea acestui singular 
document de muzic# cre!tin#, preluat în practica artistic# a R#s#ritului, „este de 
aceea!i factur# !i de aceea!i provenien"# elin# ca !i imnul lui Apollo, al muzelor 
sau al zei"ei Nemesis. Am fi chiar înclina"i s# socotim c# melopeea este a unui 
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vechi imn elin p#gân, c#ruia i s-au adaptat cuvinte cre!tine. Ceea ce nu este 
cazul. Pentru c# este atâta leg#tur# unitar# între textul literar al imnului !i melo-
pee, atât de clar se poate observa cum înflore!te muzica din cuvânt, cum vers 
poetic !i viers muzical se îngem#neaz# pentru formarea melosului.”84 
Cercet#torul român precizeaz# c# nota"ia indic# numai scheletul imnului, fiecare 
interpret având libertatea s# improvizeze, s# adauge melisme !i astfel s# îmbo-
g#"easc# melopeea în timpul execu"iei. Atrage aten"ia !i asupra erorii ce domina 
teoria !i istoria gândirii muzicale – sus"inând primitivitatea !i elementarismul 
muzicii primilor cre!tini, pu"in#tatea mijloacelor !i procedeelor folosite. Cânt#rile 
spirituale au un profil ornamentat, melodia lor este ampl#, desf#!urându-se pe 
un num#r limitat de silabe. Aceste cânt#ri se înscriu în sistemul Alleluia, stilul 
interpretativ fiind denumit alleluistic. Este de luat în seam# faptul c# între cele 
trei forme de cântare: psalmul, imnul !i cântecul spiritual existau influen"e direc-
te !i active, delimitarea în fazele de început fiind mai greu de realizat. Octavian 
L. Cosma precizeaz# c# „O psalmodie poate con"ine o recitare silabic#, dar în 
ocazii speciale, !i tipuri de cântare ornamental#. La rândul lui, !i imnul poate 
avea o melodie silabic# sau melismatic#. Acest aspect face posibil# asem#na-
rea !i !tergerea barierelor nete.”85

Dup# prima perioad# de dezvoltare a cânt#rilor liturgice, comun# întregii 
cre!tin#t#"i, urmeaz# o perioad# bizantin# cu etapele: melozilor, melurgilor !i, 
din secolul al XIII-lea, a maistorilor (to"i compuneau melodii pe texte vechi sau 
înfrumuse"eau melodii existente) care se continu# pân# în 1814 !i cea 
Chrysantic#  sau modern#. Pân# spre sfâr!itul secolului al IX-lea, creatorii de 
imne se numeau melozi, ace!tia fiind realizatorii !i ai laturii poetice, !i ai celei 
muzicale. Dup# aceast# perioad#, activitatea poetului !i a compozitorului se de-
limiteaz#, poe"ii purtând numele de imnografi. Cu toate acestea, melozii sunt 
semnala"i !i mai târziu, la români remarcându-se activitatea lui Filotei monahul 
de la Cozia, autorul unor Pripele (text !i melodie) perpetuate pân# târziu în prac-
tica muzical# bisericeasc#. În etapa melozilor (sec. V-XI) se codific# definitiv 
genurile: troparul, condacul !i canonul, apoi – dup# secolul al IX-lea – se codifi-
c# liturghia, crea"ia muzical# luând o mare dezvoltare. Compozitorii se numesc 
melurgi sau maistori, melodiile dobândind o aploare necunoscut# în trecut !i o 
configura"ie cu mult mai ornamentat#. Se infiltreaz# numeroase elemente orien-
tale, cu prec#dere arabe, !i o anumit# artificialitate p#gubitoare. Din faza melo-
zilor s-a impus activitatea lui Roman Melodul sau Romanos „principe melodo-

84  Vezi Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1977, p. 347-348.
85  Vezi Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, p. 66.
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rum” (sec. V-VI), Andrei din Creta sau Andrei Criteanul (m. 726), Ion 
Damaschinul (circa 675-749), Cosma de Maiuma (sec. VII-VIII), Teofan Grapta 
(m. c. 850), Cassia Monahia (sec. IX), Theodor Studitul (759-826) etc., iar din 
etapa urm#toare, istoria muzicii a re"inut nume ca: Ioannes Kukuzeles, Manuel 
Hrisaffa, Joannes Glykys !.a.86

Apari"ia troparului, condacului !i canonului reprezin# un moment de seam# 
în evolu"ia muzicii biserice!ti r#s#ritene. Troparul este cea mai scurt# form# im-
nic#, ivit#, se pare, pe la jum#tatea secolului al V-lea, când i-au dat via"# primii 
melozi !tiu"i. Aceast# scurt# form# imnografic# a ap#rut pe temeiul amplific#rii 
unei invoca"ii, aclama"ii sau exclama"ii versuite ori viersuite la încheierea 
Vecerniei sau slujbei de sear# (cea mic#, cea mare !i de toate zilele), la începu-
tul !i la sfâr!itul Utreniei sau slujbei de diminea"#. „Dup# con"inut, precizeaz# 
Gheorghe Ciobanu, exist# tropare ale învierii, ale crucii !i învierii, ale 
N#sc#toarei de Dumnezeu, ale crucii !i ale N#sc#toarei de Dumnezeu, ale 
Sfintei Treimi, ale martirilor, ale mor"ilor, tropare de poc#in"# etc. Dar nu numai 
atât. Chiar a!a numitele stihiri – strofe poetice religioase, inserate la început 
printre psalmi – sunt tot tropare, care !i-au luat denumirea de la faptul c# sunt 
precedate de stihuri; iar stihiri se întâlnesc la toate slujbele vecerniei !i utreniei, 
fie acestea ale zilei, sfin"ilor sau praznicelor împ#r#te!ti. Nu insist asupra sensu-
lui deosebit pe care-l cap#t# troparul de-a lungul secolelor !i al dezvolt#rii imno-
grafiei bizantine, dar nu pot s# nu subliniez înc# o dat# rolul pe care l-a jucat în 
dezvoltarea imnografiei ortodoxe.”87

Din formele de imn, psalm, poem, cântec, laud# a ap#rut, spre finele seco-
lului al V-lea !i începutul celui urm#tor, condacul, form# atribuit# melozilor 
Anastasie !i Kiriac, dar mai ales lui Roman Melodul care îi d# o nou# str#lucire. 
Avea un num#r mare de strofe, de la 18 pân# la 30 sau chiar mai multe, num#rul 
silabelor !i locul accentelor fiind identice; componen"a versurilor din fiecare stro-
f# este diferit#, unele având între 3 !i 13, altele între 20 !i 30. Prima strof# este 
model pentru celelalte !i a fost denumit# irmos; exist# !i o strof# ce precede 
condacul, denumit# prooimion  sau kukulion a c#rei termina"ie devine refren, 
moment ce încheie !i condacul. Se presupune c# refrenul era interpretat de 
credincio!i, cealalt# parte a condacului revenind psaltului sau preotului. C#tre 
secolul al XII-lea, condacul a fost înlocuit cu canonul, form# de amploare din 
componen"a c#reia fac parte 9 ode (slavone!te pesne, române!te cânt#ri). 
Fiecare od# are !i o melodie !i un metru distincte. De asemenea, în componen-

86   În transcrierea numelor proprii am adoptat maniera folosit# în prezent de muzicologi.
87   Ciobanu, Gheorghe, Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie, vol. I, Editura Muzical#, 

Bucure!ti, 1974, p. 425.
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"a fiec#rei ode intr# 6 pân# la 9 tropare. „Prima strof#, argumenteaz# Gheorghe 
Ciobanu, a fiec#rei ode alc#tuie!te irmosul, adic# strofa model, pe care am în-
tâlnit-o !i la condac. În canon întâlnim atâtea structuri câte irmoase avem. 
A!adar, numai troparele aceleia!i ode sunt izosilabice !i omotonice, adic# cu 
acela!i num#r de silabe !i cu aceea!i ordine a accentelor. Din punct de vedere 
al alc#tuirii structurale, nu exist# deosebiri între condac !i canon, deosebirile 
constând în primul rând în dimensiune !i con"inut; condacul este o omilie – pre-
dic# poetic# – în timp ce canonul este un imn amplu de prosl#vire.”88 Printre 
autorii de canoane se num#r# Andrei Criteanul, Ion Damaschinul, Cosma de 
Maiuma !.a. Dup# secolul al VIII-lea se impun dou# tipuri de cânt#ri: Idiomelele 
!i Automelele care vehiculeaz# melodii distincte !i Prosomiile care împrumut# 
melodii din tradi"ia existent#. 

În secolul al VI-lea se fac primele tentative de organizare !i sistematizare 
a muzicii bizantine. Lui Sever din Antiohia (patriarh, 512-519) i se atribuie orga-
nizarea unui Octoih, carte de cult care con"ine slujba orânduit# pe temeiul celor 
opt ehuri sau glasuri. Opera aceasta este continuat# de Ion Damaschinul care 
codific# !i normele de compunere a cânt#rilor, lui atribuindu-se cartea numit# 
Octoih. Colec"iile ce poart# numele Irmologhion !i Sticherarion au fost date la 
iveal# prin secolul al  IX-lea, primele con"inând irmoase, iar celelalte – imne 
monostrofice.

Modul nu mai poate fi acceptat ca o scar# pe ale c#rei trepte se înl#n"uie 
diferite sunete. No"iunea se refer# la modalitatea de cântare, „la a c#rei definire 
– zice Gheorghe Ciobanu – concur# mai multe elemente: scara muzical#, genul 
c#ruia apar"ine aceasta, sistemul de caden"e, finala !i – mai mult decât oricare 
dintre acestea – formulele melodice.”89 Pornind de la acelea!i considera"ii, Victor 
Giuleanu adaug#: „În muzica bizantin#, modul se concretizeaz# !i se identific#, 
prin natura sa, cu îns#!i melodia cânt#rilor, în determinarea lui concurând urm#-
torii factori:

- formule !i caden"e melodice specifice;
- materialul sonor dispus într-o intervalic# (diastematic#) anumit#;
- angrenajul complex de poten"e expresive !i func"ionalit#"i generatoare de 

sunete, prin sistemul lor special de atrac"ii !i ierarhiz#ri;
- ritmica de o anumit# structur#, în conformitate cu caracterul specific al 

forma"iunilor modale bizantine;
- ambitusurile variate ale liniilor melodice;

88   Ibid, p. 425-426.
89   Ibid, p. 427.
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- etosul caracteristic fiec#rei forma"iuni modale. 
În consecin"#, modul bizantin fiin"eaz# !i se manifest# concret – ca de al-

tfel în orice crea"ie pe baz# modal# – numai în opera de art#, el nu este aici o 
no"iune abstract#, ci o entitate artistic# vie, gr#itoare !i purt#toare de virtu"i co-
municative, expresive.”90

Modurile bizantine – opt la num#r – c#rora li se adaug# sistemele lor com-
plementare – au spa"ii limit# dup# cum urmeaz#:

- sc#ri octaviante con"inând toate cele 7 trepte;
- sc#ri infraoctaviante con"inând 3, 4, 5 sau 6 trepte;
- sc#ri supraoctaviante con"inând !i trepte ale dublei octave.
 Octoehurile, glasurile sau modurile sunt de dou# feluri: proprii sau auten-

tice !i plagale sau l#tura!ele lor, fiecare purtând un num#r de ordine:

Moduri autentice          Moduri plagale

Modul 1 – protos                  Modul 5 – plaghios protos
Modul 2 – deuteros               Modul 6 – plaghios deuteros
Modul 3 – tritos                     Modul 7 – plaghios tritos
Modul 4 – tetartos                 Modul 8 – plaghios tetartos

În vechi manuscrise, denumirile modurilor bizantine nu difer# de cele gre-
goriene, toate derivând din teoria modurilor eline; structura lor este îns# diferit#:

Moduri autentice                          Moduri plagale
Modul 1– dorios                     Modul 5 – hipodorios 
Modul 2 –lydios                      Modul 6 – hipolydios
Modul 3- phrygios                  Modul 7 – hypophrygio
Modul 4 -mixolydios              Modul 8 – hypomixolydios
În men"ionata diagram# cu denumirile toponimice comparative ale sc#rilor 

modale bizantine, gregoriene !i antice grece!ti. Victor Giuleanu prezint# urm#-
toarea sistem#, cu precizarea c# sc#rile bizantine reprezint# stilul neo-bizantin 
al cânt#rilor (sec. XIX-XX):
AUTENTICE
         Eh 1   -   dorios
               (protos)

90  Giuleanu, Victor, Melodica bizantin#, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1981, p. 22.
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Scara doric#

          Eh 2   -   lydios
              (deuteros)
Scara lidic#

         Eh 3   -   phrigios
              (tritos)
Scara frigic#

          Eh 4   -   mixolydios
              (tetartos)
Scara mixolidic#

PLAGALE
           Eh 5   -   hypodorios
              (plaghios protos)
Scara hipodoric#

Eh 6   -   hypolydios
               (plaghios deuteros)

Scara hipolidic#
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Eh 7   -   hypophrygios
              (plaghios tritos)

 Scara hipofrigic#

    Scara hipomixolidic#

Iat# !i dou# tabele con"inând schemele modale, primul – din perioada bi-
zantin# !i post-bizantin#, al doilea – dup# reforma lui Chrisant, care au în vede-
re !i stilurile irmologic, stihiraric (sec. XIII-XVI) !i papadic (sec. XVII-XVIII). Din 
cele dou# tabele rezult# !i faptul c# ehurile nu se încadreaz# în schemele unor 
moduri octaviante, c# num#rul schemelor modale este mai mare decât al ehuri-
lor. Se impune !i precizarea c# în epoca veche, acelea!i scheme modale se în-
tâlneau atât în cânt#rile irmologice cât !i în cele stihirarice.
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Scheme modale – tabel I !i II Dic"ionarul de termeni muzicali p. 156-160

Fixarea în scris a melodiilor de cult bizantine s-a realizat la început cu 
ajutorul nota"iei ecfonetice. Din secolul al V-lea dateaz# cel mai vechi manuscris 
realizat în aceast# nota"ie. În evolu"ia nota"iei ecfonetice au fost distinse trei 
etape !i anume: etapa arhaic# (sec. VIII-IX), etapa clasic# (sec. X-XII), etapa 
decaden"ei (sec. XIII-XIV). Grigore Pan"iru stabile!te patru etape ale sistemului 
de nota"ie, !i anume: 1. arhaic#, sec. VI-VII, 2. de fixare !i consolidare a nota"i-
ei, sec. VIII-IX, 3. clasic#, sec. X-XIII, 4. etapa de decaden"# !i de dispari"ie, 
sec. XIII-XIV. Cercet#torii nota"iilor muzicale vechi apreciaz# c# semnele ecfo-
netice care se scriu deasupra, dedesubtul sau la aceea!i în#l"ime cu textul au 
ap#rut din semnele prozodice !i ele nu consemneaz# intervale muzicale, ci for-
mule melodice. „Rolul acestor semne era, cu alte cuvinte, mnemotehnic, adic# 
de a aminti psaltului formula melodic# pe care el deja o cuno!tea – precizeaz# 
Gheorghe Ciobanu. Num#rul semnelor acestei nota"ii este destul de redus: ele 
sunt folosite îndeosebi pentru pericopele Evangheliei !i pentru Apostol, indicând 
modul de citire al acestora.”91 Din nota"ia ecfonetic#, pe temeiul sporirii num#ru-
lui cânt#rilor, s-a ivit nota"ia neumatic# adoptat# de biserica r#s#ritean# !i de 
cea romano-catolic#. Aceasta este o nota"ie diastematic# deoarece semnele 
precizeaz# intervalele muzicale, nu !i treptele sc#rii muzicale, ea ap#rând prin 
secolul al VIII-lea.

91   Ciobanu, Gheorghe, Op. citat, p. 428.
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Nota"ia neumatic# bizantin# cuprinde patru perioade dup# cum urmeaz#: 1) 
paleobizantin# (secolele VIII-XII) cu fomele paleobizantin# arhaic# întâlnit# între 
secolele al VIII-lea !i al XII-lea, condacarian# utilizat# în secolele al VIII-lea !i al 
X-lea, faza Coislin întrebuin"at# în secolul al XII-lea; 2) mediobizantin# (secolele 
XII-XV) cunoscut# !i sub denumirea damaschin# !i hagiopolit#; 3) neobizantin# 
sau kukuzelian# (secolul al XV-lea !i începutul secolului al XIX-lea – 1814); 4) 
modern# !i chrysantic# – dup# anul 1814.

Grigore Pan"iru împarte nota"ia neumatic# în urm#toarele etape:
I.   Nota"ia bizantin# timpurie (paleobizantin#, punct – linie sau nota"ia linea-

r#), sec. IX-XII.
II.   Nota"ia medie (hagiopolit#, rotund#), sec. XII-XIV.
III.  Nota"ia de mai târziu (kukuzelian#, hagiopolit#, psaltic#), sec. XIV-XIX.92

La rândul s#u, I. D. Petrescu clasific# nota"ia neumatic# astfel:
I.   Nota"ia paleobizantin# a sec. X-XII.
II.  Nota"ia neobizantin# a sec. XII-XV.
III. Nota"ia postmedieval# sau kukuzelian#.93

Gheorghe Ciobanu remarc# faptul c# vechimea !i originea nota"iei neuma-
tice nu este creat#, ci doar dezvoltat# în Bizan": „Tradi"ia afirm#, de pild#, despre 
unele semne c# au fost inventate de Ptolemeu Filadelfu (285-247 î.e.n.). În afar# 
de aceasta, descoperirea în secolul nostru a unor vechi manuscrise – sumerian 
(secolul al VIII-lea î.e.n.), ebraice (150 î.e.n. – 150 e.n.), în de!ertul Gobi (copii 
din secolul al X-lea !i al XI-lea dup# originale din secolul al III-lea e.n.) – determi-
n# pe papirologi !i pe al"i speciali!ti s# considere nota"ia bizantin# ca o continua-
re a unor vechi nota"ii muzicale asiatice, disp#rute ast#zi, !i s#-i plaseze originea 
în acela!i Orient Apropiat ca !i a religiei cre!tine îns#!i.”94

Muzica bizantin# cuprinde trei stiluri de cântare: irmologic#, stihiraric# !i 
papadic# c#rora li se poate ad#uga tipul de cântare recitativ# care are particula-
rit#"i declamatorii !i accente solemne. Stilul irmologic are profil silabic, fiec#rei 
silabe corespunzându-i un sunet, exceptând segmentele melismatice când pen-
tru o silab# sunt utilizate 2 pân# la 4 sunete. Stilul irmologic este înâlnit în cânt#ri 
mi!cate ca: antifoanele, canoanele, condacele etc. Victor Giuleanu atrage aten"ia 
c# datorit# vitezei, linia melodic# a stilului irmologic „r#mâne simpl#, neornat# 
(cantus simplex); arcuirile acesteia merg pe desene mici, nedesp#r"indu-se prea 

92   Pan"iru, Grigore, Nota"ia !i ehurile muzicii bizantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1971, p. 9.
93   Petrescu, I., D., Études de Paleographie musicale byzantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 

1967, p. 14.
94   Ciobanu, Gheorghe,  Op. citat, p. 428.
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mult de pilonii modali (sunetele principale). Folose!te cu prec#dere succesiunile 
de intervale din seria celor mai uzitate în muzica bizantin# (secunde, ter"e, cvar-
te), pe un ambitus ce nu dep#!e!te decât rareori cadrul diapazonului (octava 
modal#).95 Stilul stihiraric î!i trage denumirea de la stihiri, melodiile având o con-
figura"ie apropiat# de cantilena melismatic#. „În perioada mai veche – sus"ine 
Gheorghe Ciobanu – melodiile erau lungite prin repetarea unor cuvinte sau doar 
a unor p#r"i de cuvinte.”96 Al"i cercet#tori atrag aten"ia asupra rela"iei dintre textul 
literar !i cel muzical al stilului stihiraric, asupra conceptului ritmic liber, asupra 
creativit#"ii interpretului în momentul execu"iei. Victor Giuleanu sus"ine, printre 
altele, c# acest stil de cântare reprezint# fondul de mare expresivitate al muzicii 
bizantine !i c# „melodia stihiraric# utilizeaz# linii de cantilen#, cu întors#turi vari-
ate, cu ambitusuri dens folosite pe întregul diapason modal – uneori chiar dep#-
!indu-l, cu unduiri u!oare de fraz#, prin curbe, ascendente !i descendente. 
Suport# ornament#ri variate ale firului melodic, cu condi"ia ca acestea s# se în-
trebuin"eze cu economie !i cu bun gust.”97 Stilul papadic este cel mai melismatic 
!i este prezent în heruvice, chinonice, polilee etc. Este cunoscut !i sub denumi-
rea cantus melismaticus c#ci, pe mi!carea sa lent#, se deap#n# improviza"ii me-
lodice !i vocalize de virtuozitate, inflexiunile orientale fiind de net#g#duit. În astfel 
de cânt#ri, textul nu mai are nici o semnifica"ie, pe silaba unui cuvânt improvizân-
du-se fraze muzicale întregi.

Aspecte particulare se desprind din studiul genurilor muzicii bizantine, ritmu-
lui !i metricii. Genurile melodice sunt urm#toarele trei: diatonic, cromatic !i enar-
monic. Modurile autentice 1 !i 4 !i plagalele lor 5 !i 8 se înscriu în genul diatonic 
care se constituie prin succesiuni de tonuri !i semitonuri. Rela"iile intervalice sunt 
în totalitate diatonice !i anume: octave, cvinte, cvarte, perfecte; secunde, ter"e, 
sexte, septime, mari !i mici; tritonul fa-si, cu r#sturnarea lui (si-fa). „Asemenea re-
la"ii melodice de factur# diatonic#, precizeaz# Victor Giuleanu, proiectate într-un 
dispozitiv modal cu trepte naturale, polarizând spre sunetul re, ne dau scara prin-
cipal# diatonic# a muzicii bizantine, din materialul c#reia se formeaz# toate modu-
rile diatonice – 1, 4, 5, 8 – diferind, bineîn"eles, prin sunete fundamentale – denu-
mite aici «bazuri», formule melodice, caden"e specifice !i sunete finale.”98 %i 
urmeaz# scara principal# a muzicii bizantine, deasupra celor 7 trepte (sunete) 
naturale ale sc#rii aflându-se primele 7 litere ale alfabetului grec folosite de bizan-
tini:

95  Giuleanu, Victor, Melodica bizantin#, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1981, p. 113.
96   Ciobanu, Gheorghe, Op. citat, p. 429.
97   Giuleanu, Victor, Op. citat, p. 115.
98   Giuleanu, Victor, Op. citat, p. 39.
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Întinderea sau diapasonul primului mod s-a l#rgit continuu, dep#!ind cu 
mult ambitusul restrâns al melodiilor vechi, ajungând, cu timpul !i chiar trecând 
peste dubla octav#. Scara muzical# alc#tuit# din dou# octave poart# denumirea 
disdiapason (în grece!te dis – de dou# ori !i diapason); ulterior, Chrysant de 
Madytos a folosit !i no"iunea de trisdiapason, corespunz#toare sc#rii muzicale 
bizantine alc#tuit# din trei octave. Anton Pann repartizeaz# disdiapasonul celor 
trei registre vocale denumite: ipatoid (registrul grav), mesoid (registrul mediu), 
nitoid (registrul acut). Tonurile din scara diatonic# sunt de trei feluri: tonul mare,  
tonul mic !i tonul mai mic sau cel mai mic, cum l-a denumit Chrysant. Existen"a 
lor se explic# prin feluritele posibilit#"i de sec"ionare micro-intervalic# a octavei 
preluate sau adaptate de !coli diferite. Octava lui Chrysant de Madytos, spre 
exemplu, este divizat# în 68 de sec"iuni, iar octava lui Anton Pann – în 22 de 
sec"iuni, psaltul român dând urm#toarea explica"ie: „Tonurile sunt trei: mare, mic 
!i mai mic, din care întregimea tonului mare este de 4 sferturi, a celui mic de 3 
sferturi – deci, cu un sfert mai mic decât tonul mare – iar tonul cel mai mic este 
de 2 sferturi de ton, sau cât jum#tatea tonului mare.”99 Tot Anton Pann zice: 
„Muzicii r#s#rieteni tonului mare îi dau dou#sprezece sec"ii, celui mic nou# !i 
celui mai mic !apte, luându-se dup# dep#rtarea pozi"iilor (perdelelor) instrumen-
tului numit tambur; la noi îns# acest instrument fiind neobi!nuit !i necunoscut ca 
s# desjudec#m cu scump#tate aceste sec"ii, am împ#r"it tonurile în chipul ce s# 
v#d. Iar c# tonul cel mai mic îl ar#t !i mai mare cu un fir de p#r de cât jum#tate 
de ton, nu am putut auzi pe nici unul dintr-ân!ii s# gl#suiasc# pe tonul lui vu !i 
zo la locul lor...”100 Comentând considera"iile lui Anton Pann, George Breazul 
atrage aten"ia c# !i în practica de culegere a cântecului popular românesc el a 
aplicat aceea!i concep"ie de subdivizare a octavei în 22 de p#r"i.101

Genul cromatic este raportat la cânt#rile modurilor: autenticul 2 !i plagalul 
s#u 6. Genul mai este reprezentat !i de modurile cromatice suplimentare cunos-
cute sub denumirile: modul „mu!tar” !i „modurile mixte cromatice – diatonice”. 
Dup# opinia exprimat# de Grigore Pan"iru, genul cromatic se caracterizeaz# prin 

99   Pann, Anton, Prescurtare din bazul muzicii biserice!ti, Bucure!ti, întru a sa tipografie, 1847, p. 3.
100   Pann, Anton, Bazul teoretic !i practic al muzicii biserice!ti..., Bucure!ti, 1845.
101   Vezi Breazul, George, Pagini din istoria muzicii române!ti, vol. IV, Editura Muzical#, Bucu-

re!ti, 1977, p. 286.
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aceea c# folose!te secunde m#rite, de un ton !i jum#tate !i chiar mai mari. 
Folose!te !i intervale specifice genului diatonic – secunde de un ton sau de un 
semiton – precum !i tonul m#rit de 5 sec"iuni, tonul m#rit de 6 sec"iuni !i sfertul 
de ton de 1 sec"iune. Comparând modurile cromatice 2 !i 6 cu scara diatonic# 
general#, deci cu ehul 1, se constat# c# treptele fixe ale celor trei moduri, care 
sunt consonantice !i au o însemn#tate aparte în formarea lor, se situeaz# pe 
acelea!i trepte: I, IV, !i V !i c# între treptele IV !i V se afl# intervalul de ton 
mare, acesta îndeplinind astfel rolul de ax# de simetrie. Observând astfel de 
înrudiri !i similitudini, Victor Giuleanu afirm# c# asemenea caracteristici denot# 
o anumit# concordan"# geometric# !i un anume echilibru pendular bazat pe 
punctele comune de la centrul sc#rilor, deducând c# „între sistemele modale 
diatonice !i cele cromatice din muzica bizantin# exist# totu!i înrudiri modal-func-
"ionale !i chiar similitudini de construc"ie, diferen"ele venind prin ac"iunea trepte-
lor «metaboles» (mobile) ale modurilor.”102 Modul 6 este etalonul cromatismului 
modal bizantin printre altele !i datorit# faptului c# tonul m#rit al acestui mod este 
mai larg decât tonul m#rit al modului 2 (primul are 6 sec"iuni, al doilea are 5). 
Modul cromatic complementar „mu!tar” î!i trage numele de la instrumentul mu-
zical persan astfel numit !i are treapta a II-a ridicat# pân# aproape de a III-a (ton 
m#rit de 6 sec"iuni), cel de-al doilea ton m#rit (de 5 sec"iuni) fiind situat între 
treptele a III-a !i a IV-a. Caracteristicile acestui mod sunt prezente !i în folclorul 
românesc, teoria muzical# integrându-l ca mod lidic cu treapta a II-a ridicat#. 
Sc#rile modale cromatico-diatonice sunt deduse din combinarea unuia dintre 
tetracordurile cromaticului 6 cu tetracorduri diatonice din alte moduri, din aceas-
t# combina"ie rezultând o policromie modal# de mare frumuse"e !i atractivitate 
comun# !i cântecului popular al acestei întinse zone geografice.103

Pentru genul enarmonic se au  în vedere autenticul 3 !i plagalul s#u 7, 
varianta stihiraric# !i papadic# ale modului 5 !i alte dou# moduri enarmonice 
complementare, toate utilizând microtoniile – structuri cu sferturi de ton. Sc#rile 
enarmonice ale acestor sisteme sunt: „agem”, principal# pentru modurile 3 !i 7, 
„nisabur” pentru modul complementar cu aceea!i denumire, „hisar” având scar# 
proprie. Cele trei sc#ri enarmonice au structuri aparte, inconfundabile cum ar fi: 
scara „agem” – con"ine dou# sferturi de ton !i cinci tonuri mari, sferturile de ton 
ap#rând între treptele III-IV !i VI-VII; scara „nisabur”, care nu dispune de auto-
nomie proprie, are treapta a III-a urcat# cu un sfert de ton !i a IV-a, de aseme-

102   Vezi Giuleanu, Victor, Op. citat. p. 44.
103  Combinarea tetracordurilor este relevat# !i sus"inut# cu exemplific#ri în nota"ia conven"io-

nal# de Victor Giuleanu în Melodica bizantin#, p. 46.
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nea, urcat# cu trei sfeturi de ton; scara „hisar” dac# porne!te de la sunetul re 
(pa), considerat ca sunet de baz# al sc#rii diatonice generale, are treapta a IV-a 
urcat# cu trei sferturi de ton !i treapta a VI-a coborât# pân# la un sfert de ton de 
treapta a V-a; caracteristica acestui mod, a c#rui denumire este dat# de ftoraua 
la fel denumit# în nota"ia bizantin#, este secunda supram#rit# (7 sferturi de ton) 
de pe treapta a III-a – singura de acest fel în muzica r#s#ritean#.

Teoreticienii muzicii bizantine au pus în eviden"# func"ionalitatea sunetelor 
constitutive ale modurilor acestei arte, problematic# diferit# de muzica occiden-
tal#. Din acest punct de vedere, latura teoretic# consemna în trecut finalele ca-
den"iale !i sunetele predominante ale melodicii bizantine. Mai aproape de epoca 
noastr# au fost surprinse particularit#"ile modale ale acestei muzici, legit#"ile !i 
principiile constructive, realizându-se o demonstra"ie ideatic# !i conceptual# de 
mare interes metodologic !i !tiin"ific. Din punct de vedere func"ional, în modurile 
bizantine exist# sunete cu func"ii principale - „baza” sau „bazul” !i „dominanta” 
care nu-!i modific# în#l"imea, r#mân stabile – !i sunete cu func"ii secundare – 
cele ce se perind# în jurul sunetelor predominante; laolalt# cu primele, definesc 
componentele interne ale modului precum !i genul s#u: diatonic, cromatic, enar-
monic. „Baza” sau „bazul” îndepline!te func"ia de centru melodic polarizator, în 
unele moduri confundându-se cu treapta întâi a sc#rii, în altele aflându-se pe 
alte trepte, determinând atrac"ii modale specifice. „Dominanta” modal# este con-
siderat# element de eleva"ie melodic# dar !i de mi!care c#ci, prin compensa"ie, 
„bazul” domin# formulele caden"iale interioare !i pe cele finale. Locul dominantei 
în scar# îl îndeplinesc, în unele melodii, dou# sunete consonantice, în acest caz 
luându-se în considerare existen"a a dou# dominante. „În melodiile construite 
dup# principiul ro"ii104 – sus"ine Victor Giuleanu - «dominanta» sc#rii diapazon 
– adic# a modului octaviant – preia rolul de centru polarizant în mod, substituin-
du-se astfel «bazului»; de aceea, în multe cazuri, cele dou# sunete predominan-
te în mod se confund# ca greutate func"ional#. Fenomenul este !i mai accentuat 
când firul melodic se instaleaz# mai mult timp în zona sunetului «dominant#» !i 
atrage dup# sine !i isonul cânt#rii, sporindu-!i astfel for"a de gravitate proprie, 
ca într-un proces cvasimodulatoriu.”105  „Baza” sau „bazul” !i „dominanta” au 
cele mai dese apari"ii în melodie, ele sunt scoase în eviden"# prin repetata reve-
nire în cuprinsul melodiei, în momentele caden"iale, în figura"iile ornamentale; 
de asemenea, pe ele se realizeaz# muta"iile isonice care îndeplinesc un rol cen-
tripet, favorizând trecerea actului interpretativ din stadiul monodic în cel multivo-

104  Lui Ioannes Kukuzeles (circa 1275-1360) i se atribuie inventarea sistemului roatei !i a 
arborelui ehurilor.

105   Vezi Giuleanu, Victor, Op. citat. p. 55.
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cal. În afar# de „baz” !i de sunetul „dominantic”, se cer subliniate subtonul !i fi-
nala modal#, ambele concurând la structurarea unui mod sau a altuia. Subtonul 
apare în modurile 1, 4, 5, 2 !i 6, fiind plasat dedesubtul tonului principal, la un 
interval de ton; se întâlne!te în momentele de caden"are (interioare sau finale) 
!i, mai rar, în formulele de început ale melodiei. Finala modal# este sunetul final 
al cânt#rii care corespunde „bazului”, dar finala o putem întâlni !i pe alte sunete 
ale sistemului. Finala modului este precedat# de o caden"# cuprinz#toare, spe-
cific# fiec#rui mod bizantin.

Ritmul muzicii bizantine – element esen"ial al artei sonore – are în general 
rolul de a „ordona, coordona !i subordona” mi!carea tuturor factorilor expresivi 
– cum se exprim# un teoretician al acestei componente. Durata coordonatoare 
a muzicii bizantine este exprimat# prin: 1 timp, sau o b#taie care pot fi augmen-
tate sau diminuate. Acest sistem monohron (în l. greac# monos = singur, hronos 
= timp) se constituie dintr-o ritmic# propor"ional#, augment#rile !i diminu#rile 
duratelor având caracter propor"ional, nu îns# !i rigid c#ci, în actul interpret#rii, 
libert#"ile intervin permanent. Pauzele care alc#tuiesc combina"iile ritmice apar 
extrem de rar, în schimb, pauzele de cezur# !i respira"ie de la sfâr!itul incizelor 
!i frazelor melodice sunt consemnate, în textele scrise, prin m#rturii a!ezate la 
începutul cânt#rilor, indicând – în acest caz – modul !i sunetul de pornire, sau în 
locul de încheiere a unei fraze ori a unei inciz# de fraz#. Num#rul duratelor din 
muzica bizantin# este destul de restrâns, valorile augmentate ale p#trimei sau 
ale duratei etalon nedep#!ind num#rul 3, la fel ca !i cele diminuate. Din combi-
na"iile ritmice se realizeaz# sonorit#"i continui, melodica având caracter curg#-
tor, lini!tit dar suficient de variat pentru a nu deveni monoton#. Melodica preva-
leaz# asupra tuturor elementelor discursului muzical care au o pozi"ie 
secundar#. Ritmurile clasice ale poeticii universale precum: troheul, iambul, 
dactilul, anapestul, peonul, ionicul etc., au fost transplantate în muzica bizantin#, 
dar principiul cantit#"ii silabelor – longa !i brevis, singurul cunoscut în antichita-
te, se converte!te în silabe „tone” (accentuate) !i „atone” (neaccentuate) ale fie-
c#rui cuvânt. Transformarea, echivalent# cu o reform#, este atribuit# lui Efrem 
Sirianul care opune principiul accentu#rii !i nonaccentu#rii silabelor, principiului 
alungirii !i scurt#rii silabelor cunoscut la grecii antici. Formele ritmice derivate 
din poetica universal#, inclusiv din proza latent# sau cvasipoetic#, dobândesc 
caden"#rile ca de vers. Tiparele ritmice clasice mai r#spândite care se întemeia-
z# pe accente (ictusuri), permanentizate !i în muzica bizantin#, sunt:

Ritmuri simple (silaba accentuat#= , silaba neaccentuat# =  )
a) De dou# elemnte
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    - troheul
    - iambul
    - spondeul
    - piricul
b) De trei elemente
    - dactilul
    - anapestul
    - amfibrahul
    - creticul
    - bahicul
    - antibahicul
    - molosul
    - tribrahul
 Ritmuri compuse106 
    - ditroheul (dublul troheu)
    - diiambul (dublu iamb)
    - dispondeul (dublu spondeu)
    - horiiambul (troheu + iamb)
    - antispastul (iamb + troheu)
    - ionicul major
    - ionicul minor
    - epitritul I
    - epitritul II
    - epitritul III
    - epitritul IV
    - peonul I
    - peonul II
    - peonul III
    - peonul IV
Sunt numeroase cânt#ri papadice !i unele stihirarice în care fenomenul 

ritmic nu mai ia na!tere din principiul accentu#rii !i nonaccentu#rii silabelor, prin-
cipiu care a înlocuit pe cel al alungirii !i scurt#rii silabelor aflat în uz la grecii 
antici. Formele ritmice sunt raportate, în asemenea situa"ii (pe por"iuni melisma-
tice întinse), la tiparele clasice, adic# la asintetos !i sintetos, la acea valoare 
corespunz#toare unui singur sunet sau gest, imposibil de disecat în p#r"i, defini-
t# hronos asintetos !i la valoarea de sintez# corespunz#toare timpului compus 

106   Rezult# din combinarea a dou# sau mai multe ritmuri simple.
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denumit# hronos sintetos. Timpul simplu sau timpul prim („hronos protos”) avea 
deci !i o valoare concret# dar era indivizibil# !i scurt#, neputându-i-se aplica 
diminu"ia ritmic#, datorit# atrac"iei sale spre valori ritmice mai mari (fenomenul 
de adi"iune). Timpul compus este supus !i fenomenului de diminu"ie ritmic#, !i 
celui de adi"ie spre valori ritmice mai mari.

       Metrica muzicii bizantine este reprezentat# de un tact, metrul reducân-
du-se la m#sur# iar tactul la o b#taie. Tactul mic se concretizeaz# printr-o b#taie 
a mâinii în jos !i în sus, fiecare mi!care fiind uniform#, gradul de repeziciune 
depinzând de tempo-ul specific desf#!ur#rii pieselor muzicale. În Prescurtare 
din bazul muzicii biserice!ti !i în Anastasimatar, Anton Pann define!te timpul de 
un tact: „Tactul este purtarea mâinii în sus !i în jos sau ardicarea !i l#sarea 
mâinii, spre pild#: de la întâia l#sare a mâinii pân# la des#vâr!ita ardicare, de 
unde începe mâna s# se coboare c#tre a doua l#sare, se num#r# timp de un 
tact.” Referindu-se la rela"ia aproximativ# dintre „tactul” bizantin !i „tempo-ul” 
cânt#rilor, Victor Giuleanu precizeaz#:107

- 1 tact (o b#taie) la + secund# în mi!carea irmologic#, numit tact irmolo-
gic (tact viu);

- 1 tact (o b#taie) la o secund# în mi!care stihiraric#, numit tact stihiraric 
(tact mijlociu);

- 1 tact (o b#taie) la 1, + secund# în mi!care papadic#, numit  tact papadic 
(tact larg).

Din punct de vedere al tempo-ului, în muzica bizantin# s-au constituit patru 
grade de mi!care caracterizate astfel de Victor Giuleanu108: - 

- mi!carea recitativ# = mi!carea liber#, declamatorie, apropiat# de caden"a 
vorbirii;

- mi!carea irmologic# = mi!carea vie, animat# (Allegretto);
- mi!carea stihiraric# = mi!carea lini!tit#, moderat# (Andante, Moderato);
- mi!carea papadic# = mi!care rar#, uneori grav# (Lento, Adagio).
Între aceste tr#s#turi !i agogic# s-au stabilit înrâuriri directe, tempo-ul 

având îns# un rol important în cl#direa structurilor ritmice caracteristice st#rilor 
de mai sus !i în determinarea stilisticii melodiilor apar"inând celor 8 moduri bi-
zantine. Astfel, în mi!carea recitativ#, ritmul nu are structuri etalon, delimitate 
c#ci, numai în anumite momente, forma aceasta de exprimare prezint# elemen-
te intona"ionale, cu caractere declamatorii sau solemne. Se întâlnesc !i ameste-
curi ritmice din mi!c#rile recitativ#, irmologic# !i stihiraric#, fiecare fiind îns# clar 

107  Giuleanu, Victor, Op. citat, p.75.
108   Ibid, p. 77.
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delimitat#: cântarea recitativ# se afl# în alternan"# cu execu"ia cantabil#; trece-
rea spre cântarea irmologic# !i stihiraric# se realizeaz# prin structurile de tipul 
parlando-rubato. În mi!carea irmologic#, interpretarea se realizeaz# strict în 
m#sur#, ritmurile aici fiind concise, de tipul giusto-silabic monohron. Mi!carea 
irmologic# înglobeaz# ritmurile de forme poetice (m#surate): troheice, iambice, 
pirice etc. Mi!carea stihiraric# apeleaz# la formele ritmice de tip silabic, precum 
!i la cele de tip melismatic iar mi!carea papadic# apeleaz# la multiple vocalize 
cu caracter melodico-melismatic, structurile ritmice nedepinzând de accentele 
prozodice, determinant# în selec"ia figurilor ritmice devenind ritmica melic#. 
Referindu-se la formele ritmului în muzica bizantin#, Victor Giuleanu scoate în 
eviden"# conceptul liber ca structur# pe temeiul distribuirii eterogene a accentu-
lui (ictusului) în desen, varietatea structurilor ritmice – de la cele plane pân# la 
cele preluate din poetica universal# antic# - rela"iile dintre formele ritmului !i di-
feritele ipostaze (st#rii) ale cânt#rii modale bizantine, determinate de tempo-ul în 
care se desf#!oar# !i de caracterul acestora, raporturile îmbr#când urm#toarea 
formulare:    

- ritm parlando în cântarea recitativ#;
- ritm parlando-rubato în cântarea cvasirecitativ#;
- ritm giusto-silabic (monohron) în cântarea irmologic#,
- ritm silabico-melismatic în cântarea stihiraric#;
- ritm melismatic în cântarea papadic# (cu forme ascunse sub melismele 

melodice)109

Revenind la procesul etnogenezei române!ti, încheiat în secolul al VIII-lea, 
mergând, prin urmare, pe firul istoriei, pe firul c#ut#rilor încordate, la orizont 
apare acea stare de neobi!nuit# clarviziune. Epoca aceasta care traseaz# un 
contur pregnant culturii noastre muzicale !i în care se înregistreaz# progrese 
lente dar de mare profunzime, a dat la iveal# un univers sonor deschis, ce a 
sporit zestrea de crea"ie liber# !i a contribuit la cultivarea spiritului. Când apare 
cea dintâi înf#"i!are a limbii române, denumit# limb# str#româneasc# sau proto-
româneasc#, înainte de înregistrarea influen"elor sud-slave, ce se exercit# înce-
pând cu secolul al IX-lea, ele nemodificând structura gramatical# a acestei limbi, 
ci doar îmbog#"ind-o din punct de vedere lexical, !i în perioada imediat urm#toa-
re, se produce o nou# sintez# a devenirii muzicale române!ti prin transfigurarea 
!i dezvoltarea elementelor tradi"ionale, prin ivirea unor genuri !i specii noi. 
Fondul românesc se constituie într-o nou# sintez# a artei muzicale, cu r#d#cini 
adânci în via"a afectiv# a oamenilor acestui p#mânt. Octavian L. Cosma reli-

109   Vezi Melodica bizantin#, p. 83 !i în întregime capitolele V, VI, VII.
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efeaz# structura cantabil# a muzicii române!ti ce se na!te acum, procesul de 
edificare melodic#, varietatea ritmic# !i metric#, modalismul de natur# diatonic#, 
fantezia constructiv#, precizând: „Bog#"ia melodic# la care concur# numeroase 
ornamente este dublat# de o infinit# varietate ritmic# !i metric#. Cântecului ro-
mânesc îi este tipic modalismul, adic# organizarea în cadrul modurilor naturale, 
de natur# diatonic#. Cromatismul se pare c# îi este, în acest punct de pornire al 
evolu"iei, prea pu"in caracteristic. Prin arhitectonic#, cântecul românesc profe-
reaz# o flexibilitate care respinge încorset#rile apriorice, desf#!urând o debor-
dant# fantezie constructiv#, amintind maniera caracterului improvizatoric.”110 
Acest fond preia tradi"iile muzicale anterioare, transformându-le în conformitate 
cu noile cerin"e artistice ale epocii. În versifica"ie, spre exemplu, principiul canti-
tativ este înlocuit cu cel calitativ, tiparele metrice ale versului r#mânând doar 
dou#: de !ase !i de opt silabe, c#rora li se adaug# formele catalectice. Se pot 
identifica raporturile strânse între vers !i linia melodic#, acum definitivându-se 
configura"ia rândului melodic sub înrâurirea noii limbi. În privin"a repertoriului, 
unele genuri dispar, altele sunt îmbog#"ite cu noi elemente expresive, iar alte 
genuri !i specii se nasc acum. Existen"a muzicii populare române!ti la sfâr!itul 
mileniului întâi !i la începutul  celui de-al doilea este o realitate ce nu mai poate 
fi contestat#, unele genuri ale ei !i multitudinea elementelor structurale devenind 
o coerent# confesiune oral# s#pat# în str#fundurile fiin"ei neamului nostru. 
Genurile ocazionale !i neocazionale, interpret#rile vocale, instrumentele, vo-
cal-instrumentale, solistice !i de grup, expresia liric#, epic# sau dramatic# a re-
pertoriului înso"it de text, cristalizarea tipologiei regionale folclorice ce va influ-
en"a graiurile muzicii populare române!ti singularizate prin anumite formule 
melodice, ritmice !i structuri modale afirm# individualitatea fondului sonor autoh-
ton. Aceast# individualitate este relevat# în strâns# corela"ie cu versul, cu latura 
poetic# ce înrâure!te varietatea melodicii folclorului. Structurile de baz# ale ver-
sului par limitate la !ase !i opt silabe, lor ad#ugându-li-se îns# cele de !apte !i 
cinci silabe care devin variante ale primelor dou#. Ritmul metric bicron, formele 
fixe, strofice sau cele libere, nestrofice, cu caracter improvizatoric deta!eaz# 
structura arhitectonic# a muzicii populare române!ti în compara"ie cu cea a altor 
popoare, evolu"ia artei sonore de pretutindeni necunoscând izolarea.

Datini !i obiceiuri legate de ocupa"iile agrar# !i p#storeasc#, de schimba-
rea anotimpurilor, a anului, de sosirea prim#verii, de s#rb#tori calendaristice, de 
atitudinea fa"# de munc#, de sem#natul !i culesul roadelor, de spiritul de omenie 

110  Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1975, 
p. 51.
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al poporului nostru, s-au trasformat în m#rturii emo"ionante ale vechimii, stator-
niciei !i frumosului românesc, ale fizionomiei spirituale a str#mo!ilor no!tri !i 
concep"iei lor etice. Colindele, ur#rile, obiceiurile !i datinile au p#truns !i în re-
pertoriul copiilor fiind preluate, asemeni unei !tafete a genera"iilor, de cei mai 
tineri pentru cei mari, transmi"ându-se astfel acea mo!tenire nobil# !i generoas# 
prin secolele ce au urmat. Nu se n#ruie vechile forme !i genuri pentru c# nu 
dispar nici normele tradi"ionale !i nici elementele esen"iale ale cântecului !i jo-
cului popular, acestea „actualizându-se” de la o etap# evolutiv# la alta. Crea"ia 
folcloric#, cu tr#s#turile ei de art# deschis#, s-a adaptat continuu prin procesul 
variantelor !i al „grefelor”. S-au consolidat !i dezvoltat genuri apar"inând reper-
toriului de iarn#, repertoriului teatrului religios, repertoriului agrar-p#storesc, re-
pertoriului funebru (cântecul ceremonial !i bocetul), repertoriului nup"ial, doinei, 
cântecului b#trânesc sau baladei, repertoriului de dans !.a., fiec#rui gen fiindu-i 
caracteristice anumite elemente de limbaj. Referindu-se la procesul etnogenezei 
poporului român !i a limbii române precum !i la perioada urm#toare, Emilia 
Comi!el precizeaz#: „Art# colectiv#, creat# de to"i !i pentru to"i, folclorul a înde-
plinit func"ii multiple în evul mediu: de permanen"# ca o component# fundamen-
tal# a vie"ii omene!ti, de factor de solidaritate pentru acelea!i idealuri !i de asi-
gurare a coeziunii na"ionale, de mijloc de comunicare !i de exteriorizare, într-un 
limbaj cunoscut tuturor, generat de procesul transmiterii orale a sentimentelor, 
ideilor, atitudinilor !i comportamentului popula"iei. Prin elementele structurale !i 
stilistic-compozi"ionale f#urite de-a lungul secolelor, comune tuturor locuitorilor 
din acest spa"iu geografic, prin ansamblul de con"inut !i form#, folclorul repre-
zint# marca, configura"ia specific# grupului nostru etnic. Dar aceast# unitate a 
crea"iei folclorice trebuie în"eleas# în cadrul unit#"ii genetice a românilor !i a 
unit#"ii limbii vorbite în cele trei state.”111 C#ut#ri îndelungi, poate nu întotdeauna 
luminate de aparen"e, v#de!te muzica de natur# cultic# ce a asimilat !i pref#cut 
vechi tradi"ii, r#spândindu-se pe teritoriul românesc din contactele avute cu 
Bizan"ul. Nu pot fi nesocotite raportul dintre vers !i viers în construc"ia melodic# 
sau înrâurirea pe care limba fiec#rei provincii a avut-o asupra configura"iei me-
lodice, c#ci în biserica r#s#ritean#, limba cultului era cea na"ional#, spre deose-
bire de Occident unde era admis# numai latina.

La noi, cum se !tie, pân# în secolul al X-lea, limbile de cult erau latina, 
poate cu elemente dacice, !i greaca. Când a fost adoptat# slavona, ca limb# de 
cult (secolul al X-lea), s-a cântat !i în aceast# limb#, preponderen"a având-o, 

111  Comi!el, Emilia, Premize teoretice privind apari"ia !i dezvoltarea genurilor muzicii populare, 
studiu dactilografiat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România
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pân# mai târziu, greaca !i slavona în biserica de rit ortodox pân# când cânt#rile 
au fost t#lm#cite în limba român#.

Din perioada împlinirii noii sinteze a devenirii muzicale române!ti dateaz# 
monumentul artistic intitulat: Lec"ionarul evanghelic de la Ia!i, cel mai vechi ma-
nuscris ecfonetic de la noi, cunoscut !i sub denumirea Evanghelion, manuscris 
notat cu nr. 160 (Cota Ms. IV-34) ce se p#streaz# în Biblioteca universitar# 
„Mihai Eminescu” din Ia!i. Etimologic, lec"ionarul este o carte care cuprinde frag-
mente – numite pericope – din Vechiul !i Noul Testament ce se citeau în cultul 
cre!tin. Aceste fragmente sau pericope au fost orânduite în conformitate cu suc-
cesiunea denumirilor s#rb#torilor !i zilelor de peste an. Exist# Lec"ionare evan-
ghelice cu fragmente (pericope) din cele patru evanghelii, Lec"ionare apostolice 
cu fragmente (pericope) din apostoli, Lec"ionare profetice cu fragmente (perico-
pe) din profe"i. Lec"ionarul de la Ia!i cuprinde 18 fragmente (pericope) ce sunt 
rostite la principalele s#rb#tori de peste an, deosebindu-se de altele care cu-
prind totalitatea fragmentelor (pericope) ce se citesc în cultul cre!tin. Denumirea 
cunoscut# la noi – Lec"ionarul evanghelic de la Ia!i – a fost atribuit# manuscri-
sului de profesorul Vasile Gheorghiu, datarea lui fiind diferit# de la cercet#tor la 
cercet#tor. Vasile Gheorghiu este de p#rere c# manuscrisul a fost realizat la fi-
nele secolului al VIII-lea sau la începutul celui de-al IX-lea, când la 
Constantinopol era împ#rat Constantin VI Porfirogenetul, neexcluzând contribu-
"ia împ#r#tesei Maria, fosta lui so"ie deportat# într-o m#n#stire, la alc#tuirea 
scrierii, în acest sens luând în cosidera"ie !i o noti"# cu textul: Pomene!te 
Doamne sufletele robilor t#i Constantin !i so"ia sa Maria. Egon Wellesz, cunos-
cut bizantinolog, emite ipoteza scrierii manuscrisului în secolele IX, X sau XI iar 
Octavian L. Cosma îl plaseaz#, dup# nota"ia muzical# !i caligrafia textului, în 
secolele VIII-X.112

Din punct de vedere istoric, valoric !i al nota"iei, Lec"ionarul de la Ia!i a 
fost aprofundat de bizantinologul român Grigore Pan"iru care, comparând nota-
"ia ecfonetic# a acestuia cu alte scrieri de epoc# fixeaz# realizarea manuscrisu-
lui în secolul al XI-lea, precizând c# acesta este cel mai vechi document muzical 
din "ara noastr# care „ne înf#"i!eaz# felul cum se citeau evanghelia, apostolul,  
paremiile !i toate recitativele liturgice în secolele X-XI, atât la Bizan" cât !i la 
noi.”113 Are în vedere Lec"ionarul 159 din M#n#stirea Megali Panaghia din 
Ierusalim, datat 1061-1062, care con"ine semne asem#n#toare sau identice cu 

112   În Hronicul muzicii române!ti, vol. I, p. 72. Octavian L. Cosma presupune c# manuscrisul a 
ajuns pe meleagurile române!ti dup# anul 1453.

113   Vezi Pan"iru, Grigore, Lec"ionarul evanghelic de la Ia!i, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1982, 
p. 47.
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cele ale Lec"ionarului de la Ia!i (semnele celor mai multe incize ale pericopei 
VIII a manuscrisului ie!ean), precum !i manuscrisul Vaticano greco 1522 din 
secolul al IX-lea care relev# tr#s#turi !i format de litere asem#n#toare cu o pa-
gin# din manuscrisul ie!ean (f. 139r). Aceast# ultim# compara"ie ar fi putut plasa 
manuscrisul ie!ean în veacul al IX-lea dar cercet#torul român "ine seama !i de 
tabelele de unciale ale lui Gardthausen pentru secolul respectiv, din lucrarea 
acestuia intitulat# Griechische Paleographie (Leipzig, 1913). Comparând literele 
unciale ale Lec"ionarului ie!ean cu coloana VII, tabela II, din lucrarea lui 
Gardthauser, Grigore Pan"iru precizeaz#: „În aceast# coloan#, Gardthausen ne 
înf#"i!eaz# uncialele cum se scriau în secolul al XI-lea. Uncialele Lec"ionarului 
ie!ean !i cu cele din aceast# coloan# sunt absolut identice. Numai litera omega 
apare f#r# floare la mijloc, caracteristic# pe care o g#sim de altfel la aceea!i li-
ter# în coloana anului 995. Deci cel mai bun criteriu de stabilire a datei 
Lec"ionarului nostru este faptul c# uncialele lui au acelea!i tr#s#turi cu cele din 
secolul al XI-lea. Data sigur# la care ne oprim, ar fi deci secolul al XI-lea.”114 Iat# 
reprodus# o pagin# (f. 139r) din Lec"ionarul evanghelic de la Ia!i:

                                (Grigore Pan"iru, p. 44)
114   Vezi Pan"iru, Grigore, Op. citat., p. 45. Spre acelea!i concluzii se îndreapt# !i Gheorghe 

Ciobanu care în mai multe studii men"ioneaz# manuscrisul.
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Iat# !i tabelul cu coloana a VII-a din lucrarea Griechische Paleographie  a 
lui V. Gardthausen:

 (Grigore Pan"iru, p. 46):
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Manuscrisul con"ine un tablou consemnat cu cerneal# ro!ie care indic# 
pericopele dup# cum urmeaz#:

I. La Sf. Pa!te
II. Luni în s#pt#mâna luminat#
III. Duminica Tomii
IV. Mijlocul Cincizecimii
V. În#l"area Domnului
VI. Cincizecime (Rusalii)
VII. Schimbarea la fa"#
VIII. Adormirea Maicii Domnului
IX. Începutul Indictului
X. În#l"area Sfintei Cruci
XI. Intrarea în biseric#
XII. Ajunul Na!terii Domnului
XIII. Na!terea Domnului
XIV. Ajunul Botezului (Ajunul Bobotezei)
XV. Botezul Domnului
XVI. Întâmpinarea Domnului
XVII. Bunavestire
XVIII. Prea sfin"ii martiri (Sfin"ii f#r# de argin"i)

Dup# cercetarea acestui tablou apar"inând lui Vasile Gheorghiu, bizantino-
logul Grigore Pan"iru sesizeaz# gre!ita a!ezare a periscopei Na!terii Domnului 
la nr. 13, manuscrisul înf#"i!ând-o la nr. 10, între Începutul Indictului !i În#l"area 
Sfintei Cruci. Ca litere semiunciale, f#r# nota"ie muzical#,  a fost ad#ugat# mai 
târziu o pericop# dup# Evanghelia Rusaliilor care se roste!te luni dup# Rusalii. 
Aceast# pericop# se g#se!te la fol 66r  !i se presupune c# a fost scris# prin 
secolul al XII-lea.

Coper"ile manuscrisului sunt din lemn acoperit cu piele verde, ambele 
având imprimate diferite chipuri, simboluri, scene, precum !i soarele întunecat. 
Inscrip"iile, complete sau par"iale, sunt grece!ti !i slavone!ti. Numerotarea foilor 
s-a f#cut gre!it, în total fiind 156 de foi, f#r# s# lipseasc# vreuna. Uncialele gre-
ce!ti ce au forma secolelor X-XI, sunt realizate cu fine"e !i ornamentate atractiv. 
Prima liter# a pericopelor, precum !i unele litere aflate la începutul unor propo-
zi"ii, au forma mai mare !i sunt desenate în ro!u cu corpul aurit. Ornamentele 
indic# inimioare, foi de trifoi, pere de culoare albastr# sau verde. Textul con"ine 
prescurt#ri de cuvinte, indicându-se literele ini"iale !i cele finale ale cuvintelor !i 
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semnul prescurt#rii a!ezat deasupra lor. Textul este în limba greac# continu#, 
cuvintele nemaifiind desp#r"ite prin indica"iile de punctua"ie. Unele semne parti-
culare sunt scrise deasupra literelor ini"iale sau la sfâr!itul unor propozi"ii dimen-
sionate ori la sfâr!itul unor pericope. Semnifica"ia unor asemenea semne poate 
fi !i muzical#. Scrierea literar# este întov#r#!it# de semne muzicale consemna-
te cu ro!u deasupra, dedesubt sau între cuvinte. Pericopele manuscrisului, ex-
ceptând pe cea de la Na!terea Domnului, au la început un titlu realizat cu litere 
de aur ce sunt încadrate de diferite forme !i figuri.

Semnele muzicale ale manuscrisului apar"in nota"iei ecfonetice a c#rei par-
ticularitate const# în „faptul c# la fiecare pericop# evanghelic# se g#sesc scrise 
un num#r de semne muzicale care ne indic# arta subtil# a recitativului evanghe-
lic în veacul când a fost scris. Aceste semne - linii drepte, oblice, curbe, în zig-
zag !i în cruce, aceasta din urm# scris# cu tinctur# aurit# – sunt însemnate cu 
culoare ro!ie deasupra, dedesubtul, la mijlocul sau la sfâr!itul textului. Ele con-
stituie ceea ce se nume!te nota"ia ecfonetic#,  denumire ce vine de la cuvântul 
grecesc ekphonesis, care înseamn# «citire cu voce tare».115 Se presupune c# 
semnele ecfonetice au ap#rut pe la sfâr!itul secolului al IV-lea, sistemul fiind 
complet constituit în secolul al VIII-lea. Apari"ia lor este legat# de dezvoltarea 
cultului, de caracterul solemn al unor citiri din scrierile Vechiului !i Noului 
Testament !i adesea sunt raportate la vechiul sistem al semnelor prozodiei gre-
ce!ti apar"inând lui Aristofanes din Bizan"  (anul 180 î. e. n), sistem care a fost 
îmbog#"it !i adaptat la noile cerin"e de cult. Cu timpul, precizeaz# Grigore 
Pan"iru116, au fost ad#ugate !i alte semne, toate dobândind noi semnifica"ii mu-
zicale. Astfel, nota"ia ecfonetic# devine cel mai vechi !i mai simplu sistem de 
nota"ie muzical# cre!tin#. Ioan D. Petrescu consider# c# scopul acestei nota"ii 
era „u!urarea citirii textelor sacre, marcând diferitele p#r"i ale buc#"ilor scriptu-
ristice !i indicând felul de a modula dup# importan"a !i locul lor.”117 Dealtfel, bi-
zantinologul român Ioan D. Petrescu nu este adeptul metodei exclusiv paleogra-
fic# !i teoretic# în studiul muzicii bizantine, calea aceasta considerând-o 
anti!tiin"ific# iar rezultatul unor astfel de studii, deconcertant. Cunosc#tor al 
muzicii vii, al practicii cântatului, el precizeaz#: „În fa"a citirii manuscriselor bi-
zantine de c#tre occidentali st# citirea noastr#, care nu se sprijin# pe compromi-
suri, nici pe specula"ii sau convenien"e, ci pe terenul solid al realit#"ii !i al fapte-
lor. Coroborând textele muzicale notate, care ne dau muzica vie, textele 

115   Pan"iru, Grigore, Op. citat., p. 14.
116   Ibid., p. 14.
117  Vezi Études de Paléographie musicale byzantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1967, p. 14.
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teoretice !i tradi"ia, care se p#streaz#, chiar scris#, în manuscrise post-medie-
vale, tr#ind în în"elesul acestei muzici, având deci sensul ei care se traduce prin 
specificul ei, ceea ce nu-i tot una cu coruperea !i deformarea ei – credem c# ne 
afl#m pe drumul !tiin"ei pure !i contribuim în larg# m#sur# la înl#turarea obsta-
colelor !i cunoa!terea sigur# a dificult#"ilor întâlnite. Datoria cercet#torului sever 
cu el însu!i !i fa"# de obiectul urm#rit este de a cerceta continuu !i a verifica; 
c#ci numai prin aceast# verificare, ca într-un laborator experimental, poate s# 
ias# adev#rul. Pentru noi, Bizan"ul nu este mort !i via"a muzical#, adic# muzica 
bizantin#, nu este moart#. Ea nu este obiect de arhiv# !i de arheologie; ea tr#-
ie!te....”118

Citirea solemn#, ceremonioas# sau recitarea muzical# a textelor Sfintei 
Scripturi, acel lectio sollemnis, a cunoscut epoca de mare înflorire în secolele 
XI-XII, în perioada urm#toare textele consemnând o lent# dizolvare. Aceast# 
citire solemn# se apropie doar de un contur melodic bine d#ltuit, semnele ecfo-
netice reprezentând un stadiu premuzical, un stadiu primar care prefigureaz# !i 
viitoarea ornamentic# bizantin#. 

Nota"ia ecfonetic# sistematizat# în diverse tabele, printre care !i cele ce 
apar"in lui Carsten Höeg, indic#, dup# unii cercet#tori „formule melodice” iar 
dup# al"ii „un recitativ melodic, o declama"ie cântat# sau un fel de cantila"ie” – 
cum precizeaz# Grigore Pan"iru din analiza critic# a folosirii semnelor simple !i 
mai ales compuse !i suprapuse, prezente !i în pericopele  manuscrisului ie!ean. 
Cercet#torul român confrunt# trei plan!e ecfonetice cu manuscrisul de la Ia!i, 
ajungând la concluzia c# semnele ecfonetice sunt comune, realizate cu cernea-
l# ro!ie, !i au urm#toarele forme:  

118   Petrescu, I. D., Aspecte !i probleme ale muzicii bizantine medievale. În: Studii de muzico-
logie, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1965, p. 107.
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Ipotezele care preziceau c# nota"ia ecfoneric# nu va putea fi niciodat# des-
cifrat# au fost treptat infirmate, printre altele !i datorit# contribu"iei românului 
Grigore Pan"iru care, pornind de la unele semnifica"ii ale semnelor muzicale re-
levate de Egon Welesz !i de la îndemnurile bizantinologului Ioan D. Petrescu 
exprimate într-o scrisoare din 1967, a încercat s# dezlege aceast# nota"ie ce 
p#rea de nedezlegat. Egon Wellesz d# urm#toarea semnifica"ie semnelor ecfo-
netice:119

119   Vezi A History of Byzantine Music and Hymnography. Second Edition, Oxford, 1961.
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120

121

În men"ionata scrisoare din 1967, Ioan D. Petrescu îi adreseaz# urm#toa-
rele sfaturi !i îndemnuri: „Domnia sa s# nu se zoreasc#, nici s# se pripeasc# în 
aceast# foarte dificil# problem#. Va trebui s# asculte feluri"i mae!tri în arta psal-
modierii textelor recitative. Ace!ti mae!tri s# nu fie virtuozi – virtuozitatea stric# 
în asemenea probleme – s# aib# îns# mare dragoste !i adânc# pasiune pentru 
aceast# latur# a recitativului, a c#rei tradi"ie este !i pierdut#. Va trebui s# intre în 
contact intim cu arti!ti veritabili, care în"eleg problema, s#-i urm#reasc#, s#-i 
consulte, dac# are posibilitatea. Deci acest contact cu arta recitativului poate 
s#-i aduc# oarecari lumini!uri, care vor folosi problemei, dar bineîn"eles c# nu le 
ia tale-quale, ci dup# mult# chibzuin"#. Totu!i, problema nu este de neglijat, ci cu 
mult# r#bdare !i gândire, punând în cump#n# talentul s#u nativ !i dorin"a de a 
ajunge la un rezultat, va putea sparge ghea"a, cum s-ar zice. P#rintele Grigore 
are intui"ia lucrului !i aceast# intui"ie este de obicei suveran#. A!a am pornit !i 
eu, doi ani !i mai bine f#r# nici un rezultat, dar cu încredere, cu mare încredere. 
Sunt multe de zis !i mai multe de învins. S# nu puie mare temei pe cercet#rile 
celor str#ini de sufletul nostru, de factura noastr# spiritual#. Usc#ciunea lor su-
fleteasc#, chiar atunci când se sprijin# pe o impresionant# îndârjire !i încordat# 
munc#, înf#"i!at# cu tot aparatul !tiin"ific de cercet#tor sever, nu trebuie s#-l in-
fluen"eze în scopul devierii din drumul cercet#rii serioase din care n-a lipsit cât 
de cât tradi"ia bun#, care l-a condus la un rezultat cât de mic, dar sigur, necon-
fuz !i plutitor pe valuri str#ine...”122

Care sunt principalele rezultate ale studiului întreprins de Grigore Pan"iru 
cu privire la tentativa de descifrare a nota"iei ecfonetice? El a luat în seam# 

de prefa"#”,  5.
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a!ezarea !i combina"iile felurite ale semnelor care încadreaz# cuvinte !i p#r"i de 
propozi"ie sau de fraz#, semnele nemarcând silabele cuvântului sau ale p#r"ilor 
de propozi"ie, ci doar începutul !i sfâr!itul acestora. Se consider# astfel îndrep-
t#"it a sus"ine „c# avem de-a face nu cu o melodie propriu-zis#, ci cu un recitativ 
melodic, o declama"ie cântat#, sau un fel de cantila"ie.” Semnul de început indi-
c# sunetul pe care se recit# cuvântul sau propozi"ia, ultimul semn arat# sunetul 
terminal. De regul#, sfâr!itul unei pericope din orice manuscris termin# cu 

123, cu semnul terminal al recitativului reprezentat prin suntetul de baz#, 
prin sunetul fix !i invariabil. Declamarea textului pune în valoare sunetul de baz# 
care apare frecvent în cuprinsul recitativului, celelalte sunete fiind dependente 
de acesta !i raportate la el. Începutul unei pericope poate debuta cu acela!i 
sunet de baz# sau cu un alt sunet care nu mai este fix !i invariabil, cu alte cuvin-
te, nu se mai constituie în „coarda de recitare a textului” precum cel de baz#, ca 

. Pentru a u!ura determinarea sunetului de baz# al recitativului, cercet#to-
rul precizeaz# c# este necesar s# se apeleze la vocea care recit# – tenor, bari-
ton, bas – sunetul ales nefiind altul decât cel convenabil vocii, celelalte semne 
putând s# fie determinate în raport cu sunetul de baz#. Recitativul ecfonetic nu 
dep#!e!te ambitusul unui pentacord, pentru vocea de tenor pentacordul sol-re 
(g-d’), fiind cel convenabil, în acest caz, sunetul de baz# este do (c’) iar cele 
auxiliare sunt: secunda superioar# (d’) !i trei secunde inferioare (h, a, g). Pentru 
vocile de bariton !i bas se ia în considera"ie pentacordul c-g, sunetul de baz# al 
recitativului aflându-se pe treapta a IV-a (fa), ambitusul notat astfel folosindu-l 
Carsten Höeg.  Grigore Pan"iru apeleaz# la pentacordul g-d’ mai sus indicat, 
precizând c# toate celelalte sunete le va compara !i analiza în raport cu sunetul 
de baz# al recitativului.

Concluziile sale referitoare la semnele nota"iei ecfonetice !i la descifrarea 
lor prin studiul manuscrisului de la Ia!i, comparat cu alte manuscrise, sunt rezu-
mate dup# cum urmeaz#:

2.   „...semnele nota"iei ecfonetice reprezint# sunete fixe, în raport cu sun-
tetul de baz# al recitativului, !i nu formule melodice sau intervale (diateme).

3.  Manuscrisul ne arat# c# citirea evangheliei se f#cea în tonul unui reci-
tativ melodic simplu (declama"ie cântat#), care "inea seama de accentul princi-
pal al frazelor !i al membrelor de fraz#, ca !i ideile principale.

4. Citirea evangheliei nu era l#sat# la libera improviza"ie de moment a citi-
torului ci, fiind pus# pe note, se fixa în scris o tradi"ie de citire, dându-se textului 
o interpretare muzical# corespunz#toare con"inutului de idei. În felul acesta, ci-
tirea cântat# a evangheliei se generaliza !i se unifica în limba cre!tin#. În afar# 
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de aceasta, ea nu era ceva lipsit de via"#, ci era o citire cu caracter emo"ional, 
care trebuia s# impresioneze pe ascult#tori.

5. Din punct de vedere al ambitusului în care se desf#!ura recitativul evan-
ghelic, el era fixat în cadrul unei cvinte: sol-re’, cu baza recitativului pe do’ 
(treapta a patra a pentacordului), lucru p#strat prin tradi"ie pân# ast#zi. În mod 
excep"ional atingea sexta mi’, dar numai ca broderie a suntelui re’.

6. În sfâr!it, marea importan"# a acestui manuscris const# !i în faptul c# ne 
înf#"i!eaz# felul cum se citeau evanghelia, apostolul, paremiile !i toate recitati-
vele liturgice în secolele X-XI, atât în Bizan" cât !i la noi.”124

Pentru a se face mai bine în"eles, Grigore Pan"iru interpreteaz# !i transcrie 
semnele ecfonetice ca în urm#torul tabel succint:

 
Interpretarea !i transcrierea suprapunerilor !i combina"iilor de semne ecfo-

netice raportate la în#l"imile fixe sunt redate în urm#toarele exemple, principiile 
aplicându-le pe o scar# mai larg# (semne ecfonetice reproduse în scrierea lui 
Höeg, în manuscrisul de la Ia!i etc.):

124   Pan"iru, Grigore, Op. citat, p. 47.
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Din Lec"ionarul evanghelic de la Ia!i extrage urm#toarele combina"ii ale 
semnelor ecfonetice surprinse în Tabloul I:
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Tabloul al II-lea cuprinde combina"ii ale incizelor în frazele ini"iale ale pericopelor:
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În Tabloul al III-lea sunt surprinse combina"ii ale incizelor în partea medie a 
pericopelor:



176

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu
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Tabloul al IV-lea red# combina"ii ale incizelor în frazele finale ale pericopelor:
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Începând cu secolul al IX-lea se înmul"esc !tirile despre români, denumi"i 
valahi, vlahi sau volohi. Anonymus, notarul regelui Ungariei, Bela al III-lea, îi 
nume!te blachi iar în Pove!ti vremennîh let sunt defini"i volohi to"i cei ce formau 
popula"ia autohton# pe întreg teritoriul fostei provincii Dacia. O alt# !tire despre 
vlahi (români) este cuprins# în documentul nr. 36, din volumul I, din Via"a pano-
nic# a lui Metodiu, care se refer# la perioada 855-863, dup# p#rerea editorului, 
istoricul iugoslav Hristo-Andronov–Polianski. Volumul men"ionat face parte din-
tr-o serie de mai multe volume intitulate Dokumenti za borbata na Makedonskiot 
narod za samostojnost i za nacionalna drzava ce apar în R. S. F. Iugoslavia. 
Printre altele, în documentul nr. 36 se arat# c# Rostislav, regele Moraviei Mari, 
solicita, printr-o solie, împ#ratului Bizan"ului, Mihai III, în 862, misionari cunosc#-
tori ai limbii slave spre a contracara influen"a statului franc !i a misionarilor ger-
mani. În document se spune: „La noi au venit numero!i misionari din partea 
vlahilor, grecilor !i germanilor, înv#"ându-ne în diferite feluri; dar slavii, oameni 
simpli, nu-i pricep !i cer misionari în limba poporului.” (vol. I, p. 67). Împ#ratul 
Bizan"ului a trimis în Moravia Mare pe Constantin Filosoful (Chiril) !i pe fratele 
s#u Metodiu125, împreun# cu un grup de înv#"#cei. Comentând pre"iosul docu-
ment, N. Ciachir zice: „Deci vlahii la mijlocul secolului IX aveau biseric# organi-
zat#, erau în stare s# trimit# misionari, care îns# nu fuseser# în"ele!i de popula-
"ia slav#; era clar, prop#v#duiau în alt# limb# !i aceasta putea fi româna, sau o 
latin# popular# cu incluziuni dacice. Înainte de a intra în unele am#nunte, vreau 
s# se re"in# precizarea c#, în document, pe locul întâi sunt trecu"i vlahii apoi 
grecii (bizantinii !i germanii – Imperiul lui Carol cel Mare, edificat între anii 768-
814, controla o parte din teritoriile locuite de moravi, slovaci, sloveni !i croa"i)...
Documentul demonstreaz# latinitatea cre!tinismului la nord de Dun#re, forma sa 
organizat#, matur#, cu posibilitatea de a trimite misionari în afara grani"elor 
Daciei.”126 În Transilvania î!i fac apari"ia cele trei forma"iuni politice – voievodate 

125   Se !tie c# Metodiu (815-885) a fost arhiepiscop de Panonia !i Moravia.
126   Pasionante revela"ii despre prezen"a cultural# a românilor în Balcani într-un document din 

secolul IX, în Contemporanul nr. 11 (2052), 14 martie 1986.
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sau „"#ri” – conduse de Gelu, Glad !i Menumorut, situate în Banat, Cri!ana !i 
Podi!ul Transilvaniei; la sfâr!itul secolului al X-lea !i începutul celui de-al XI-lea 
se întemeiaz# un nou voievodat în centrul Transilvaniei, cu sediul la Alba-Iulia !i 
un altul în Banat, cu cetatea de scaun la Morisena. Asemenea organiza"ii au fost 
confirmate !i în Dobrogea, o inscrip"ie scoas# la iveal# pe teritoriul satului 
Mircea Vod# amintind pentru anul 943 c#petenia jupan Dimitrie. Cronica otoma-
n# Oguzname remarc# faptele de arme din anul 939 din o „"ar# a românilor” 
(Ulak) ce a opus cumenilor for"a armelor. Inscrip"iile de la Murfatlar (a doua ju-
m#tate a secolului al X-lea – prima jum#tate a secolului al XI-lea), fragmentele 
de la Garv#n !i Niculi"el se înscriu printre cele mai vechi m#rturii scrise desco-
perite pe teritoriul Dobrogei. Inscrip"iile de la Murfatlar atest# venirea unor preo"i 
!i ivirea credincio!ilor locali, una din aceste inscrip"ii reproducând un fragment 
evanghelic. Într-o astfel de inscrip"ie apare cuvântul românesc agust ce se 
adaug# altor românisme glosate care alc#tuiesc o prim# serie de cuvinte româ-
ne!ti. Ultimele incursiuni ale popula"iilor migratoare – pecenegi, uzi, cumani !i 
t#tari – ce au avut loc în secolele XI-XII au adus distrugeri materiale !i umane 
grele care, vremelnic, au împiedicat dezvoltarea societ#"ii de la nordul Dun#rii. 
Este tot mai des men"ionat contactul popula"iei române!ti cu n#v#litorii nomazi, 
precum !i procesul de asimilare a lor în mediul românesc. Forma"iunile politice 
române!ti de la est de Carpa"i joac# un rol tot mai important începând cu secolul 
al XI-lea, opunându-se încerc#rilor de extindere a suzeranit#"ii maghiare la sud 
!i est de Carpa"i. Papa Grigore al IX-lea se adreseaz# în anul 1234 regelui Bela 
cu îngrijorare men"ionând c# pseudoepiscopii oamenilor care se numesc valahi 
câ!tigau de partea lor credincio!i din regatul Ungariei. Dup# conflictul bul-
garo-maghiar ce a izbucnit în anul 1230, în urma c#ruia regatul Ungariei a ie!it 
biruitor, a ap#rut Banatul de Severin la grani"a de nord-vest a "aratului bulgar. 
&inutul se întindea în r#s#ritul Banatului timi!an !i mai cuprindea o fâ!ie din 
Oltenia. Unele izvoare au dat Olteniei numele de „&ara Severinului”. Diploma 
Ioani"ilor (cavaleri la care a apelat regele Ungariei, Bela al IV-lea, spre a extinde 
ofensiva spre r#s#rit !i în  Balcani), diplom# ce poart# data: 2 iunie 1247, înt#ri-
t# de pap# în anul 1250, eviden"iaz# un stadiu dezvoltat al societ#"ii române!ti, 
men"ionându-se: voievodatul condus de Litovoi, cnezatele lui Farca! – în jude"ul 
Vâlcea – !i al lui Ioan – spre Doljul dun#rean, precum !i &ara lui Seneslau, vo-
ievodul românilor. În 1279, Litovoi – „cel dintâi Domn român” a c#zut pe câmpul 
de lupt# în ap#rarea mo!iei sale pentru a înl#tura pericolul extinderii suzeranit#-
"ii maghiare. La est de Carpa"i, în Moldova, se înregistreaz# reac"ii similare, 
c#peteniile politice consolidându-!i puterea !i, pe aceast# cale, contribuind la 
închegarea într-un singur organism a forma"iunilor politice existente.
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„%i în Transilvania, se afirm# în lucrarea Probleme fundamentale ale istori-
ei României (198, p. 29), la sfâr!itul secolului al XIII-lea !i în primele decenii ale 
secolului urm#tor, se constat# încerc#ri ale nobilimii locale de a se elibera de 
sub tutela regelui Ungariei !i de a-!i crea o organiza"ie proprie, un «regnum 
Transilvaniae». Unii conduc#tori ai Transilvaniei, ca %tefan, fiul regelui Bela al 
IV-lea sau voievozii Roland !i Ladislau Bor!a !i-au atribuit prerogative regale !i 
au încercat s# duc# o politic# de independen"#. De!i nu s-a reu!it ca 
Transilvania s# se desprind# de sub st#pânirea regatului maghiar s-a impus 
regalit#"ii respectarea organiza"iei social-politice înd#tinat# în Transilvania, recu-
noa!terea organiz#rii ei autonome, având drept conduc#tor un voievod pân# în 
secolul al XVI-lea, !i apoi un principe.” Din aceast# mi!care general# de idei – 
simbol ce a cuprins întreg teritoriul României – se vor ridica Basarab, întemeie-
torul primului stat românesc de sine st#t#tor denumit &ara Româneasc# (în lim-
ba slav# veche – Valahia), apoi Drago! !i Bogdan, cel ce, în 1359, a pus bazele 
statului moldovenesc independent numit !i „"ara româneasc# a Moldovei”, 
Moldovalahia sau Valahia minor. În regiunea dintre Dun#re !i Mare, apare statul 
dobrogean amenin"at în 1388 de o expedi"ie turceasc# în fruntea c#reia se afla 
vizirul Ali-Pa!a, pe care Mircea cel B#trân l-a înfrânt, unind, astfel, Dobrogea cu 
&ara Româneasc#; în 1404, acela!i domnitor a redobândit "inutul de la turci dar 
în 1417 reintr# sub st#pânire turceasc# timp de patru secole !i jum#tate.

Se impun !i anumite particularit#"i ale societ#"ii medievale române!ti, prin-
tre acestea re"inând aten"ia politica regalit#"ii maghiare de colonizare a 
Transilvaniei cu popula"ii din alte "#ri. Astfel, în partea de sud-vest a Transilvaniei 
au fost a!eza"i secuii, în secolul al XII-lea de c#tre regii maghiari. În p#r"ile 
Sibiului, Sighi!oarei, Media!ului, în &ara Bârsei, în Bistri"a !i Rodna au ap#rut, 
tot în secolul al XII-lea coloni!tii sa!i originari din Flandra, Luxemburg sau 
Saxonia. Convie"uirea cu popula"ia româneasc# autohton# !i reciproca influen-
"are s-au constituit în caracteristici de durat#. Este demn de re"inut !i faptul c#, 
în perioada 1211-1225, cavalerii teutoni construiesc în &ara Bârsei cet#"ile 
Feldioara, Codlea !i cea denumit# „a crucii” !i, spre mijlocul secolului al XIII-lea 
a fost în#l"at# biserica din satul Densu!, jud. Hunedoara, monument de tip cen-
tral zidit cu materiale ce au provenit din ruinele de al Ulpia Traiana.

Înc# din perioada organiz#rii statale s-a impus interdependen"a !i unitatea 
teritoriilor române!ti pe temeiul con!tiin"ei originii comune, a unit#"ii de neam !i 
limb#. Între Transilvania, &ara Româneasc# !i Moldova au ap#rut trainice per-
manen"e economice, politice, militare !i culturale care au contribuit la consolida-
rea unit#"ii poporului român, c#tre finele secolului al XVI-lea scrutându-se ideea 
reconstituirii în form# româneasc# a vechii Dacii. Domnii Moldovei !i &#rii 
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Române!ti – Mircea cel B#trân, Petru Mu!at, Alexandru cel Bun – au solicitat 
sprijin transilv#nenilor, sprijin oferit !i invers în momentele de cump#n# !i criz# 
a puterii regale maghiare. „Pericolul otoman, îndeosebi, a concentrat  eforturile 
militare române!ti din cele trei provincii, a împins la alian"a lor !i la str#dania de 
creare a unui front cre!tin mai larg antiotoman – se precizeaz# în lucrarea 
Probleme fundamentale ale istoriei României. Prin luptele duse împotriva Por"ii, 
!i în care s-au distins !i lupt#tori transilv#neni, Mircea cel B#trân a împiedicat 
atacurile otomane în Transilvania !i le-a întârziat în Moldova. Într-o vreme când 
tulbur#rile politice interne ale regatului maghiar îl împiedicau pe regele 
Sigismund s#-!i exercite o autoritate efectiv# în "inuturile m#rgina!e dinspre 
&ara Româneasc#, aceste "inuturi au fost supuse autorit#"ii lui Mircea cel 
B#trân. Dac# ad#ug#m pozi"iei câ!tigate de Mircea cel B#trân în Transilvania, 
bunele lui rela"ii cu Moldova, c#p#t#m imaginea convergen"ei politicii externe a 
celor trei voievodate în a doua parte a domniei celui intrat în istoria universal# 
– dup# expresia lui Leunclavius – ca «principe între cre!tini cel mai viteaz !i cel 
mai ager.»”127 Spre mijlocul secolului al XV-lea, Iancu de Hunedoara, voievod al 
Transilvaniei !i apoi guvernator al Ungariei, a opus o dârz# rezisten"# antioto-
man#. Dup# moartea lui Iancu de Hunedoara, lupta antiotoman# este purtat# de 
Vlad &epe! a c#rui urcare pe tron a fost sprijinit# !i sus"inut# de mediile transil-
v#nene !i moldovene!ti. Figura voievodului, devenit# legendar# !i evenimentele 
la care a fost p#rta! i-au inspirat lui Gheorghe Dumitrescu fresca Vlad &epe! 
(1974), dram# muzical# popular# în patru acte, cu urm#toarele tablouri: Iancu 
de Hunedoara, P#s#rile negre, Osp#"ul mor"ii, Pe valea puhoiului, Azriel, 
Tr#dare de frate, Temni"a de la Buda, Mireasa, Cetatea Bucure!tiului, Moartea. 
Moldova, sub %tefan cel Mare, preia conducerea luptei antiotomane, domnitorul 
devenind ap#r#torul tuturor românilor. La 26 aprilie 1479, spre exemplu, bra!o-
venii i se adresau în asemenea termeni: „…parc# ai fost ales !i trimis de 
Dumnezeu pentru cârmuirea !i ap#rarea Transilvaniei…cu  mare dor !i dragoste 
te rug#m pe M#ria Ta ca s# binevoie!ti a te apropia de aceast# "ar# spre a o 
ap#ra de acei turci prea cumpli"i.” Epoca lui %tefan cel Mare, ca !i epocile dom-
nitorilor Radu cel Mare, Neagoe Basarab !i Radu de la Afuma"i - din &ara 
Româneasc# - sau Petru Rare!, urma!ul lui %tefan cel Mare în Moldova, vor 
str#luci !i sub aspect cultural !i artistic. 

Din punct de vedere muzical, relat#rile !i scrierile sunt pu"ine !i unele con-
troversate. Cea mai veche relatare despre muzica româneasc# o g#sim în (La) 
Conquête de Constantinopole din anul 1207 apar"inând lui Geoffroy de 

127   Vezi, Probleme fundamentale ale istoriei României, 1983, p. 35.
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Willehardouin (circa 1167-1213) care, referindu-se la o b#t#lie purtat# între ca-
valerii crucia"i !i trupele lui Ioni"#, regele Vlahiei !i Bulgariei, puse sub comanda 
lui Boril#, precizeaz# c# semnalul confrunt#rii taberelor adverse a fost dat de 
trâmbi"ele vlahilor („li Blacs feront sonner leur trommpes”). Instrumentele men"i-
onate în aceast# scriere – „trompete” – sunt incerte, înv#"atul german Curt 
Sachs sus"inând c# în franceza medieval# prin trompe (scris !i trommpa) se 
defineau cornul !i cornul de vân#toare (Horn, Waldhorn), termenul tr#gându-se, 
dup# opinia unora, din trompa sau trumpa care, în vechea german#, desemna 
trompeta. Cu pu"in timp înainte (sec. XII) fusese atestat# prezen"a cântecului 
popular în Legenda Sfântului Gerard, episcop de Cenad, din Scriptores rerum 
Hungaricarum, prelatul precizând c#, într-un sat b#n#"ean, a auzit o femeie cân-
tând în timp ce râ!nea, limba nefiindu-i accesibil#. În acela!i document se preci-
zeaz# c# în anul 1020 ar fi fost desfiin"at# m#n#stirea cu c#lug#ri greci de la 
Morisena-Cenad, de c#tre romano-catolici. E. Wellesz men"ioneaz# c# în seco-
lul al XIII-lea !i-a desf#!urat activitatea psaltul Giobaskos Vlahos, presupus a fi 
fost valah, român.128

Din a doua jum#tate a secolului al XII-lea sau de la începutul secolului al 
XIII-lea a ajuns pân# la noi unul din primele documente sonore: melodia din 
Rohoneczy Codex, manuscris ce se g#se!te în Biblioteca Academiei de %tiin"e 
din Budapesta, a c#rei transcriere din nota"ia veche gregorian#, diastematic#, 
ie!it# de mult din uz, în nota"ia obi!nuit# din zilele noastre, a fost realizat# de 
Gheorghe Ciobanu. Codexul apar"ine Valahiei, a fost realizat de un scrib misio-
nar catolic în latina popular#, grafia având caracterele scrierii dacice. În calitatea 
sa de misionar, propaga catolicismul în rândul popula"iei din zonele subcarpatice 
ale Munteniei. Structura modal# a acestei vechi melodii române!ti, poate chiar 
cea mai veche cunoscut# pân# în prezent, a fost preluat# din folclorul valah, ea 
nu a p#truns în repertoriul gregorian, pentru c#, precizeaz# Gh. Ciobanu, aici 
structura se întâlne!te foarte rar.129

128   Wellesz, E., A History of Byzantine Music and Hymnografy, Oxford, 1962, p. 443.
129   Vezi Melodia din Rohoneczy Codex în: Muzica, nr. 2, 1990, p. 59-72. Studiul relev# aportul 

prof. Viorica En#chiuc-Mihai !i prof. Ariton Vraciu la descifrarea manuscrisului care num#r# 446 pagini 
!i 86 miniaturi în „peni"#”.
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Despre via"a m#n#stireasc# ce între"inea c#lug#ri !i !coli unde se înv#"a 
muzica, !tirile sunt mai numeroase !i consistente. La Basarabi, în Dobrogea, în 
secolele IX-X, fiin"a un complex m#n#stiresc; în 1204, Papa solicit# luarea în 
st#pânire a unor m#n#stiri grece!ti care erau l#sate în p#r#sire; în 1234, Papa 
atrage aten"ia asupra unor pseudo-episcopi schismatici situa"i în p#r"ile de est 
ale teritoriului viitoarei &#ri Române!ti; în 1293 fiin"a m#n#stirea de la Hodo!-
Bodrog, lâng# Arad. Renumita biseric# domneasc# de la Curtea de Arge! !i 
m#n#stirea de la Câmpulung au fost în#l"ate peste zidurile unor vechi l#ca!uri. 
Treptat, î!i fac apari"ia c#r"ile de cult !i pictura mural#, secolelor XIII-XIV apar"i-
nându-le fragmentul de Evanghelie descoperit la Râ!nov, cele 162 pagini de 
manuscris, scrise pe pergament !i pe hârtie, ale unui Octoih, dat la iveal# la 
Caransebe!, precum !i pictura mural# care decoreaz# ctitoria din satul 
Sântm#ria Orlea, jud. Hunedoara, considerat# cea mai veche din câte s-au p#s-
trat, c#reia îi succede cea a bisericii domne!ti Sf. Nicolae de la Curtea de Arge!. 
În 1359 a fost întemeiat# mitropolia Ungro-Vlahiei, apoi a Severinului (1370) !i a 
Moldovei (1380), înso"ite de cl#direa unor vestite m#n#stiri ca: Vodi"a, 
Cotmeana, Tismana !i Cozia. În Transilvania, instaurarea unui mitropolit oficial 
recunoscut a avut loc abia în 1572, Eftimie fiind sfin"it de patriarhul din Pec-ul 
sârbesc; lui Eftimie i s-a acordat, pentru prima oar#, „dreptul de a p#stori pe ro-
mânii din întreaga "ar# a Transilvaniei !i din p#r"ile ungure!ti.” Este !tiut c# ro-
mânii ardeleni au fost supu!i unor persistente presiuni spre a fi converti"i la ca-
tolicism sau de a fi câ!tiga"i pentru luteranism. Mai pot fi men"iona"i episcopul 
Christofor, numit în aceast# func"ie de regina Isabella, v#duva lui Ioan Zapolya, 
la Geoagiu-de-Sus; în 1579 este mitropolit Ghenadie „cel luminat”, !i „eruditul” 
Ioan de Prislop, cel care i-a urmat în scaun în primii ani ai secolului urm#tor. La 
Cozia, o ctitorie a lui Mircea cel B#trân (1386-1418),  unde se presupune c# se 
înfiripase tradi"ia înv#"#rii cânt#rii bizantine, a activat monahul Filotei, devenit 
logof#t al domnitorului, autorul celor dintâi  crea"ii originale poetico-muzicale 
române!ti. „Este vorba de circa 20 de mici tropare, precizeaz#  Gheorghe 
Ciobanu, care se cânt# la utrenie dup# polieleu, precedate de stihuri din psalmii 
ale!i – câte unul pentru praznicele împ#r#te!ti !i pentru sfin"ii mai importan"i. 
Toate aceste imnuri, scrise în medio-bulgar#, sunt construite din punct de vede-
re literar dup# principiul odelor canoanelor sau al prosomiilor: respect# structura 
!i dimensiunile unui model ales, ceea ce face posibil# cântarea lor pe aceea!i 
melodie. Crea"iile au fost bine primite. Dovada o avem în faptul c# în circa o ju-
m#tate de secol s-au r#spândit la toate popoarele ortodoxe care foloseau slavo-
na ca limb# de cult.”130 C#tre sfâr!itul secolului al XVI-lea !i începutul celui ur-

130   Ciobanu, Gheorghe, Antologhionul lui Evsta"ie protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, 
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m#tor, pripelelor lui Filotei li se vor ad#uga noi crea"ii apar"inând mitropolitului 
rus Macarie, acestea purtând numele de veliceanii. „Manuscrisele muzicale, 
precizeaz# Gheorghe Ciobanu, nu ne-au p#strat melodiile, dar acestea ne-au 
fost transmise pe cale oral# pân# în prima jum#tate a secolului al XIX-lea când 
au fost notate.”131 Se !tie c# pripelele lui Filotei Monahul au fost incluse într-un 
zbornic, editat la Vene"ia de Bojidar Vukovi , în 1536.

Problematica istoric# !i muzical-poetic# a pripelelor lui Filotei Monahul a 
fost abordat# de Gheorghe Ciobanu într-un studiu aparte. Dup# ce arat# c# 
primul om de cultur# care a afirmat c# aceste crea"ii literare apar"in unui imno-
graf român a fost Melchisedec, înv#"atul episcop de Roman, !i dup# ce relev# 
c# aceast# descoperire, împreun# cu alte manuscrise, a fost fructificat# de înv#-
"atul rus A. I. Ja"imirski la sfâr!itul secolului XIX, autorul se opre!te asupra nesi-
guran"ei !i erorilor terminologice care au str#b#tut multe decenii. El arat# c# 
singurul care d# o defini"ie just# pripelelor este S. Teodor: „...mici tropare care 
se cânt# cu stihuri alese din psalmii întocmi"i de Nichifor Vlemides (ace!ti psalmi 
au fost accepta"i în cult pentru c# proveneau din psalmii biblici) la polieleul s#r-
b#torilor domne!ti, ale Maicii Domnului !i ale sfin"ilor cuvio!i !i mucenici mai 
însemna"i.” Terminologia a dobândit !i alte în"elesuri deoarece, arat# cercet#to-
rul men"ionat, „Denumirea crea"iilor poetice ale lui Filotei a evoluat în decursul 
timpului... Ini"ial, acestea au fost numite – dup# cum s-a spus – pripele. În 
aceast# prim# faz#, pripelele constau din cîte un singur tropar pentru fiecare 
s#rb#toare pentru care a creat Filotei. De pe la sfâr!itul secolului al XVI-lea s-a 
ad#ugat, la ru!i, de c#tre «fericitul Macarie», câte  un nou tropar fiec#rei s#rb#-
tori pentru care exista pripel#. Imitând pe greci – la care o categorie de cânt#ri 
î!i putea primi denumirea dup# primul sau dup# primele cuvinte.... ru!ii au denu-
mit aceste mici tropare ale fericitului Macarie Veliceanii, pentru c# încep cu cu-
vintele  tja.”132 Anton Pann le nume!te Veniceanii sau Venicearii, al"i 
autori le numesc M#rimuri. Gheorghe Ciobanu se opre!te asupra mai multor 
exemple, primul dându-l „în întregime, a!a cum a fost publicat de Nectarie 
Tripoleos (la Ia!i, în 1846, n.n) mai înâi pentru a avea un model cum se cânt# 
Pripelele, Veliceaniile sau M#rimurile, apoi pentru c# aici ni se ofer# mai întâi o 
veliceanie apoi o pripel#, c#ci avem posibilitatea s# ne convingem c# este vorba 
de aceea!i melodie.”133 Ehul I nu este cel psaltic actual, ci ehul I medieval, ade-
sea cu începutul !i sfâr!itul pe la*:
Bucure!ti, 1983, p. 32-33.

131   Ibid, p. 33.
132   Ciobanu, Gheorghe, Pripelele lui Filotei Monahul, în: Studii de etnomuzicologie !i bizan-

tinologie, vol. II, Bucure!ti, Editura Muzical#, 1979, p. 279.
133   Ibid., p. 284
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(Gheorghe Ciobanu, Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie vol. II, p. 284, 285, 286, 287)
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 Melodiile pripelelor lui Filotei au p#truns, deci, !i la popoarele vecine orto-
doxe de limb# slavon#, ca !i alte elemente ale culturii noastre muzicale men"io-
nate cu diferite prilejuri. Astfel, la 1 septembrie 1399 unui muzicant (Spielmann) 
din Valahia i s-au pl#tit trei m#rci la Marienburg; „bardul de curte” se presupune 
a fi fost prezent „în st#rile sociale !i culturale ale feudalismului Valahiei !i 
Moldovei” – cum se exprima George Breazul. „Bardul” de curte se mai numea 
„combibator”, „joculator” sau „scomoroh”; pân# mai târziu, în 1523, „joculatorii” 
î!i fac sim"it# prezen"a la Bra!ov, iar între 1595-1596 a c#l#torit prin Transilvania 
muzicantul sufl#tor Johannes Schroll din Eger. A fost atestat# documentar stabi-
lirea în Ungaria a unor Spielmanni germani !i prezen"a unor trompeti!ti transil-
v#neni la Cattaro !i Ragusa. Nu este exclus# posibilitatea atest#rii aser"iunii c# 
„arti!ti ambulan"i dintre cei ce vor fi cutreierat cur"ile feudale !i târgurile de la 
Dun#rea de Jos, f#când cunoscute piese literare de tipul baladei, narând fapte 
istorice reale !i de to"i !tiute, dovedesc c# la sfâr!itul evului mediu timpuriu ro-
mânesc, gustul pentru literatura povestit# cu eventual# acompaniere muzica-
l#.....ca !i referin"e la personaje semi-istorice, semi-legendare, erau fapte de 
cultur# ce tindeau s# devin# curente.”134 Cântecul Nibelungilor men"ioneaz# pe 
principele Rammung-Viteazul, voievod în ogorul valahilor, care se folosea nu 
numai de arme, ci !i de arta poetico-muzical#. Alte men"iuni consemneaz# pre-
zen"a cântecului românesc în preajma Sultanului Baiazid I, cum afl#m din croni-
ca turco-bizantin# a lui Ducas: „Iar Baiazid sta la Brusa privind arborii înfrunzi"i 
ai fericirii, înc#rca"i cu roade, !i se desf#ta în fiecare zi, în lini!te, de cânt#rile 
minunate ale p#s#rilor; c#ci nimic frumos din mul"imea limbilor, fie fiin"# aleas#, 
fie metal pre"ios, fie orice altceva care e dat de Dumnezeu pe lumea aceasta ca 
s# bucure privirea, nu se întâmpla s# nu fie sau s# nu se descopere în averile 
lui. Dup# ce alegea persoanele....curate la trup !i cu fa"# frumoas#, st#teau în 
jurul lui b#ie"i tineri !i delica"i !i fecioare mai str#lucitoare ca soarele. - Ale cui? 
Ale grecilor, sârbilor, românilor, albanezilor, ungurilor, sa!ilor, bulgarilor !i latini-
lor, fiecare cântând în limba sa, f#r# voie, iar el sta, se îmbiba !i nu înceta des-
frâul....”135 Pe lâng# Das Nibelungenlied (Cântecul Nibelungilor, sec. XIII), ve!ti 
despre str#mo!ii no!tri p#trund în arta truverilor, trubadurilor !i minnesängerilor, 
în cunoscutele poeme La chanson de Roland (Cântecul lui Roland, sec. XIII). 
Minnesängerul Rudolf von Ema !i trubadurul Peira Vidal se refer# direct la locu-
itorii meleagurilor române!ti.

În muzica de curte !i cea urban# sunt men"iona"i tumba!i, cantatrix, regös, 
134  Theodorescu, R#zvan, Bizan"-Balcani-Occident, la începuturile culturii medievale române!ti 

(secolele X-XIV), Bucure!ti, 1974, p. 262.
135  Vezi Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucure!ti, 1982, p. 417.
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ioculatores – cei din urm# etalându-!i valen"ele prin actorie, acroba"ie, dans, 
interpretare muzical#. Se dezvolt# înv#"#mântul muzical, !coala de la Cenad -  
condus# de magistrul Walther, ce instruia copiii în !tiin"a gramaticii !i muzicii - 
devenind recunoscut#, aici înv#"ând !colari teutoni, boemi, poloni, gali"ieni !i 
unguri (num#rul !colarilor atingea cifra de 30). Înv#"#tura era sus"inut#, prin 
1334, la Cost#u !i Beiu din apropiere de Or#!tie, prin 1381 la Juc, lâng# Cluj, 
prin 1388, la Bra!ov, aici magistru fiind Theodoricus. Unii tineri transilv#neni în-
st#ri"i au studiat muzica la Padova, Roma, Paris, Vene"ia, printre ei num#rân-
du-se: Paul !i Ioan din Bra!ov (Italia) Valentinus von Kronstadt !i Johannes 
Philippi de Corons (Viena) etc. Treptat, metoda însu!irii melodiilor !i textelor 
dup# ureche (metoda racordatione) practicat# pân# în secolul al XIII-lea este 
înlocuit# cu scris-cititul, cu nota"ia neumatic# utilizat# în Transilvania sub dou# 
înf#"i!#ri: scrierea gotic#, prezent# în manuscrisele sa!ilor, !i scrierea roman#, 
prezent# în manuscrisele maghiare. Literatura muzical# scris# s-a p#strat în 
Transilvania pe foi de pergament, edificatoare în acest sens fiind foaia luat# din 
Sequentionale sau Turos poetio Christi... ce se p#streaz# la biblioteca Bethlem 
din Aiud. Scrierea apar"ine sfâr!itului  secolului al XIV-lea !i este realizat# în 
nota"ia muzical# gotic#, pe patru linii negre. Pe lâng# nota"ia p#strat# pe foi de 
pergament, dispunem de un bogat fond de manuscrise care, în mijlocul unor 
texte, con"in melodia sau melodiile adecvate momentului respectiv. Pot fi men"i-
onate: Evanghelia lui Luca (sec. al IX-lea) p#strat# în biblioteca Bathyaneum din 
Alba-Iulia, Missale Strigoniene (1377), în aceea!i bibliotec#, Breviarum, 
Antiphonarium, Psalterium, toate afl#toare în biblioteca Bisericii Negre din 
Bra!ov, Liber Specialis Missarum (1394) !i Psalterium (aprox. 1400) ce se afl# 
în biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu !i altele. În asemenea manuscrise 
realizate în latin# se întâlnesc scrierea cu neume p#trate !i cea cu neume mes-
sine (Matzner Neuma) prima fiind denumit# !i modi, modal#, aceasta apelând la 
!ase moduri ce rezult# din amestecul a dou# neume principale: longa !i brevis. 
Combina"iile sunt urm#toarele: LB; BL; LBB; BBL; LL; BB. Scrierea în neume 
messine practicat# !i în diferite ora!e transilv#nene are urm#toarele forme fun-
damentale: clivis, podatus, cephalicus. Era în uz portativul cu patru linii dar lu-
crarea Missale Strigoniene apeleaz# la portativul de cinci linii. Comentând aces-
te nota"ii, Octavian L. Cosma precizeaz# c# ele „dateaz# din secolul al XIII-lea, 
ceea ce ne face s# credem fie c# cuceririle grafice ajungeau la noi cu întârziere, 
fie c# se consolidaser# !coli care preconizau sisteme odat# adoptate, chiar 
dac# fuseser# pe parcurs perfectate. De altfel, n-ar fi exclus ca unui copist s#-i 
apar"in# mai multe manuscrise, cum pare a fi cazul cu Liber Specialis Missarum 
!i Psaltoriumul sibian. Nu prea dep#rtat# este !i "inuta grafic# în Missale-
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Strigoniene. Cântecele din manuscrisele p#strate sunt f#r# excep"ie pe o singu-
r# voce. Aceasta ar putea însemna c# ne g#sim înc# în faza acumul#rii de me-
lodii universale, cu o structur# simpl#, periodic#, f#r# prea multe ornamente.”136

Impun#toare l#ca!uri cultice se ridic# în Transilvania din ini"iativa c#pete-
niilor bisericii ungare sau a sa!ilor, printre acestea num#rându-se: Catedrala de 
la Alba-Iulia, Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca, Biserica din Bartolomeu 
(1223), Biserica evanghelic# (de azi) din Sibiu (începutul secolului al XIV-lea !i 
cea din Bra!ov(1383), Biserica Sfintei Maria din Valea Tâmpei care a fost denu-
mit# Biserica Neagr#. În asemenea construc"ii monumentale î!i fac apari"ia orga 
!i muzica dedicat# acestui instrument. Cea de la Biserica evanghelic# din Sibiu 
a fost dat# în func"iune în anul 1350, inscrip"ia de pe lespedea de marmur# indi-
când !i numele organi!tilor al#turi de numele cantorilor. Prin anul 1400, la Sibiu, 
era cunoscut numele constructorului de orgi Petrus Moroculus, retribuit „pro la-
bore registri ad organum”.

În Moldova este organizat# prima episcopie în anul 1380, institu"ia deveni-
t# în scurt timp mitropolie în ciuda opozi"iei Constantinopolului c#ruia nu i s-a 
cerut nici aprobare, nici delegare, ceea ce explic# apari"ia primului ierarh moldo-
vean român !i nu grec. Abia în 1401 raporturile cu patriarhia devin fire!ti, atunci 
Suceava fiind vizitat# de o delega"ie în fruntea c#reia se afla Grigore &amblac, 
c#ruia, din gre!eal#, i-a fost atribuit# o stihir# (text !i melodie), precum !i scrie-
rea hagiografic# Via"a Sfântului Ioan cel Nou (1402) comandat# de domnitorul 
Alexandru cel Bun. Gheorghe Ciobanu este de urm#toarea p#rere în leg#tur# cu 
men"ionatele crea"ii: „Dac# avem în vedere îns# c# !ederea lui Grigore &amblac 
în Moldova a avut loc între anii 1401-1404 sau pân# la 1406, iar moa!tele acelui 
Sfânt au fost aduse la Suceava în 1414-1415....înseamn# c# atribuirea acestor 
crea"ii lui &amblac cade definitiv.”137

Vechiul imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, spre exemplu, 
apar"ine protopsaltului Evstatie de la M#n#stirea Putna !i nu lui Grigore 
&amblac, cum eronat se sus"inea, el, împreun# cu pripelele lui Filotei monahul, 
marcând începuturile crea"iei originale de tip bizantin. Melodia este prezent# în 
dou# manuscrise putnene, în cel cu nr. 544 !i în cel ce a ajuns la Moscova, în 
colec"ia Sciuchin ce a fost terminat de Evstatie în anul 1511. Textul este scris în 
limba slavon# (medio-bulgar#) !i reprezint# Stihira întâi, singura ce ni s-a p#s-
trat cu muzic#, de la Litia Sfântului Ioan de la Suceava, s#rb#torit în ziua de 2 

136  Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, 
p. 132.

137  Ciobanu, Gheorghe, Antologhionul lui Evstatie protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, Bucu-
re!ti, 1983, p. 35.
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iunie. Textul nu apar"ine lui Evstatie, ci este anterior men"ionatului an 1511 !i are 
multe gre!eli de limb# ce au stat în aten"ia mai multor cercet#tori. Melodia, de 
amploare concertant#, se desf#!oar# în cadrul unei duodecime (sol-re,) !i apar-
"ine stilului „papadic” sau calefonic c#ruia îi sunt caracteristice bog#"ia melisma-
tic#, multitudinea ornamentelor !i varietatea ritmico-melodic#. Ea nu poate fi in-
terpretat# de posesorul unei voci obi!nuite, ci de cei cu posibilit#"i aparte 
virtuozice !i de ambitus. Este conceput# în primul mod autentic cu pendul#ri prin 
glasurile: III autentic, IV plagal sau II autentic. Nu sunt prezente fteralele acestor 
glasuri dar sunt indicate m#rturiile modale. Melodia poate fi divizat# în nou# 
sec"iuni mari sau în nou# fraze muzicale de dimensiuni variate, încadrate de 
m#rturii. Stihira debuteaz# cu pream#rirea Sf. Ioan pe textul „Nordica &ar# toat# 
bucur#-te !i veselindu-te cânt# în mijlocul nostru având steaua care nu apune”; 
sec"iunea a doua se desf#!oar# pe un teretismos – o vocaliz# pe silabe f#r# 
sens – iar încheierea este marcat# de ultimul vers: „!i nou# cerându-ne mare 
mil#”. Ambele sec"iuni sunt urmate de o scurt# încheiere asem#n#toare primei 
sec"iuni. Unitatea întregului se întemeiaz# pe formule melodice identice, pe re-
pet#ri de motive !i celule ritmico-melodice. Frecven"a anumitor sunete cu func"ie 
de piloni: re, la, mi, do, fa, sol, si, prezen"a unor formule cu caden"e pe sunetele 
do*, si*, mi*, caden"a perfect# final# pe sunetul re*, caden"ele interioare pe re*, 
la*, !i fa*, arat# cadrul modal de desf#!urare melodic#, secven"ele muzicale or-
ganizate asem#n#tor, trecerile în diversele moduri. Analizând melodia, Grigore 
Pan"iru preciza în studiul Un vechi imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava138: „Fiecare fraz# are la început o m#rturisire modal#, ce indic# sunetul 
în care se termin# fraza anterioar# !i în#l"imea de la care se va calcula primul 
semn  al frazei ce urmeaz#. O particularitate a acestor m#rturii este c# fiecare 
din ele indic# dou# sunete în acest timp. De exemplu, m#rturia modului I repre-
zint# sunetele la, !i re, m#rturia modului varis, pe fa !i si grav, !i se întrebuin"ea-
z# când pentru un sunet, când pentru altul. Uneori, m#rturia indic# pentru sfâr!i-
tul frazei anterioare primul sunet, iar pentru începutul frazei urm#toare, cel#lalt 
sunet, De exemplu, m#rturia modului I reprezint# pentru finala frazei anterioare 
sunetul la, iar pentru fraza urm#toare, re; m#rturia varis reprezint# pe fa pentru 
fraza anterioar# !i pe si grav pentru cea care urmeaz#. Numai contextul !i m#r-
turiile urm#toare ne pot ar#ta cum trebuie interpretat# m#rturia respectiv#. De 
aceea, interpretarea m#rturiilor constituia un secret al celor ini"ia"i în %coala de 
la Putna....Unitatea melodic# a imnului e p#strat# !i de cele trei fraze scrise în 
modul I autentic !i una în plagalul I, rânduite între cele cinci moduri, cu inflexiuni 

138   Vezi Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1970, p. 42.
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la sfâr!itul fiec#reia c#tre un alt mod, prin u!oare !i scurte tranzi"ii melodice. 
Fraza a noua porne!te din varis, pentru a reveni în modul I autentic, pe care îl 
afirm# pentru ultima dat# în mod concluziv.” Fiecare fraz# con"ine unele particu-
larit#"i ca de exemplu: indica"ia ini"ial# a frazei A este m#rturia modului I auten-
tic, adic# sunetul la sau  re, doar sfâr!itul frazei (fa), indicat pe m#rturia varis,  
ne determin# s# parcurgem melodia de la nota re, !i nu de la nota la; fraza B 
are un caracter solemn, s#rb#toresc asigurat prin modul varis în si grav; fraza C 
debuteaz# la m#rturia modului I autentic (la), ajungând spre modul IV plagal 
unde cantoneaz# provizoriu în do !.a.m.d. Planul modal al imnului este: în mo-
dul I autentic sunt frazele A, C, H !i I, în modul I plagal este fraza F, în varis sunt 
frazele B !i E, în plagalul IV este fraza D, în modul II autentic este fraza G. În 
transcrierea lui Grigore Pan"iru, Imnul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava 
arat# astfel:
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 (Din Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1970)

Scrisori !i acte bizantine relev# raporturile strânse ale românilor !i ale re-
prezentan"ilor s#i ecleziastici cu patriarhia Constantinopolelui la care aderaser#. 
Re"ine aten"ia, spre exemplu, scrierea sigilat# din august 1391 a patriarhului 
ecumenic Antonie prin care dispune ca m#n#stirea Sf. Mihail din Maramure! s# 
fie patriarhal#. Scrisoarea pecetluit# poruncea ca de atunci înainte m#n#stirea 
din "inutul Maramure!ului s# se bucure de supravegherea !i protec"ia patriarha-
l# iar preacinstitul categumen !i exarh primea îns#rcinarea s# supravegheze 
preo"ii !i poporul din "inutul maramure!ean: „Deoarece fra"ii cei de preabun 
neam, fii iubi"i întru sfântul Duh !i smereniei noastre, voievodul Bali"# !i Drago!, 
au prin p#r"ile Maramure!ului o m#n#stire mo!tenit# din p#rin"i care venereaz# 
numele cinstitului c#pitan al puterilor de sus Mihail, m#n#stire pentru care 
preanobilul Drago! venind de acolo !i rezidând aici în regina ora!elor pentru 
închin#ciune la cele sfinte, !i g#sind aici la smerenia noastr# dragostea, cinsti-
rea !i prietenia cea cuvenit#, ca om de vi"# bun#, însemnat, bun !i drept-credin-
cios ce este, a rugat-o pe smerenia noastr# ca zisa m#n#stire s# se bucure de 
acum înainte !i în timpurile care urmeaz# de supravegherea !i protec"ia patriar-
hal#, numindu-se ca stare !i fiind !i în fapt patriarhal#. Smerenia noastr#, pri-
mind cu pl#cere rug#mintea lui ca fiind dreapt# !i binecuvântat#, precum !i con-
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form# cu obiceiurile marii biserici a lui Dumnezeu !i ale patriarhului ecumenic ca 
nu numai s# se fac# stavropighii patriarhale !i s# se sfin"easc# l#ca!uri sfinte în 
numele patriarhului, ci s# se bucure de protec"ia !i de supravegherea patriarha-
l# !i de cinstea !i m#re"ia care vin de la aceasta !i l#ca!urile sfin"ite de c#tre 
arhierei localnici, elibereaz# prezenta scrisoare cu pecete prin care se porun-
ce!te ca sfânta !i respectabila m#n#stire din "inutul Maramure!ului, cea venera-
t# întru numele cinstitei c#petenii a puterilor de sus Mihail, s# se bucure de aici 
înainte !i în timpurile care urmeaz# de supravegherea !i protec"ia patriarhal# !i 
de cinstea !i m#re"ia care vin de la ele, patriarhal# fiind !i numindu-se ca atare. 
Iar smerenia noastr# rânduie!te pe preacinstitul categumen al acestei venerabi-
le m#n#stiri, pe ieromonahul Pahonie, ca exarh al "inuturilor supuse m#n#stirii, 
adic# S#lajul, Sânnicoar#, Ugocea, Bereg, Ciceu, Ungura! !i Bistra.”139 Se cuvi-
ne a!adar ca numitul preacinstit categumen !i exarh al smereniei noastre s# 
supravegheze preo"ii afla"i în zisele "inuturi, precum !i poporul, sf#tuindu-i !i în-
v#"ându-i pe ace!tia cale folositoare sufletului !i mântuitoare, rejudecând !i exa-
minând judec#"ile eclesiastice f#cute de c#tre clerici, dând îndrept#rile necesare 
în conformitate cu legea !i dup# canoane, având el !i îng#duin"a de a sfin"i l#-
ca!urile dumnezeie!ti !i sacre în#l"ate în aceste locuri la rang de stavropighii 
patriarhale, trebuind s# fac# men"iunea cuvenit# a patriarhului !i a numelui s#u 
în toate sfintele slujbe atât în venerabila m#n#stire despre care e vorba, precum 
!i în toate l#ca!urile dumnezeie!ti !i sfinte ce vor fi în#l"ate în viitor. Prin prezen-
ta scrisoare pecetluit#, smerenia noastr# mai porunce!te ca în cazul în care ar 
surveni moartea acestui categumen, preanobilii fra"i mai sus numi"i, adic# voie-
vodul Bali"# !i Drago!, s# aib# învoial# ca împreun# cu sfatul monahilor m#n#s-
tirii s# aleag# un alt egumen !i s#-l a!eze în locul s#u, !i s# aib# !i acel egumen 
voie !i permisiunea ca în zisele locuri, în calitate de exarh al nostru, s# suprave-
gheze preo"ii !i s# dea binecuvântarea consacr#rii la sfintele l#ca!uri patriarhale 
ce vor fi construite ca stavropighii. Fapt pentru care le-a !i fost acestora elibera-
t# spre asigurare prezenta scrisoare cu pecete a smereniei noastre, în luna au-
gust a indica"iunii a 14-a, anul 6899.”140  

Aceast# scrisoare sigilat# acorda drepturi nelimitate voievodului !i sfatului 
monahilor m#n#stirii în alegerea egumenului, în supravegherea preo"ilor !i sfin-
"irea noilor l#ca!uri patriarhale, poruncind respectarea legilor !i canoanelor 
ecleziastice. Temeinicia organiz#rii biserice!ti reiese !i din urm#toarea scrisoare 
– mandat din mai 1395 prin care patriarhul încredin"eaz# protopopului Petru 

139   Vezi Iorga, N., în colec"ia Hurmuzaki, XIV, I, Bucure!ti, 1918, p. 21 !i Pa!cu, %t., Voievoda-
tul Transilvaniei, vol. I (1972) !i vol. II (1979), Cluj-Napoca pentru toponime.

140   Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucure!ti, 1982, p. 231-233.
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administrarea Mitropoliei Moldovei: „Prin prezenta ei scrisoare smerenia noastr# 
încredin"eaz# celui aflat în mare cinste protopop din Rusovlahia.141 (Vlahia din-
spre Rusia spre a se deosebi de &ara Româneasc# denumit# Valahia dinspre 
Ungaria sau Ungrovlahia, n.n.), lui chir Petru, fiu iubit întru sfântul duh al smere-
niei noastre, conducerea !i administrarea preasfintei mitropolii a Rusovlahiei, 
care !i plecând într-acolo se cuvine s# ia în primire aceast# preasfânt# mitropo-
lie cu toate drepturile !i prerogativele aferente ei, ca persoan# îndrept#"it# [la 
aceasta] a smereniei noastre !i s# se îngrijeasc# de starea ei, având permisiu-
nea !i puterea de a judeca !i cerceta chestiunile eclesiastice !i laice venite la 
dânsul dup# cum o impune dreptatea lui Dumnezeu, de a da sentin"e cu privire 
la ele, de a pedepsi preo"ii care cad în gre!eal# !i de a-i îndrepta dup# canoane, 
de a confirma anagno!ti dintre cei [cari se g#sesc] într-ânsa, de a a!eza ca p#-
rin"i duhovnice!ti pe cei vrednici pentru aceasta, de a consacra dumnezeie!ti !i 
sfinte l#ca!uri în conformitate cu obieceiul intrat de la început în tradi"ie; cât 
prive!te pe cei adu!i [la el] pentru demnitate preo"easc# !i care vor c#uta hiro-
tonie de diacon sau presbiter, s#-i judece, analizeze !i cerceteze, iar dac# mo-
dul lor de via"# îl va g#si f#r# repro!, s# primeasc# m#rturiile despre ei !i s#-i 
trimit# la vreunul dintre arhiereii învecina"i; astfel, cu consim"#mântul lui s# pri-
measc# ei hirotonia !i o spunem c# f#r# consim"#mântul sau voia lui nimeni s# 
nu fie hirotonisit, ca el s# înve"e poporul cel cre!tin al domnului de acolo, îndru-
mându-i pe ei cu sfatul !i cu pova"a spre lucrarea legii lui Dumnezeu !i a porun-
cilor lui. C#ci astfel, din folosul acelora î!i va lua !i el plata cea cuvenit# de la 
Dumnezeu. Se cuvine deci ca to"i câ"i se g#sesec în aceast# Rusovlahie !i în 
întreaga ei enorie s#-l iubeasc# !i cinsteasc# pe acesta ca om îndrept#"it al 
meu, s# dea ascultare vorbelor !i înv#"#turilor lui !i s# le duc# la îndeplinire, 
bine !tiind c# aceasta este mântuirea sufletelor lor. Iar acest protopop acele lu-
cruri le va face pentru ei, care sunt folositoare atât trupului, cât !i sufletului. 
Pentru aceasta se cuvine ca to"i s#-i dea ascultare, dar mai cu seam# preo"ii, 
ieromonahii, monahii !i to"i cei ce se afl# în cinul preo"esc, !tiind c# iubirea, 
dragostea !i cinstea fa"# de el se îndreapt# c#tre mine, care l-am a!ezat pe el în 
locul meu ca om potrivit, bun !i cu judecat# la minte. %i dup# cum se va bucura 
de binecuvântare !i de rug#ciune din partea mea acela care va ap#rea ascult#-
tor !i respectuos fa"# de hot#rârea mea, tot a!a m# voi mânia pe acela care nu-l 
va primi pe el ca pe mine însumi !i nu-i va da ascultare. Fapt pentru care s-a !i 
eliberat zisului protopop !i om îndrept#"it al smereniei noastre, scrisoarea de 
fa"# pentru asigurare.”142

141   Aici denumirea este folosit# pentru prima oar#
142   Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucure!ti, 1982, p. 245-247.
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 Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, se adreseaz# în scris patriarhului 
!i trimite soli pentru hirotonisirea unui episcop localnic, r#spunsul patriarhului 
Matei I din iulie 1401 fiind urm#torul: „Preanobile, preasl#vite, preaîn"eleptule 
mare voievod al Moldovlahiei, chir Alexandre, întru bunul Sfânt, fiu preaiubit al 
smereniei noastre, har, pace !i s#n#tate de la Dumnezeu atotputernicul cer pen-
tru domnia ta rug#ciunile smereniei noastre. Solii domniei tale au venit aici la 
smerenia noastr# !i la dumnezeiescul !i sfântul sinod, !i au spus vorbele dom-
niei tale atât pe cale oral#, cât !i ar#tând scrierile tale, care au fost f#cute cu-
noscute !i ascultate de sinod. I-am întrebat pe apocrisiari cu privire la episcopul 
care se afl# în "ara domniei tale, chir Iosif, de unde era, unde a fost hirotonisit, 
de unde a venit !i s-a stabilit acolo, cum de au trecut atâ"ia ani !i el n-a vorbit 
nimic, iar acum vorbe!te !i caut# s# fie acolo episcop, iar trimi!ii domniei tale au 
r#spuns «c# localnic este chir Iosif, om de-al "#rii noastre !i rud# a domnilor 
no!tri, !i a fost hirotonisit episcop al Moldovlahiei de c#tre mitropolitul de Halici, 
chir Antonie acela, !i nu are nici o obiec"ie, ci caut# numai ca marea ta sfin"ie 
s#-l binecuvânteze ca pe un cre!tin !i c#lug#r, s#-l a!eze s# fac# voia ta, !i întru 
cât chir Iosif este un episcop localnic, s#-l binecuvânteze marea ta sfin"enie, 
împreun# cu sfântul sinod, s# ne binecuvânteze pe noi !i s# ne sfin"easc#, c#ci 
de mul"i ani suntem supu!i încerc#rilor; a venit anume chir Theodosios acela, !i 
din aceast# cauz# nu s-a oprit deloc, ci a f#cut repede calea întoars#, !i din nou 
chir Ieremia apoi, dar nici el n-a z#bovit câtu!i de pu"in, ci numai a recurs !i el la 
încerc#rile în care ne-a aruncat !i pe noi, iar de atunci pân# acum suntem încer-
ca"i; între timp a venit din nou Bethleem, !i oricine vrea calc# biserica noastr# !i 
crede c# avem episcop, iar noi nu avem.»  De aceea s-au rugat ca s# ne miluim 
de "ara domniei tale, c#ci este mult# !i mare, dar se afl# aproape lipsit# de bine-
cuvâtare !i f#r# episcop, ci vom da lui chir Iosif permisiune s# v# blagosloveas-
c#; cât despre faptul c# pân# acum chir Iosif n-a scris nimic !i nici n-a trimis 
apocrisiar, ei au spus c# în  "ar# au avut loc lupte !i schimb#ri de domnie iar 
când a vrut el s# trimit#, atunci a fost împiedicat. Deci aceste lucruri le-au spus 
!i le-au cerut solii domniei tale, iar smerenia noastr# !i dumnezeiescul !i sfântul 
sinod le-a ascultat cu aten"ie; unii dintre arhierei socotind cererea îndrept#"it#, 
iar la discu"ii au avut mult# incertitudine, ca nu cumva chestiunea s# se prezinte 
într-un mod echivoc. De aceea smerenia noastr# împreun# cu to"i arhiereii a 
hot#rât c# este drept ca s# trimitem apocrisiari ai no!tri la domnia ta; !i-l trimi-
tem deci acolo pe preacinstitul între ieromonahi !i p#rinte spiritual, chir 
Gregorios, c#lug#rul chiliei mele, !i pe cel în mare cinste aflat dasc#lul Sfintei 
Evanghelii de la prea sfânta mare biseric# a lui Dumnezeu de la noi, diaconul 
chir Manouel Archon, fii iubi"i întru Sfântul Duh ai smereniei noastre, b#rba"i sti-
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mabili, demni !i buni, c#rora le-am poruncit ca s# procedeze în a!a fel, încât cu 
voia domniei tale s# se adune demnitarii afla"i în mare cinste, preo"ii !i monahii 
din "ara domniei tale, cercetând cu exactitate !i corectitudine afacerea, !i în 
mijlocul acestora s# se ridice afurisenia din îns#rcinarea smereniei noastre, 
dup# cum au fost instrui"i !i înv#"a"i de c#tre mine; !i dac# va fi auzit !i de c#tre 
ace!tia faptul c# Iosif a fost hirotonisit episcop al Moldovlahiei de c#tre cel de 
Halici, s#-l restabileasc# pe el drept episcop legitim acolo în virtutea scrisorii si-
nodale a smereniei noastre de care sunt "inu"i, pentru ca acesta s# oficieze 
slujbe, s# blagosloveasc# !i, ca un mitropolit legitim, s# le fac# pe toate cele ce 
"in de competen"a lui, c#ci a!a este drept, dup# cum a hot#rât dumnezeiescul !i 
sfântul sinod !i a f#cut cunoscut smerenia noastr#; iar dac# afacerea plute!te în 
echivoc, pentru aceasta spunem s# vin# aici !i s# o informeze pe smerenia 
noastr# !i dumnezeiescul !i sfântul sinod !i dac# va p#rea drept de f#cut, atunci 
s# se fac#, iar dac#-l va afla pe acesta hirotonisit episcop acolo de c#tre mitro-
politul de Halici, se cuvine ca apocrisiarii de fa"# ai smereniei noastre s#-l spriji-
ne pe el !i s#-l întroneze ca episcop !i dasc#l legitim al acestei "#ri a 
Moldovlahiei, pentru a v# binecuvânta !i blagoslovi pe voi to"i; iar chir Ieremia, 
când î!i va face apari"ia la smerenia noastr# !i la dumnezeiescul !i sfântul si-
nod, atunci s# aib# loc judecata, dup# cum este drept, c#ci smerenia noastr# nu 
vrea ca voi s# v# afla"i nebinecuvânta"i !i f#r# episcop, care poate s# v# blagos-
loveasc#, !i nici nu accept# ca mai mul"i s# intre !i s# calce "ara domniei tale în 
calitate de episcopi, ci dore!te ca unul s# fie legiuit, care s# poat# s# v# blagos-
loveasc#, întrucât acest lucru îl accept# !i canoanele cele dumnezeie!ti !i sfin-
te. Domnia ta s#-i primesc# deci pe apocrisiarii no!tri de fa"#, s#-i g#zduiasc#, 
s#-i cinsteasc# !i s# vin# în ajutorul lor !i pentru aceast# chestiune, dup# cum 
scriem noi, dar !i pentru altele, de care va avea nevoie domnia ta. Rug#ciunea 
!i binecuvântarea mea s# fie cu domnia ta, cu casa ta !i cu toat# "ara ta.”143 În 
cele din urm#, patriarhul de Constantinopol, Matei I, satisface cererea lui 
Alexandru cel Bun !i astfel, Iosif este recunoscut ca mitropolit al Moldovei, cu 
scaunul la Suceava, punându-se cap#t conflictului cu patriarhia constantinopoli-
tan#.

Din secolele al XV-lea !i al XVI-lea, !tirile, informa"iile, scrierile, datele is-
toriografice despre practicile artistice populare sau culte sunt mai numeroase !i 
mai consistente. Terminologia muzical# dedus# din scrierile ecleziastice, din 
cronici !i hrisoave, din cazanii !i minee, din c#r"ile autentice ca !i cele apocrife 
este aproximativ#, !i nu întotdeauna sigur#: Mucenicia sfântului !i sl#vitului mu-

143   Ibid, p. 273-277.
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cenic Ioan cel Nou, care fost martirizat la Cetatea Alb#, considerat# prima oper# 
original# a literaturii române, realizat# de Grigore Monahul !i prezbiterul marii 
biserici a Moldovlahiei la comanda lui Alexandru cel Bun în anul 1402; 
Tetraevanghelul lui Nicodim din 1404-1405, care, se presupune a fi cel mai 
vechi manuscris slavo-român cu dat# sigur# ajuns la noi; ferec#tura în argint 
executat#, dup# toate probabilit#"ile, în &ara Româneasc# se consider# a fi cea 
mai veche de acest fel care s-a p#strat; C#l#toria lui Mazaris în Iad, pamflet 
grecesc scris pe la 1415, relateaz# c# un oarecare Arhiropulos, cânt#re" grec, a 
strâns o avere frumoas# la curtea principelui valah; fiul unui „!ef de orchestr#” a 
luat drumul Valahiei spre a se îmbog#"i pe seama muzicii, dar n-a mai ajuns c#ci 
corabia s-a scufundat; acesta nu este un caz izolat c#ci la curtea domnului 
Moldovei, Petru Aron (1451-1452, 1455-1457), se afla guslarul sârb Gheorghe, 
al"i guslari ajungând pân# în Polonia; Omiliile lui Grigorie de Nazianz din 1424 
ce pare a fi cel mai vechi manuscris slavon datat, provenit din Moldova; manus-
crisul marcheaz# începutul activit#"ii de copiat, alc#tuitor de sbornice, caligraf !i 
miniaturist a lui Gavriil de la Neam"u; în 1429, Gavriil de la Neam"u, fiul lui Uric, 
realizeaz# Tetraevanghelul greco-slav cu miniaturi, manuscris copiat pentru 
Alexandru cel Bun !i doamna Marena; opera este p#strat# la Biblioteca 
Bodleiana din Oxford; anul 1444 consemneaz# Codexul de la m#n#stirea 
Bistri"a (&ara Româneasc#) care este compus din Syntagma lui Matei Vlastares, 
Cartea de judecat# a împ#ratului bizantin Justinian (ce con"ine, între altele, une-
le paragrafe din Nomos georgikos) !i Zakonikul suveranului sârb %tefan Du!an 
din 1349 !i 1354; în 1473 este terminat Tetraevanghelul de la Humor, cu chipul 
lui %tefan cel Mare, realizare a miniaturistului Nicodim; în 1481 a fost copiat la 
m#n#stirea Feleacului din Transilvania Liturghierul slavon; în 1502 a  fost copiat 
!i ornat Evangheliarul de c#tre monahul Filip, în Moldova; în 1504, cu însemna-
rea mor"ii lui %tefan cel Mare, se împline!te !i prima crea"ie literar# laic# a cul-
turii române, cunoscut# sub titulatura Letopise"ul de când cu voia lui Dumnezeu 
s-a început &ara Moldovei, redactat# din porunca, sub supravegherea, la curtea 
!i, în unele pasaje, sub dictarea lui %tefan cel Mare; a fost copiat# !i prelucrat# 
în m#n#stiri (dou# variante putnene), în german# (cronica moldo-german#, înc# 
din 1502) !i polon# (cronica polon#). A fost folosit# în scopul realiz#rii însemn#-
rilor de istorie moldoveneasc# din Voskresenskaia Letopis (cronia moldo-rus#); 
la sfâr!itul anului 1508 a ap#rut Liturghierul slavon, editat de c#lug#rul Macarie, 
prima carte tip#rit# în &ara Româneasc#, c#reia îi urmeaz# un Octoih (1510) !i 
un Evangheliar (1512); Înv#"#turile c#tre fiul s#u Teodosie a fost redactat# de 
Neagoe Basarab în perioada 1518-1521; este considerat# cea mai important# 
oper# a literaturii române în limba slavon#; din porunca lui Neagoe Basarab, 
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Gavriil Protul a scris Via"a !i traiul sfin"iei sale p#rintelui nostru Nifon Patriarhul 
&arigradului care apar"ine, ca gen literar, hagiografiei; în realitate  este un pam-
flet împotriva adversarilor lui Neagoe !i un panegiric al domniei acestuia; în 
1536, Nicolaus Olahus redacteaz# la Bruxelles lucrarea intitulat# Hungaria, pri-
ma care afirm# în scris unitatea de neam !i origini latine comune a muntenilor, 
moldovenilor !i transilv#nenilor; în 1542, Macarie, fost episcop al Romanului, 
discipol al mitropolitului Teoctist, încheia cronica Moldovei de la 1504 înainte, pe 
care o continu# pân# în 1551; scrierea a fost poruncit# de Petru Rare! !i mare-
le logof#t Teodor: „...îmi poruncir# memoriei mele, celui de pe urm# între c#lug#-
ri, smeritul Macarie, a nu l#sa ca faptele întâmplate în vremurile !i domniile tre-
cute s# r#mân# înv#luite în mormântul uit#rii...”; în 1543, Johannes Honterus 
stabile!te reguli noi de organizare a înv#"#mântului (Constitutiones Scholae 
Coronensis); în 1544 apare la Sibiu prima carte tip#rit# în limba român# de Filip 
Modoveanul intitulat# Odae cum harmoniis ex diversis Poëtis in usum Ludi lite-
rarij Coronensis decerptae datorat# lui Johannes Honterus (ed. II-1562, ed. III-
1617); Evangheliarul cu text paralel slavon !i român este tip#rit la Sibiu, sub în-
grijirea lui Filip Moldoveanul, în anii 1551-1553; prima carte tip#rit# de diaconul 
Coresi este Octoihul în limba slavon#, ap#rut# la Bra!ov în 1557; Apostolul popii 
Bratu din Bra!ov, cu text alternativ slavon !i românesc este terminat în 1560, 
fiind considerat cel mai vechi manuscris românesc datat; în secolul al XVI-lea au 
fost elaborate !i alte patru manuscrise ce se num#r# printre primele monumente 
ale limbii române: Psaltirea Scheian#, Psaltirea Vorone"ean#, Codicele vorone-
"ean !i Psaltirea Hurmuzachi; Tâlcul Evangheliilor (circa 1564), Scriere de pro-
pagand# calvin#, a fost tip#rit# de Coresi la Bra!ov; în 1577, c#lug#rul Azarie 
încheie cronica sa început# în 1574 care reprezint# istoria Moldovei între 1551 
!i 1574 precizând: „Pân# aici au mers alc#tuirile ritorice!ti ale p#rintelui Macarie. 
S# încep dar !i eu, fostul !i nemernicul lui ucenic Azarie.”144; în 1580 un copist 
necunoscut adun# într-un manuscris literatura apocrif# !i hagiografic# tradus# 
în române!te la sfâr!itul secolului al XVI-lea, paralel cu c#r"ile bisericii, lucrarea 
fiind continuat# de popa Grigore din M#haci pân# în 1620, rezultând astfel 
Codex Sturdzanus; Palia de la Or#!tie este dat# la iveal# în 1582, aceasta fiind 
prima traducere româneasc# a celor cinci c#r"i de la început ale Vechiului 
Testament (opera apar"ine lui %erban Coresi, fiul diaconului, !i diaconului 
Marian); în 1599 apare la Görlitz Scurt# !i adev#rat# descriere a faptelor s#vâr-
!ite de Io Mihai Domnul &#rii Române!ti apar"inând silezianului Baltasar 
Walther.

144  Cronica a fost scris# din porunca domnitorului Petru %chiopul (1574-1579 !i 1582-1591).
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 În unele izvoare din cele men"ionate se afirm# scrisul !i limba româneas-
c#, î!i fac sim"ite prezen"a eleva"ia liric#, elegia poetic#, sfaturile în"elepte apro-
piate de maximele grece!ti, îndemnurile la virtute, se afirm# caracterul memori-
alistic al cronicilor ! i elementele înnoitoare din via"a social-cultural# 
româneasc#. Manifest#rile scrise în limba na"ional# precum !i literatura oral# 
determin# modific#ri fundamentale în suprastructur#, f#când posibil# afirmarea 
umanismului. Alte izvoare se refer# direct la diferite aspecte ale culturii muzica-
le, subliniindu-i originalitatea !i continuitatea. Termenii române!ti sinonimi sau 
înrudi"i din diferite scrieri, ca !i prezen"a instrumentelor muzicii de tradi"ie oral# 
se impun f#r# putin"# de t#gad#. Mai potrivi"i sau discutabili, asemenea termeni 
se refer# la tezaurul de bunuri cultural-artistice a c#ror obâr!ie se afl# în îns#!i 
perioada pl#m#dirii fiin"ei noastre, printre ele num#rându-se feluritele buciume !i 
tipuri de cimpoi, fluierele, tobele prezente în timpul s#rb#torilor de iarn#, buhaiul, 
dubele etc. Unele instrumente sunt deduse din scrieri ecleziastice, cercet#torii 
comparând denumirile lor cu cele din Septuaginta !i Vulgata. Acela!i text îmbra-
c# forme felurite, dup# Psaltirea Scheian# urm#torul fragment din Psalmul 150 
ar#tând astfel: „L#da"i elu în psaltiri !i ceateri. L#uda"i elu în t#mp#ne !i zborure, 
l#uda"i elu în strune !i organe. L#uda"i elu în clopote bune !i glasure, l#uda"i elu 
în clopotu cu strigare”, iar în Psaltirea diaconului Coresi, dup# cum urmeaz#: 

3 Laudate eum in sono tubae: laudate eum in psalterio et cithara
4 Laudate eum in tympano, et choro: laudate eum in chordis, et organo
5 Laudate eum in cymbalis bene sonantibus: laudate eum in cymbalis jubi-

lationis”.

În Psaltirea Mitropolitului Varlaam (aprox. 1600) apar !i alte instrumente 
cum rezult# din urm#torul exemplu: „L#uda"i-l prinsu întru glasuri de buciune, 
l#uda"i-l pre îns în psaltire !i’ntral#ute, l#uda"i-l pre îns în t#mpene !i-n cinghii, 
l#uda"i-l pre îns în strune !i în organe, în strune !i-n cobuze; l#uda"i-l pre îns 
întru clopote cu bune glasuri, l#uda"i-l pre îns întru clopote cu bun# r#sunare, cu 
bun# dz#ern#ire”. Nu sunt lipsite de interes fragmentele de texte din Psaltirea... 
pe versuri tocmit# a Mitropolitului Dosoftei (1673) !i Biblia de la Bucure!ti reali-
zat# pentru prima dat# integral în limba român# în 1688 de fra"ii %erban !i Radu 
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 Mitropolitul Dosoftei se apropie de poetica popular#, de imaginile vii !i di-
namice purtate de poetul anonim !i !lefuite prin istorie. Forma versurilor Psaltirii, 
muzicalitatea lor, ritmul unic extras din balad# sau cântec popular poart# pece-
tea spiritului na"ional:

Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe
De bucine mare
Cu nalt# strigare
C# s-au suit domnul
S#-l vaz# tot omul
Cânta"i în l#ute 
În zic#turi multe...

În tipare de opt silabe a fost versuit Psalmul 101 str#b#tut de imagini dure-
roase, de solitudine !i incertitudine:

C#-mi trec zilele ca fumul, 
Oasele mi-s r#ci ca scrumul.
Ca ne!te iarb# t#iat# 
Mi-este inima s#cat#.
C# st# uitat# de mine
Ce-am g#tat s# m#nânc pâne
De suspinuri !i de jale
Mi-am lipitu-mi os de piele, 
De-s tocma ca pelecanul 
Prin pustii petrec tot anul.
%i ca corbul cel de noapte 
Îmi petrec zilele toate
Ca o vrabie r#mas# 
În sub strea!in# de cas#...
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În cronici apar frecvent termenii: surle, trâmbi"e !i tube, clopot, clopo"ei, 
toaca, buciumul – instrument la care a apelat %tefan cel Mare pentru a birui pe 
turci la Podul Înalt, evenimentele fiind povestite de Grigore Ureche (aprox. 1590-
1647) în Letopise"ul &#rii Moldovei care porne!te de la desc#lecat (1359) !i se 
încheie la 1594, f#r# ca lucrarea s# fi fost terminat#. În leg#tur# cu izbânda de la 
Podul Înalt, cronicarul zice: „%i %tefan Vod# tocmise pu"inei oameni despre lunca 
Bârladului, ca s#-i am#geasc# cu buciune !i cu trâmbi"e, dând semn de r#zboi. 
Atunce oastea turceasc#, întorcându-se la glasul buciunelor, !i împiedicându-i !i 
apa !i lunca, !i acoperindu-i !i negura, t#iau !i sf#râmau lunca s# treac# la glasul 
buciumelor.” Nicolae Costin (1660-1712), preluând textul lui Grigore Ureche, re-
lateaz# urm#toarele în Letopise"ul &#rii Moldovei de la zidirea lumii: „Iar# dup# ce 
au intrat turcii în locuri strâmte, deasupra Bucov#"ului, la apa Bârladului, acolo au 
dat r#zboiu turcilor#, supuind o sam# de oaste în lunc#, de unde au început sem-
ne de r#zboi, în trâmbi"e, în buciume !i în tobe. %i întorcându-se turcii asupra 
glasului buciumelor !i altor semne de r#zboi, c# !i negura nu l#sa pre turci s# 
priceap# de unde le caut# a da r#zboi lui %tefan Vod#, atunce %tefan Vod# au 
lovit pre turci.” Când %tefan cel Mare s-a întâlnit, la Colomea, în Gali"ia, cu regele 
Poloniei, Cazimir al III-lea, au r#sunat „buciumii regali !i cei moldovene!ti” – cum 
precizeaz# cronica polon# dedicat# evenimentului.

 Scrierile vechi men"ioneaz# trâmbi"a, tr#mbi"a, trâmbita sau tr#mbita iar 
pictura, ilustra"iile de carte, miniaturile unor manuscrise înf#"i!eaz# felurite trâm-
bi"e !i trâmbi"a!i numi"i !i trâmbita!i, trâmbiceri, trâmbaci, sau tr#mbaci. 
Erminiile de sorginte bizantin# pretind zugravilor s# creioneze arhanghelii !i în-
gerii „cu trâmbi"a trâmbi"ând” sau „trâmbi"ând cea mai de pe urm# trâmbi"#” !i 
„"inând trâmbi"e”. Trâmbi"a!ii î!i f#ceau sim"it# prezen"a în mijlocul oastei, ei 
realizau semnaliz#rile militare !i anun"au începerea „resbelului”. De altfel, înce-
puturile muzicii militare la români sunt legate de organizarea o!tilor, printre cele 
mai vechi m#rturii num#rându-se !i cea care apar"ine lui Jean de Wawrin, auto-
rul lucr#rii Anchiennes cronicques d’Engleterre (vol. II, Paris, 1859, p. 534), co-
mentat# astfel de G. I. Ionescu-Gion în Istoria Bucurescilor (Bucuresci, Socecu, 
1899): „Bunioar#, cu privire la muzica român# în secolul XV !i anume la 1448, 
Jean de Wawrin, Seigneur du Forestel, ne d# un am#nunt, pe care l-am putea 
considera ca f#când parte din istoria muzicii militare la Românii munteni. Într-
acest an, 1448, Vlad, fiul lui Vlad Dracul, merge pe malul Dun#rei cu o!tile sale 
mai cu seam# c#l#re"e, "inându-se de cor#biile în care c#l#torea armata burgun-
d# !i italian# pe Dun#re în sus, de la Silistra la Giurgiu. Seara când poposiau, 
scrie cronicarul francez, Românii dau drumul cailor s# pasc# !i, la anumite tim-
puri noaptea, se ridica din tab#ra lor, un fel de strig#te puternice, dar atât de 
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puternice, încât Francezii, pân# s# se obi!nuiasc# cu ele, credeau c#-i calc# 
Turcii. Românii le spuser# c# ei cânt# totdeauna astfel, pentru ca Turcii sau ho"ii 
s#-i !tie mereu de!tep"i !i s# nu le fure caii. Iac# un fel de muzic# wagnerian#, 
cântat# de Românii secolului XV !i pe care valurile Dun#rei o repercutau cu 
atâta putere, încât f#cea pe Francezi !i pe Italieni s# sar# în sus în cor#biile lor.” 
În lucrarea L#utarii no!tri, C. Bobulescu se apropie cu mai mult# obiectivitate de 
textul lui Wawrin precizând c# „de prin anul 1445, din via"a osta!ilor români, 
!tim, c# pe lâng# strig#tele puternice pe care le întrebuin"au... pentru ca strig#-
tele s# fie mai zgomotoase, mai întrebuin"au trâmbi"ele !i tobele. De la aceste 
veghi negre!it, c# nu va fi lipsit !i cântecul românesc, despre care cronicarul 
str#in, nimic nu ne semnaleaz#.”145 În oastea muntenilor sunt deci men"iona"i 
muzican"ii, cronica francez# a lui Wawrin ar#tând c# alarma se da, la 1448, din 
trâmbi"a (sau buciume) !i b#teau tobele.

Cântecul românesc presupus a fi fost prezent !i la 1448, va r#suna peste 
un secol !i dou# decenii !i jum#tate, la 1574, când cronicarul polon Matei 
Strykowski a surprins cu propriile lui urechi „acest glorios !i antic obicei, ce se 
p#streaz# pân# ast#zi în Muntenia, în Transilvania !i în Moldova, c# în toate 
adun#rile acelor popoare...faptele oamenilor renumi"i sunt celebrate prin cânte-
ce cu acompaniamentul vioarelor, al#utelor, cobzelor !i arfelor, c#ci poporul de 
jos se desf#teaz# peste m#sur# ascultând marile vitejii ale principilor !i voinici-
lor.”146 Relatând lupta din 1574 a lui Ion Vod# cel Viteaz cu turcii, cronicarul 
Nicolae Costin scrie cum domnitorul „au poruncit s# dea în dobe !i în trâmbi"e 
semn de r#zboiu.” Func"iile semnalizatoare ale trâmbi"elor !i trompetelor se ex-
tind asupra cet#"ii, în Media! semnalându-se, la 1524, un turn al trompeti!tilor.

Fluierul, ca etimologie, pare a fi pre-român, unii filologi comparând terme-
nul cu albanezul flóare, flójere. Îl g#sim men"ionat în Evanghelia cu înv#"#turi a 
lui Coresi, în alte texte religioase, precum !i într-o poezie în limba latin# a înv#-
"atului !i poetului german Johannes Sommer, adus în Moldova de domnitorul 
Despot Vod# pentru a conduce !coala superioar# de la Cotnari (1563-1564). El 
men"ioneaz# c# tinerii exprimau admira"ia pentru voievod prin „cântec din fluier”. 
În diverse documente se vorbe!te !i de tilinc#, instrument str#vechi !i simplu. 
Naiul sau muscalul utilizat de poporul nostru din vremuri imemoriale, cum atest# 
documente arheologice, este descris de Ovidiu, marele poet latin exilat la Tomis, 
observându-l în mâinile b#!tina!ilor dobrogeni, este men"ionat în Înv#"#turile lui 
Neagoe Basarab c#tre fiul s#u Teodosie, în text recomandându-se ca la masa 
voievodului s# se afle câteva instrumente muzicale, printre care !i terni"a, ter-

145   Bobulescu, C., L#utarii no!tri, Bucure!ti, Ionescu, 1822, p. 7-8.   
146   Ha!deu, B. P., Arhiva istoric# a României. Tomul II, Impr. Statului, 1865, p. 6.
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men slavon prezent în vechile scrieri (veacul al XIV-lea) care desemneaz# naiul 
!i nu surla cum a fost t#lm#cit pe alocuri, acesta fiind instrument semnalizator cu 
caracter ost#!esc. Mai târziu, naiul va ap#rea !i sub denumirea de muscal 
(Biblia de la Bucure!ti – 1688). Obâr!ia termenului nai !i muscal se afl# în denu-
mirile orientale: miskal, musikar, musical, sau muscal care în  limbile persan#, 
arab# !i turc# înseamn# fluierul lui Pan; în acelea!i limbi, cuvântul nay sau  ney 
înseamn# fluier de trestie !i nay mus define!te în persan# fluierul lui Pan. 
Cimpoiul, str#vechi instrument muzical al poporului nostru, este întâlnit în 
Codicele vorone"ean („glasurele ceînpoiloru”), într-un text bilingv slavono-român 
ce red# un fragment dintr-o epistol# c#tre Galateni a Apostolului Pavel, men"io-
nându-se „be"ia cu cimpoi”; textul bilingv salvono-român apar"ine aceleia!i peri-
oade (secolele XV-XVI). George Breazul atrage aten"ia c# textele originale gre-
ce!ti !i slavone nu se refer# la muzic#, ci la be"ii, ospe"e, b#uturi. Se presupune 
c# traduc#torul român a introdus no"iunea de „cimpoi” din proprie ini"iativ#. 
Cuvântul cimpoi apare !i în Tetraevanghelul lui Coresi, în Codex Sturdzanus, 
apoi în Cazania lui Varlaam, în Predoslovia Psaltirii de la Alba Iulia etc. 
Cronicarul Grigore Ureche arat# c# domnul Moldovei „Aron Vod# cel r#u !i cum-
plit care mult# greutate au adus "#rii” (1591-1595) „nu se s#tura ‹...› de giucat, 
de cimpoia!i pre carii îi "#nea de m#sc#rii”, iar Nicolae Costin repet# istorisirea 
cronicarului indicat în termenii: „Nu se s#tura ‹...› de giocuri, de cimpoie!i !i de 
m#sc#ricii ce-i "inea.” Surla, oboiul primitiv asem#n#tor cu zurnaua oriental#, 
este men"ionat# într-un document din 17 ianuarie 1495 apar"inând cancelariei 
domne!ti din Vaslui, !i anume, un act de hot#rnicie în care este amintit „surla-
riul” Mircea Purcel, descendent al familiei boierilor N#ne!ti ce se afirmaser# în 
vremea lui Alexandru cel Bun; este pomenit# în Cazania lui Varlaam, în Psaltirea 
în versuri a lui Dosoftei, în diverse scrieri referitoare la oaste.

Instrumentele muzicale cu coarde sunt indicate în vechi scrieri cu denumi-
rile „strune” sau „ma"e”, primul termen fiind de origine slavon#, iar al doilea de 
origine latin#; se întâlnesc !i sub denumirile „coarde”, obâr!ia cuvântului fiind 
latineasc#, sau „strune !i organe”. Sub aceste felurite înf#"i!#ri le g#sim în 
Psaltirea Scehian#, în Psaltirea Hurmuzachi, în Psaltirea lui Coresi, în Psaltirea 
lui Varlaam, în Psaltirea în versuri a lui Dosoftei !i mai târziu în Biblia de la 
Bucure!ti. &ambalul este specificat în scris în 1546, ora!ul Bra!ov g#zduind pe 
Nicolae Dicul, trimis al domnitorului Mircea Ciobanu pentru cump#rarea unui 
asemenea instrument, r#spândit deja prin "#rile europene, spre a-l d#rui tinerei 
sale voievodese. În 1567 este men"ionat „Emericus literatus Cymbalista”, în ace-
la!i veac, al XVI-lea, instrumentul numindu-se !i cytharo sau ceter#. Al#ute sau 
l#ute sunt pomenite în Înv#"#turile lui Neagoe Basarab c#tre fiul s#u Teodosie 
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atunci când îl citeaz# pe proorocul Isaia: „Amar celora ce, dac# se scoal# dimi-
nea"a, ei caut# rachiul, iar seara ei beau vinul cu al#uta! !i cu tobe !i cu surle, 
iar lucrurile lui Dumnezeu ei nu !tiu, nici caut# de lucrurile mâinilor sale”; mai 
sunt indicate în însemn#rile cronicarului polonez Matei Strykowski care auzise 
cu propriile sale urechi cântecul epic în acompaniamentul „guslelor, l#utelor, 
cobzelor !i harfelor”; tot el precizeaz# c# moldovenii !i muntenii îl cântau pe 
%tefan cel Mare la toate ospe"ele lor acompaniindu-se cu guala – „scripca sâr-
beasc#”. Hrisoave din secolul al XVI-lea surprind meseria de al#utar sau l#utar, 
printre acestea num#rându-se actele din 1567 !i 1568 care îl semnaleaz# pe 
Stoica – al#utar !i pe Vi!an Highidu!ul – acesta cântând, probabil, la viol#. 
Men"ionatul Stoica – al#utar, !i Ruste – al#utar sunt înregista"i într-un hrisov din 
1570 apar"inând cancelariei lui Bogdan voievod, domn al &#rii Moldovei. Mai 
sunt consemna"i Tâmpa – al#utar, Radul – l#utariul, Opri! – al#utarul !i al"ii, în 
acte fiind specificate !i sumele cu care unii dintre ei au fost cump#ra"i. L#uta sau 
al#uta, instrument cu coarde ciupite întinse peste o cutie cu rezonan"# adânc# 
este men"ionat# în secolul al XVI-lea laolalt# cu luti!tii transilv#neni de faim# 
european#: Antonio Rotta (Anton Roth), devenit cet#"ean al Padovei, !i Valentin 
Gref Bacfarc. Unele m#n#stiri din secolul al XVI-lea, precum Vorone", Humor, 
Sucevi"a, Arbore etc., ilustreaz# al#uta în mâna lui David, zugravii respectând 
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Unii cercet#tori au emis ipoteza similitudinei dintre cobuz !i cobz#, ultimul 
termen dovedindu-se a fi de origine slav#. Psaltirea este un instrument cu coar-
de ciupite confec"ionate din ma", cum se precizeaz# în scrieri religioase ca: 
Psaltirea Scheian#, Psaltirea lui Coresi, Psaltirea lui Varlaam, Psaltirea de la 
Alba Iulia, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei etc. O serie de texte mai vechi se 
refer# la coardele psalteriumului: „psaltire cu zeace ma"i”, „în zeace ma"e psalti-
rîei”, „în psaltire cu zece ma"e”, tot din ma" având coardele !i canonul cu care 
cel dintâi se înrude!te; canonul î!i afl# obâr!ia în Orientul Apropiat, con"ine 24 
su 25 de coruri, fiecare având trei coarde de ma" ce sunt întinse deasupra unei 
cutii de rezonan"# din lemn; este foarte rar men"ionat în scrierile vechi, despre el 
vorbindu-se în Înv#"#turile lui Neagoe Basarab c#tre fiul s#u Teodosie !i anume, 
în Rug#ciunea lui Neagoe Basarab la ie!irea sufletului, considerat nu numai 
epilogul c#r"ii ci !i încununarea epopeii scris# de domnitor: „%i urechile méle, cu 
care ascultam vioar#le !i tobele !i surlele !i canoanele !i alte feliuri de veselii 
multe, acum s# astupar#.” În secolul al XVII-lea, canonul va fi men"ionat de 
Miron Costin când istorise!te, în Predoslovie, despre cântecele epice care se 
auzeau la curtea lui Matei Corvin în timpul ospe"elor. Harpa !i vioara vor fi tot 
mai des men"ionate în scrieri, începând cu veacul al XVII-lea.147

147   Despre instrumentele populare vezi Privire istoric# asupra instrumentelor muzicii de tradi"ie 
oral# de Alexandru, Tiberiu (ms. dact.) Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România.
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 Vocabularul, terminologia aflate în continu# evolu"ie !i cre!tere progresiv# 
î!i au particularit#"ile lor în textul unei opere monumentale, în form# slavon#, de 
la începutul veacului al XVI-lea: Înv#"#turile lui Neagoe Basarab c#tre fiul s#u 
Teodosie, redactat# de domnitor în ultimii cinci ani ai vie"ii (a domnit de la 23 
ianuarie 1512 pân# la 15 septembrie 1521). Încheierea lucr#rii s-a f#cut în ace-
la!i an (1521) când a ap#rut cel dintâi text românesc mai lung ce ni s-a p#strat: 
scrisoarea boierului Neac!u din Câmpulung adresat# judelui Bra!ovului, Hans 
Beckner, care con"ine pre"ioase informa"ii referitoare la mi!c#rile trupelor tur-
ce!ti. Ca simbol al unei epoci, Neagoe Basarab preg#te!te mo!tenitorul pentru 
via"a laic#, sfaturile sale având echivalen"e în maximele grece!ti sau în cele din 
literatura latin#: „Mintea este comoar# neclintit# !i netrec#toare; mintea cea cu-
rat# se urc# pân# în înaltul cerului !i cu tain# chivernise!te toate ale sufletului !i 
trupului în fa"a împ#ratului atot!tiutor; mintea este care leag# în pace pe fra"i; 
mintea cea ager# în fa"a împ#ra"ilor !i marilor dreg#tori mai cu cinste este decât 
avere mult#. C#ci un b#rbat priceput "ine la un loc popor mult, cel f#r# de minte 
îns# îl pierde; mintea îns# cea bun# în fa"a împ#ra"ilor cere!ti ne!tiu"i "ine în 
s#n#tate trupul !i obrazul de bun# izbând# îl face....” „Fi"i în"elep"i !i cumin"i ca 
albina, care culege mierea nu din toate florile, ci numai din cele bune !i mirosi-
toare. Florile sunt slujitorii !i sfetnicii domnului care, ca !i albina, s# asculte nu-
mai sfaturile lor cele bune, ca inima s# i se îndulceasc#.” „Judec# pe fiecare cu 
dreptate dup# faptele lui, c# de aceea e!ti domn care trebuie s# fie ca un izvor 
nesecat ce d# tuturora aceea!i ap#, iar nu unora dulce, iar altora amar#.” 
„Cuvântul e ca !i vântul; pleac# !i nu-l po"i opri, dup# ce iese din gur#; !i-"i pare 
r#u apoi, c# l-ai spus.” M#rirea !i vanitatea desf#t#rilor lume!ti sunt deplânse în 
asemenea termeni: „Spune-mi acum tic#loase suflete, unde este domnia noas-
tr#? Unde este munca noastr#? Unde sunt feciorii !i fetele noastre? Unde este 
slava cea de!art# a lumii acesteia !i bucuria ei? Unde sunt b#ile cele calde !i 
umplerea voii trupului nostru? Unde sunt gr#dinile noastre cele frumoase, cu 
mesele cele întinse !i cu c#rnuri cu miros bun !i frumos? Unde este vinul carele 
totdeauna veselea inima noastr#? Unde sunt vioarele !i tobele !i surlele? Unde 
sunt caii no!tri cei frumo!i !i împodobi"i cu rafturi poleite !i cu !ale ferecate? 
Unde sunt inelele noastre cele cu pietre scumpe? Unde sunt diademele cele 
împ#r#te!ti, care erau împodobite cu m#rg#ritar !i cu pietre de mult pre"? Unde 
sunt podoabele hainelor împ#r#te!ti? Unde este aurul !i argintul dintr-aceast# 
lume, tic#loase suflete?”

Atmosfera muzical# !i ac"iunea de a practica arta sunetelor sunt conturate 
în Înv#"#turile voievodului dup# cum urmeaz#: „..se cade Domnului s# aib# la 
mésa sa multe  feliuri de tobe !i de vióre !i de surle de veseli# .... Iar voi dac# 
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auzi"i resunându-v# glasuri ca acestea, nu se cade s# v# duc# mintea spre 
densele, séu c#tre jocurile celle de multe feliuri, care se facu !i vinu pentru nu-
mele vostru dintr’alte terre, c# omulu cella ce-lu duce totu gândulu spre cântece, 
!i spre jocuri ca acestea acella n’are minte de adjunsu. Dar cum vei puté fi tu 
domnu, !i s# te chi#mi omeniloru, sare !i izvoru din care s# se adape to"i óme-
nii, !i s#-"i dai mintea cu totulu spre scopote !i spre jocuri ca acellea? Pentru 
aceia te înve"u !i eu fetulu meu: de-"i e vocea s# fii unsulu lui D.zeu, "i se cade 
tote scopotele !i jocurile s# le la!i josu....Ci acelle scopote s# resune înaintea 
ta...” Comentând problematica schi"at# de Neagoe Basarab în ultima sa înv#"#-
tur#: „ca turturéaua ceia ce se desparte !i-i pere so"ia; mult# jale !i dor are 
pentru dânsa, !i nici o dat# pre copaciu verde nu se pune, ci tot pre uscat; !i 
când va s# bé ap#, întâiu o turbur# cu piciórele !i atunci bea; !i nici odat# inima 
ei nu dob#ndesce veselia...” B. P. Ha!deu subliniaz# c# domnitorul „nu face aci 
decât a readuce în proz# vechiul nostru cântec poporan:

r# !i trece!”148

148  Vezi Ha!deu, B. P., C#r"ile poporane ale Românilor în secolul al XVI-lea, Bucuresci, Noua 
Typografie na"ional# R#dulescu, 1879, p. 442-443.
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de al Elinilor. Iar no"iunea elin# este alta decât a 
culturei apusene contimporane, propriet#"i esten"iale diferindu-le. &inând seama 
de originala !i puternica via"# muzical# a Tracilor, st#pânitorii de pe vremuri ai 
p#mânturilor române!ti de mai apoi, suntem îndrept#"i"i a presupune c# adânci 
transform#ri semantice trebuie s# fi suferit etimonul greco-roman sau chiar sla-
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von, la transplantarea lui în spiritualitatea !i limbajul b#!tina!ilor. Desigur, etimo-
logiile nu pot r#mâne neluate în seam# în discu"iile asupra originei !i dezvolt#rii 
istorice a cântecului popular popular românesc, ele îns# urmeaz# a fi privite la 
lumina tradi"iei muzicale, pe care a trebuit s-o primim din experien"a !i concep"ia 
muzical# tracic#.”149

Peste vechiul fond greco-latin amestecat cu influen"e slavo-bizantine se 
vor suprapune elemente turco-arabe odat# cu intrarea turcilor în Europa !i sub 
înrâurirea exercitat# de autoritatea lor politic# în Principate. Din documentele 
vremii, George Breazul extrage urm#toarea terminologie turco-arab# p#truns# în 
via"a muzical# româneasc#: caval – daulhanale,  daulhanea, dauluri; giampara-
giu, giamparale; - mehterba!, mehterba!a, mehterhanea, mehterhaneaua, meh-
terhanelele, mehteri, mehterhaneba!a, mehterlerchebaesi; - muscal; - nacarade, 
nagarale; - naiu, naingiu, naisan, neiu, neisan; - nobet, nubet; - pestref; - tabul-
chana, tabulchanagiu, tabulhanaus, tabulhanale; - tacâm; - tambur#, tambura-
giu, tambur; - taraf; - taxîm; - tumbechiuri, tumbelech uri. 

Lexicul muzical românesc se presupune a fi fost definit la începutul veacu-
lui al XV-lea !i începutul veacului urm#tor când se afirma scrisul în limba patriei 
care folose!te elemente ale unor limbi anterioare celei în care au ap#rut cunos-
cutele c#r"i române!ti la Bra!ov, în a doua jum#tate a secolului al XVI-lea. Ivirea 
scrierilor !i a cânt#rilor române!ti, instaurarea definitiv# a scrisului !i cânt#rii în 
limba român# în stat !i în biseric# s-au desf#!urat pe o perioad# de dou# vea-
curi. Avem în vedere rezisten"a limbii slavone considerat# de biseric# limb# 
„sfânt#” înl#turat# din cancelaria &#rilor Române pân# la sfâr!itul secolului al 
XVII-lea !i din biseric# pân# la începutul veacului urm#tor. Lu#m în calcul con-
comiten"a limbilor latin#, greac# !i slavon# în biseric#, latina !i greaca devenind 
precump#nitoare în compara"ie cu slavona-trec#toare !i prin num#rul de manus-
crise, mai pu"ine în compara"ie cu cele existente în celelalte dou# limbi. În limba 
român#, cele dintâi c#r"i liturgice sunt traduse în prima jum#tate a secolului al 
XVI-lea, ie!irea lor de sub teascuri fiind posibil# în a doua jum#tate a men"iona-
tului secol. C#r"ile de stran# ce erau folosite pentru cântare, exceptând Octoihul, 
se vor traduce abia dup# un secol.

Cercet#rile din ultimile decenii au relevat c# oda inititulat# Ia de pre noi tu, 
Doamne, mânia ta, ce face parte din colec"ia Odae cum harmoniis apar"inând lui 
Johannes Honterus, este printre cele mai vechi piese muzicale române!ti !tiute 
sub forma textului !i muzicii. Aceast# od# cu nr. 2 (Saphicum aliud) a fost prelu-
at# de la Peter Tritonius !i tip#rit# în edi"ia din 1548. Textul românesc reprezint# 

149  Breazul, George, Patrium Carmen, Contribu"ii la studiul muzicii române!ti, Editura Scrisul 
Românesc, Craiova, 1941, p. 64-67.
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traducerea unui vechi cântec religios maghiar ce a fost publicat prin 1570 !i 
adaptat melodiei. Se urm#rea !i pe aceast# cale atragerea românilor la 
Reform#. Cartea de cânt#ri din perioada 1570-1573 tip#rit# la Oradea sau la 
Cluj-Napoca, !tiut# sub denumirea Fragmentul Teodorescu, are opt pagini cu 
cânt#ri din psalmi, versificate, concepute în limba român# cu litere latine !i cu 
ortografie maghiar#; cânt#rile sunt traduse din Cartea de cântece calvine a lui 
Francisc David care se bazeaz# pe Cartea de cântece a lui Szegedi Gergely din 
1569, tot calvin#. În 1559, la !coala din Scheii Bra!ovului a fost introdus 
Catehismul românesc, reeditat de Coresi dup# cel tip#rit de Filip Moldoveanu la 
Sibiu, în 1544. Au urmat celelalte c#r"i tip#rite de Coresi în române!te care nu 
con"in muzic#. De asemenea, se !tie c# la biserica din Schei !i în !coala de aici 
a fost introdus# prima carte de stran#: Octoihul mic transcris de Oprea Diacul, 
dup# unii la 1570, dup# al"ii între 1569 !i 1571.

Înv#"#mântul muzical organizat „de biseric#, în sânul ei, sub zidurile sau în 
jurul zidurilor ei, de c#tre slujitorii ei, pentru nevoile ei”, cum precizeaz# George 
Breazul în Un capitol de educa"ie muzical#150, cunoa!te o evolu"ie eterogen#, în 
&ara Românesc# !i Moldova impunându-se tradi"ia bizantin#, iar în Transilvania 
muzica bizantin# va convie"ui cu cea gregorian# !i, dup# adoptarea Reformei, 
cu muzica protestant# !i cu muzica altor culte. Dup# crea"iile poetico-muzicale 
date la iveal# de Filotei monahul, fostul logof#t al lui Mircea cel B#trân, secolul 
al XV-lea aduce în prim plan crea"ia original# de tip bizantin ce s-a afirmat la 
vestita !coal# muzical# de la Putna, al c#rei moment de maxim# înflorire a fost 
consemnat în ultima parte a domniei lui %tefan cel Mare !i a urma!ilor s#i ime-
dia"i. %coala î!i desf#!oar# activitatea concomitent cu cea franco-flamand# din 
epoca Rena!terii !i se înscrie într-un context mai larg al înfloririi artelor din acest 
început de er# nou# româneasc# care deschid ample dimensiuni culturii din 
&ara Româneasc#, Moldova cât !i din Trasilvania, unde arta autohton# se dez-
volt# paralel cu arta popula"iilor conlocuitoare. %coala muzical# de la Putna con-
tinu# tradi"ia celei de la Neam", cunoscut# înc# din prima jum#tate a secolului al 
XV-lea prin manuscrieri caligrafice, decor#ri artistice a textelor biserice!ti, prin 
înf#ptuirile în domeniile picturii, sculpturii, broderiei etc. Prin 1467 sau 1468, 
sosesc de la Neam" la Putna mai mul"i psal"i în frunte cu arhimandritul Ioasaf 
aducând cu el Stihirarul considerat „cel mai vechi manuscris scris de români 
pentru români cunoscut pân# acum”151, manuscris ce ar apar"ine, deci, !colii de 
lâng# M#n#stirea Neam". „Continuând aceast# tradi"ie nem"ean#, precizeaz# 

150  Bucure!ti, 1937, p. 22.
151  Moisescu, Titus, Putna – Centru de cultur# muzical# medieval# româneasc#. În Studii de 

muzicologie, vol. XVII, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p.187.
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Titus Moisescu, psal"ii români de la Putna au avut la îndemân# în mod neîndo-
ios manuscrise muzicale bizantine, din care au preluat cânt#ri apar"inând unor 
compozitori bizantini din secolele XIV-XV, ca Ioannes Glykys, Ioannes 
Papadopoulos zis Kukuzeles, Dimitrios Dokeianos, Xenos Korones, Ioannes 
Kladas, Manuel Hrisafes, c#rora le-au ad#ugat crea"iile autohtone, semnate !i 
atribuite în mod clar lui Evstatie, protopsaltul Putnei, Dometian Vlahul, Teodosie 
Zotica etc.”152

Afirmarea impetuoas# a !colii de la Putna este explicat# în primul rând pe 
temeiul factorilor interni, c#ci domnia lui %tefan cel Mare (1457-1504) „a marcat 
o înflorire artistic# f#r# precedent. M#rturie ne stau pitore!tile edificii arhitectura-
le din Nordul Moldovei, expresie a luminozit#"ii !i robuste"ii de caracter a popo-
rului român care le-a dat na!tere prin fantezia !i truda iscusi"ilor me!teri !i zu-
gravi. Ctitoriile lui %tefan cel Mare dovedesc un rafinat sim" artistic, impresionant 
prin armonia ansamblurilor, perfec"iunea formei, sincronizarea culorilor, siguran-
"a liniilor, în desenul frescelor. F#r# îndoial#, l#ca!urilor moldovene poart# cute-
z#toare peste veacuri amprenta a ceea ce s-ar defini rena!tere în cultura româ-
nesc#, pentru c#, odat# cu în#l"area lor, s-a înregistrat un progres artistic 
general, purtând faima epocii de glorie înscris# în istorie de figura impun#toare 
a voievodului.”153 Primul egumen al Putnei adus de la Neam" în 1467 sau 1468 
a fost, deci, Ioasaf, apoi sunt pomeni"i Evstatie ritorul la 1493, Antonie la 1545 !i 
Lucaci - ritorul !i scolasticul – la 1581, !coala, unic# în felul ei în partea de r#s#-
rit a Europei, extinzându-!i continuitatea mai bine de un secol, dup# %tefan cel 
Mare artele fiind sus"inute !i încurajate de Bogdan al III-lea (1504-1517), Petru 
Rare! (1527-1540 !i 1541-1546), Alexandru L#pu!neanu (1552-1561 !i 1563-
1568) etc. Cel mai de seam# reprezentant al !colii putnene – !coal# în care se 
înv#"au scris – cititul muzical !i cântarea !i unde se desf#!ura o intens# activita-
te componistic# – a fost Evstatie protopsaltul, de care va mai fi vorba în lucrarea 
de fa"#. Faima !colii a trecut grani"ele "#rii, în Polonia !i Rusia cântându-se 
crea"iile putnene. Domnitorul Alexandru L#pu!neanu – sus"in#tor al ortodoxis-
mului, atât în nord cât !i în sud, c#ruia i-a fost dedicat un polihronion – cel mai 
vechi pentru un român – printr-o scrisoare trimis# din Suceava ortodoc!ilor din 
Lvov, pe data de 6 iulie 1558, invita „patru cânt#re"i tineri !i buni” care s#-!i în-
su!easc# „cântarea  greac# !i sârb#”. Din aceea!i scrisoare reiese c# în 
Moldova studiaser# !i tineri din Przemisl, ceea ce a determinat pe mai to"i cer-
cet#torii culturii muzicale putnene s# ajung# la concluzia c# ortodoc!ii din cele 

152   Ibid.
153  Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, 

p. 138.
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dou# centre culturale poloneze cântau ca la Suceava, ca la Putna !i ca la Bizan" 
ori Athos (între 1330-1541 existau în districtul Przemisl 72 de sate române!ti, iar 
în districtul Lvov – 52). Cânt#rile de la Putna au circulat în vestul Rusiei, un 
manuscris de aici a ajuns mai târziu în insula Lesbos. Activitatea de alc#tuire a 
manuscriselor muzicale – pân# acum fiind cunoscute 11 manuscrise putnene – 
ca !i cea de crea"ie, de care va mai fi vorba în cele ce urmeaz#, a fost deosebit 
de înfloritoare, peisajul muzical putnean impunându-se în epoc#. Ultimele dece-
nii ale secolului al XVI-lea sunt îns# tot mai s#race în date despre activitatea 
!colii de la Putna. Se !tie c# prin 1576 Dorothei al Monemvasiei, înso"itorul lui 
Ieremia, patriarhul Constantinopolului, ar#ta c#  Petru %chiopul, domnul 
Moldovei (1574-1576), „iubea muzica” !i „avea un iscusit dasc#l de cânt#ri” ce 
activa, probabil, la Putna; în 1676 scria la Putna un manuscris în câteva tomuri 
ieromonahul Gherasie; la 1776 ieromonahul Ilarion, care î!i f#cuse studiile la 
Patmas, preda „psaltichia dup# melodia greceasc#”.

 Spre sfâr!itul secolului al XV-lea, poate chiar mai devreme, cum se contu-
reaz# în unele cercet#ri recente, s-a deschis la Bra!ov o !coal# considerat# cea 
mai veche institu"ie româneasc# de înv#"#mânt (Sextil Pu!cariu !i Andrei 
Bârseanu dau ca dat# a deschiderii ei anul 1495). Între anii 1480-1497 sunt 
men"iona"i primii dasc#li: Radu Dasc#lul !i Gheorghe Gr#m#ticul. În 1505, gr#-
m#ticii de la Bra!ov (cel pu"in doi la num#r) înso"eau pe preo"i care umblau cu 
crucea de Boboteaz#; un gr#m#tic din cei doi îndeplinea func"iile de dasc#l al 
!colii !i cânt#re" al bisericii. La !coala româneasc# din Scheii Bra!ovului a fost 
dasc#l Dobre (1541-1572), nepotul lui Popa Toma (1540-1566), care este pome-
nit ca „scholasticus”. Cl#direa !colar# a fost în#l"at# de protopopul Mihai (1576-
1605), fiul popii Dobre, prin actul de danie al domnitorului Moldovei – Aron Vod#, 
în care sunt men"iona"i !i doi diaconi ce erau obliga"i s# cânte la stran# !i s# fie 
dasc#li de psaltichie la %coala bisericii (ref#cut# între anii 1760-1761). La aceas-
t# !coal# muzical# de tip bizantin înv#"au tineri din toate p#r"ile Transilvaniei !i 
din &ara Româneasc#, activitatea extinzându-se pe o perioad# mare de timp, 
institu"ia devenind mijloc de rezisten"# al ortodoxismului în fa"a calvinismului !i 
catolicismului.

Muzica bisericeasc# de tip bizantin putea s# fie înv#"at# !i în diferite loca-
lit#"i din &ara Româneasc# cum ar fi Târgovi!te unde, înc# din primele decenii 
ale secolului al XV-lea, exista o !coal#. Se !tie c# domnitorul Radu cel Mare 
(1495-1508) a invitat pe fostul patriarh al Constantinopolului, Nifon II, pentru 
organizarea bisericii asemeni celei din Bizan" !i Athos. Primul cânt#re" al mitro-
poliei din Târgovi!te angajat în timpul domniei lui Petru Cercel (1583-1585) avea 
reputa"ie în tot Orientul. %coala de tip bizantin sau !coala slavon# din Târgovi!te 
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avea prev#zut# în program# !i cântarea bisericeasc#, pe lâng# celelalte obiecte 
de înv#"#mânt. De la mijlocul secolului al XIV-lea se p#streaz# un document în 
care se men"ioneaz# c# mitropolitul Iachint de la Curtea de Arge! trebuia „s# 
înt#reasc#” pe cite"i, diaconi !i preo"i în slujba lor.154 Vladislav Vlaicu, domn al 
&#rii Române!ti, trimitea tineri români s# înve"e la Athos, Gr#m#ticul Radu de la 
M#nice!ti (Teleorman) cerea preo"ilor, dasc#lilor, gr#m#ticilor etc., „câ"i citi"i sau 
cânta"i Evangheliarul s# îndrepta"i.”

În secolul al XV-lea, predarea muzicii psaltice se f#cea înc# dup# auz, în  
mod empiric dar, începând cu cea de a doua jum#tate a acestui veac, dasc#lii 
de biseric# !i elevii !colilor m#n#stire!ti erau obliga"i s#-!i însu!easc# semnele 
muzicale bizantine, s# cunoasc# scris-cititul muzical - neumele, intervalele, for-
mulele !i ehurile bizantine pe temeiul unei sistematiz#ri a materiei. Se presupu-
ne c# exista o metod# de predare !i o anume sistematizare în !colile de pe 
lâng# m#n#stirilor: Tismana, Cozia, Govora, Moisei, Bistri"a-Neam", Putna pre-
cum !i în !coli de înv#"#mânt bisericesc din centre ca: Târgovi!te, Curtea de 
Arge!, Câmpulung-Arge!, Buz#u. Practicarea psaltichiei dup# reguli precise !i 
dup# c#r"i care con"ineau !i no"iuni teoretice se f#cea la Putna, unde psal"ii din 
vremea lui %tefan cel Mare cântau dup# c#r"i de muzic# religioas# numite mai 
târziu psaltichii. Asemenea c#r"i nu se rezumau numai la scris-cititul muzical, ci 
priveau !i latura literar# precum !i anumite aspecte teologice, istorice sau legate 
de prozodie, !tiut fiind faptul c# în !coala lui Honterus la Bra!ov, întemeiat de 
renumitul umanist în anul 1543, !colarii î!i însu!eau prin cântec structurile me-
trice ale prozodiei latine.

 Procesul instructiv guvernat de un sistem, de logica înl#n"uirii temelor !i 
sistematiz#rii materiei poate fi dedus din manualele muzicale, din gramaticile 
muzicale intitulate: Gramatica muzical# sau Tehnica psaltichiei, Introduceri, 
Propedii, Enhiridii, Teoriticoane care, în multe cazuri, expun direct teoria muzica-
l# bizantin#, ceea ce l-a determinat pe I. D. Petrescu s# numeasc# un aseme-
nea manual elementar Abrégé théoretique155. Tratatele elementare de teorie 
muzical# bizantin# cuprind indica"ii cu privire la neumele ascendente !i descen-
dente, la moduri !i ftorale, la combina"iile de semne !i la cele de expresie !i di-
namice, la formulele de intonare a ehurilor etc., num#rul celor existente la noi !i 
care se afl# incluse în diverse manuscrise fiind apreciabil. În !coala muzical# 
româneasc# prima gramatic# folosit# apar"ine lui Evstatie protopsaltul de la 
M#n#stirea Putna !i ea este inclus# în volumul terminat de scris la 11 iunie 
1511, volum ce se înscrie printre cele dintâi monumente ale culturii noastre mu-

154   Documente privind istoria României, B. &ara Româneasc#, vol. I, p. 13.
155   Petrescu, Ioan, D., Les Idiomèles et le Canon de l’office de Noël, Paris, 1932, p.50.
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zicale, concepute !i realizate de români, pentru români. O alt# gramatic# se 
g#se!te în manuscrisul grecesc I⁄26 din Biblioteca Central# Universitar# „Mihail 
Eminescu” din Ia!i, realizat de Antonie Ieromonahul la anul 7055 (1545), oper# 
de asemenea monumental# a culturii muzicale române!ti, iar alte dou# grama-
tici se g#sesc incluse în manuscrisul slavo-grecesc nr. 283 din Biblioteca 
Academiei Române !i în Lz. 12. Num#rul gramaticilor care, în aceast# etap#, 
este redus dar spore!te în secolele al XVII-lea !i al XVIII-lea, perioad# ce nu 
este inclus# în volumul de fa"#.

Cultura muzical# pe teritoriul Transilvaniei are o evolu"ie complex#, cânt#-
rii populare !i celei de tip bizantin al#turându-li-se cele mai diverse forme de 
muzic# vocal# !i instrumental#. Un filon constant r#mâne muzica gregorian# 
atât de temeinic împ#mântenit# în "#rile din centrul !i vestul Europei. Este pro-
movat# cântarea psalmodic#, strofic#, commatic# !i antifonia, r#sun# imnuri, 
secven"e, trope, jubila"ii care p#trund !i în Moldova prin trimi!ii Vaticanului. 
Octavian L. Cosma precizeaz# în acest sens: „Cântarea psalmodic#, strofic#, 
commatic# !i antifonia au constituit modalit#"ile proprii muzicii care c#p#ta un 
caracter concertant fie c# e vorba de imnuri, secven"e, trope, fie c# erau formele 
constitutive întâlnite în liturghie, cum ar fi - «introitus», «psalmul», «canonul», 
«Kyrie», «Gloria», «Sanctus», «Agnus Dei»”156. Introducerea orgilor în catedrale, 
biserici !i m#n#stiri aflate în mediul urban sau rural a mijlocit abordarea unui 
repertoriu specific apar"inând celor mai de seam# compozitori europeni, a favo-
rizat cump#rarea de tabulaturi, partituri !i instrumente muzicale perfec"ionate. 
Organi!tii, cantorii !i constructorii de orgi sunt men"iona"i dup# anul 1300 în di-
verse documente ale cancelariilor transilv#nene, de atunci presupunându-se a 
fiin"a !i cele dintâi forme de !colarizare, c#ci organistul se cerea s# fie un muzi-
cian cu larg orizont, cunosc#tor nu numai al tehnicii instrumentale, ci !i al nor-
melor de compozi"ie care solicit# deopotriv# me!te!ugul !i fantezia creatoare. 
Dup# Legenda Sanctii Gerhardi Episcopi care ne informeaz# c# în anul 1028 
func"iona o !coal# la Cenad cu 30 de elevi !i doi profesori, unul – Walter – îns#r-
cinat cu predarea muzicii, document deja men"ionat în alt# parte ce nu prive!te 
muzica de org#, dup# formele de înv#"#mânt atestate documentar în localit#"i 
precum: Cost#u – lâng# Or#!tie, Juc – aproape de Cluj-Napoca, Bra!ov – unde 
preda muzica Theodoricus, se cere men"ionat# Schola Coronensis sau gimna-
ziul s#sesc în fruntea c#ruia se afla Johannes Honterus, cel ce a întocmit o co-
lec"ie de cântece pe versurile poe"ilor latini pentru instruirea elevilor, devenit# !i 

156  Cosma, Octavian, L., P#trunderea muzicii gregoriene în Transilvania !i Moldova... Studiu 
dactilografiat aflat în Biblioteca Uniunii Compozitorilor !i Muzicologilor din România.
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ea monument al culturii muzicale de pe teritoriul "#rii noastre. Spre finele seco-
lului al XVI-lea, se întemeiase biblioteca gimnaziului bra!ovean care cuprindea, 
printre altele, lucr#ri de Adrian Wilaert !i Orlando di Lasso, colec"ii dintre cele 
mai valoroase ale timpului. La Bistri"a N#s#udului, începând cu anul 1438, das-
c#lii care se ocupau de înv#"#tura copiilor din corul bisericii, îndeplinind !i slujbe 
de clopotari, trebuiau s# aib# învoirea parohului pentru a putea fi numi"i de ob!-
te. În anul 1468, noul episcop de Alba, Nicolae, îndeamn# capitul Bistri"ei s# nu 
se mai numeasc# conduc#torii de cor !i de !coal# f#r# îng#duin"a parohului. În 
1533, bistri"enii angajeaz# pe numitul Gaspar, cu 5 florini pe an, ca organist al 
bisericii din Pia"a Mare, punându-i-se în vedere c# la nevoie va repara !i orolo-
giul din turn. La 29 decembrie 1571, %tefan Báthory acorda prioritate !colii de la 
Bistri"a (Schola Bistricensis), întrucât viitorii soli!ti !i cori!ti ai bisericii erau re-
cruta"i din rândul elevilor. Înt#rind privilegiile !colii, Báthory acorda !colarilor 
dreptul de a fi între"inu"i într-un internat din fondurile parohiei. Predarea muzicii 
era încuvin"at# !i în !colile s#te!ti dac# lu#m în considerare lucr#rile sinodului 
evanghelic n#s#udean din 11 iunie 1676 care exclude muzica din mediul rural, 
rezervând-o numai !colii bistri"ene. %coli fiin"au la Media!, Sibiu, Târgu-Mure!, 
Sighi!oara etc., au loc primele tentative de înfiin"are a unor universit#"i la Cluj-
Napoca, Sebe! !i în alte localit#"i.

În compara"ie cu perioada anterioar#, în secolele al XV-lea !i al XVI-lea se 
produce o evident# diferen"iere între înv#"#mântul muzical din !coala latin#, 
gimnaziu !i !coala m#n#stireasc# în func"ie de scopul urm#rit de fiecare în par-
te. În quadrivium !i în cadrul „celor !apte arte liberale”, cum apare conturat în 
criptograma decorativ# a manuscrisului putnean al lui Evstatie Protopsaltul din 
1511, compunându-se din: gramatica, muzica, retorica !i filtele sau arta cripto-
grafic#, prin gramatic# definindu-se teoria muzicii. În cadrul „celor !apte arte li-
berale”, prin predarea muzicii se urm#rea însu!irea unor cântece, !i doar secun-
dar cunoa!terea regulilor teoretice. În regulamentul gimnaziului din Bra!ov, 
Johannes Honterus stipula obligativitatea profesorului de muzic#, ce de"inea 
primul loc dup# director în ierarhia didactic#, s# „exerseze muzica” la cea dintâi 
or#, s# cânte cu elevii: „...cantor hora prima quotidie exerceat musicum”. 
Cantorul supraveghea !i manifest#rile muzicale ale elevilor din afara !colii, pen-
tru ca acestea s# r#mân# în cadrul unei educa"ii estetice !i morale corespunz#-
toare. În general, nu se putea concepe c#rturar f#r# o temeinic# preg#tire muzi-
cal#, epoca oferindu-ne numeroase exemple ca: Nicolaus Olahus, Gavriil Uric, 
Johannes Honterus, La"cu din M#"e!ti, Sebastian Tinódi, Johannes Sommer !.a.

Pe teritoriul Transilvaniei se înmul"esc manuscrisele muzicale care indic# 
!i numele alc#tuitorilor respectivi, spre deosebire de epoca anterioar#, când au-



223

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

torul era men"ionat sporadic. La Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia se p#s-
treaz# parte din manuscrisul Evanghelium scriptum cum aurum pictum... !tiut !i 
sub denumirea Codex Aureus realizat, se presupune prin 805-810 la m#n#stirea 
Laurissa, azi Lorsch, lâng# Worms⁄Rin. În anul 1785, manuscrisul a ajuns în 
Transilvania odat# cu biblioteca unei m#n#stiri din Austria, vândut# episcopului 
Ignatius Batthyani care avea re!edin"a la Alba Iulia.157 În 1430, la m#n#stirea 
Ciucul, Henricus Halbgebachsen a dat la iveal# un voluminos manuscris de 
Missale I, la Alba Iulia se p#streaz# un alt volum cu titlul Missale, realizat tot în 
secolul al XV-lea, în nota"ia neumatic# patrat#. S-au p#strat !i volume purtând 
numele unor personalit#"i de seam# ca: Antifonarul lui Matei Corvin (conservat 
la Viena) !i Evangheliarul lui Nicolaus Olahus (1554). La Sibiu se p#streaz# un 
manuscris din 1507 intitulat Vigiliale care a fost comandat de parohul Marcus 
Knoll !i provine din localitatea %ura Mare, jude"ul Sibiu. La Sighi!oara exist# un 
Antifonar din 1506 !i la Oradea a fost tip#rit un Graduale în 1566. La Biblioteca 
Brukenthal din Sibiu se afl#, din anii 1550-1560, un Mare Antifonar, iar la Alba 
Iulia se p#streaz# un Antiphonale latin, un Graduale in pergament !i Graduale 
ad XXI Missus Solemnis, ultima colec"ie considerat# mai recent# (sec. al XVIII-
lea), în realitate, ea fiind din secolul al XVI-lea. Se cer men"ionate !i c#r"ile de 
cântece apar"inând Reformei ca: Gesangbuch de Valentin Wagner, Catehismul 
calvinesc (1544). La Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia se p#streaz# !i un 
pre"ios manuscris ceh intitulat Graduale !i Antiphonale Bohemicum et Hymni 
latini (sec. XVI), cunoscut de muzicologii cehi drept Codex Alba Iulia, ce relev# 
interferen"e spirituale dintr-un spa"iu geografic întins  manifestate în plin# 
Rena!tere, în plin umanism renascentist reprezentat, între altele, prin opere fun-
damentale ale culturii române!ti, prin personalit#"i de prestigiu european, prin 
!coli latine precum cele de la Oradea, Sibiu, Alba Iulia, Cotnari. Rena!terea 
evolueaz# concomitent cu Reforma, Johannes Honterus din Bra!ov devenind 
adeptul ideilor lui Martin Luther care, printre altele, sus"ineau cre!terea aportului 
limbilor na"ionale. Rena!terea !i Reforma imprim# mi!c#rii muzicale o evolu"ie 
orientat# spre profesionalism, spre libera afirmare a personalit#"ii componistice 
sau interpretative, spre izvorul popular ca permanen"# a inspira"iei muzicale. 
P#trunderea repertoriului european pe teritoriul Transilvaniei, cu prec#dere a 
celui italian, este înso"it# de angajarea unor instrumenti!ti !i compozitori la cur-
"ile transilv#nene, pe lâng# unele dintre ele activând a!a-numitele capelle.

 Reforma a gr#bit procesul apari"iei scrierilor în limba român#, proces înce-
put înaintea ei din cerin"e interioare de afirmare, a favorizat introducerea limbii 

157   Vezi: Cre"u, Ion, Biblioteca Batthyaneum (II) în: Azi, 3 aprilie 1991, Bucure!ti.
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poporului în cântarea cultic# !i sus"inerea spiritualit#"ii autohtone. În aceea!i 
m#sur# a declan!at cre!terea num#rul scrierilor germane !i maghiare, inclusiv a 
celor legate de muzic#, printre ele înscriindu-se cronicile lui Hyeronimus 
Ostermayer !i Gaspar Heltai.

Este de relevat faptul c# Nicolaus Olahus (Nicolae Vlahul sau Românul, 20 
ian. 1493-17 ian. 1568), n#scut la Sibiu !i instruit la !coala capitular# din 
Oradea, cel ce a avut un contact strâns cu celebrul umanist Erasmus din 
Rotterdam, a dat la iveal# trei opere istorico-geografice, cea mai pre"ioas# fiind 
Hungaria (1536), men"ionat# !i mai înainte, lucrare care descrie vechiul teritoriu 
al Daciei locuit de români: &ara Româneasc#, Moldova, Transilvania, &ara 
Some!ului, &ara Cri!urilor !i &ara Timi!ului, sus"inând – pentru prima dat# de un 
român – originea roman# !i continuitatea limbii !i a poporului român.  Într-un 
recent studiu, Octavian L. Cosma afirm# urm#toarele în leg#tur# cu p#strarea 
ne!tirbit# a tradi"iilor str#vechi pe teritoriul Transilvaniei supus atâtor încerc#ri: 
„Cu toate eforturile, inclusiv materiale, depuse pentru atragerea românilor la lu-
teranism !i calvinism, nu se realizeaz# nici un succes durabil, deoarece prea 
puternic# era credin"a în tradi"ia str#mo!easc#, în care se vedea garan"ia p#s-
tr#rii unit#"ii na"ionale. Astfel c#, în mas#, niciodat# nu s-a ivit în aceast# epoc# 
o bre!# constant# care s# valideze, în mijlocul românilor, o schimbare demn# de 
re"inut. În schimb, se g#sesc cazuri izolate, ca !i în perioadele anterioare, când, 
pentru a putea avansa în ierarhia nobiliar# sau pentru a se putea îmbr#"i!a o 
carier# ecleziastic# ori cultural#, se trecea la catolicism, chiar prin înrolarea în 
ordine c#lug#re!ti. Se poate constata, din aceast# solu"ie limit#, cât de îngr#dite 
erau c#ile de afirmare a românilor din Transilvania, c#rora li se oferea posibilita-
tea dep#!irii condi"iei de iobag prin concesii !i trasfer#ri de con!tiin"# na"ional#. 
Era o modalitate exterioar# care a permis unor români s# ajung# pe cele mai 
înalte trepte sociale, inclusiv pe scaunul regatului maghiar. În acest fel, apare 
peremptorie teza c# mul"i români au cunoscut bine via"a muzical# de tip euro-
pean care se asimilase în straturile sociale, c#utând s# adopte formele vie"ii de 
curte !i de civiliza"ie similar# celei din centrele mari, luate drept etalon. 
Concertele religioase activate de Reform#, precizeaz# în continuare Octavian L. 
Cosma, au declan!at opozi"ia prompt# a cercurilor bisericii ortodoxe române, 
care nu putea accepta dezna"ionalizarea supu!ilor s#i. Ca atare, se ini"iaz# o 
Contrareform# ortodox# menit# a cimenta natura lucrurilor de odinioar#, sus"i-
nând chiar oficierea în limba greac# !i slavon#. Alexandru L#pu!neanu, domn al 
Moldovei, a ini"iat unele ac"iuni pe aceast# linie, între care !i organizarea unor 
!coli de cânt#re"i, la care erau invita"i !i tineri din centrele române!ti din afara 
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hotarelor "#rii...”158 Strig#tul diaconului Coresi din epilogul Psaltirii române!ti din 
1570 dobânde!te semnifica"iile unei credin"e adânc înr#d#cinate în epoc#, el 
devine o pledoarie pentru limba român#: „Cu mila lui Dumnezeu, eu diaconul 
Coresi, dac# v#zuiu c# mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limba [lor] 
numai noi românii n-av#m, !i Hristos zise....cine cite!te s# în"eleag#; .... c# întru 
biseric# mai vr#tos cinci cuvinte cu în"elesulu mieu s# gr#iescu ca !i alal"i s# 
înva"u, decîtu întunerecu de cuvinte neîn"elese într-alte limbi...”

În perioada aceasta s-au afirmat genurile muzicii vocale care se bucurau 
de o larg# audien"#. Un prim document devenit monument în epoc# îl reprezint# 
colec"ia publicat# în 1548 de umanistul bra!ovean Johannes Honterus sub titu-
latura Odae cum Harmoniis ex diversis Poetis in usum Ludi literarij coronensis 
decerptae (Ode cu armonii – corale – din diferi"i poe"i, întocmite pentru uzul 
!colii literare bra!ovene). Colec"ia con"ine peste dou#zeci de piese corale omo-
fone ce f#ceau parte din repertoriul tinerilor gimnazi!ti bra!oveni; prin ele rena!-
te metrul antic, element ce st# la baza ritmului muzical. În 1554 apare la Cluj-
Napoca cartea de cântece istorice a lui Tinódi Lantos Sebastien (1505? – 1556) 
intitulat# Historiis enek ce con"ine 25 de melodii pe o singur# voce ale c#ror 
texte evoc# momente eroice din istoria Transilvaniei – luptele purtate împotriva 
otomanilor – sau sunt inspirate din Biblie („Cum s-a luptat regele David cu 
Goliat”); o alt# sfer# tematic# red# aspecte satirice din realit#"ile epocii („Despre 
multe feluri de be"ivi”, Despre v#tafii de curte !i chelneri”). Din punct de vedere 
muzical, melodiile sunt purt#toare ale ecourilor muzicii populare maghiare, une-
le cu rezonan"# în substratul cântecului popular românesc. În 1543, Andreas 
Moldner, nume care ar însemna Moldoveanul sau locuitorul din Baia s#seasc# 
moldovean#, tip#re!te la Bra!ov cea mai veche lucrare în limba german# r#ma-
s# din tipografia lui Honterus !i din toat# "ara, ce poart# titlul Cântecele biseri-
ce!ti (cuprinde textele a opt cântece), iar Valentin Wagner din Bra!ov d# la ivea-
l#, în limba popular# nem"easc#, colec"ia de cânt#ri protestante Geystliche 
Lieder und Psalmen, editat# în 1553-1554 (1555) având ca model culegerea 
scoas# la Leipzig, în 1541, de Valentin Bapst. Cam pe la 1560 a ap#rut, la Cluj-
Napoca, prima carte româneasc# cu litere latine: Cântece religioase calvine 
apar"inând episcopului român Pavel Tordasi. Genurile muzicii vocale sunt pre-
zente în via"a artistic# a bistri"enilor, documentele men"ionând un concert cu 
plat# sus"inut la 24 februarie 1542 de slujitorii de la Biserica Mic# când au fost 
interpretate dou# missae solemne, una pentru alegerea noului jude al ora!ului 
Bistri"a, alta pentru s#rb#toarea cea nou# -  Lunea jur#mântului. La 7 ianuarie 

158  Cosma, Octavian, L., P#trunderea muzicii gregoriene în Transilvania !i Moldova.... Studiu 
dactilografiat aflat în Biblioteca Uniunii Compozitorilor !i Muzicologilor din România.
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1543, corul !i organistul de la Biserica Mare din Bistri"a au cântat liturghia Sfintei 
Treimi !i dou# missae plenariae (Vollmessen), în ziua de Sântion (7 ianuarie) !i 
în Lunea jur#mântului. Într-o dare de seam# a comitetului sa!ilor, cu judele sibi-
an Albert Huet, este relatat# ceremonia de investire a lui Sigismund Báthory, 
nevârstnicul ce a urmat la scaunul princiar al Transilvaniei, dup# moartea lui 
Cristofor, fratele lui %tefan ajuns rege al Poloniei. Darea de seam# referitoare la 
ceremonia de investire a lui Sigismund cu autoritatea suprem# electiv# ce a avut 
loc la Media!, în ziua de 23 decembrie 1588, precizeaz# urm#toarele: „Între 
timp, i se porunci domnului Simion Herman, parohul din Media!, s#-!i orându-
iasc# cânt#re"ii, a!a ca s# cânte cu m#rire în biseric# Te Deum laudamus !i alte 
motete ale lor. De asemenea, trebuia s# ia seama ca muzica, trâmbi"ele !i altele 
asemenea ale domnului %tefan Báthory (Somlyoi cel Tân#r, span de Satu Mare, 
v#rul lui Sigismund, n.n.) s# le rânduiasc# !i s# le fac# a suna deopotriv# (con-
cordiren).” Se în"elege din acest citat c# Simion Herman a dirijat un concert in-
terpretat de corul !i orga bisericii din Media!, precum !i de instrumenti!tii mag-
natului Somlyoi Báthory Istvan. În continuare, darea de seam# arat# c# dup# ce 
Sigismund a depus jur#mântul, „s-a f#cut semn cânt#re"ilor s# cânte, a!a c# au 
intonat mai întâi un motet polifonic, apoi au cântat trompetistul !i un iscusit vio-
lonist italian. Dup# aceea, s-a cântat Te Deum laudamus, dar numai pe glasul 
s#u, apoi iar#!i un motet polifonic.” A urmat banchetul unde !i-a f#cut sim"it# 
prezen"a muzica laic#: „Gustarea !i banchetul princiar au început la unu !i jum#-
tate dup# mas# !i au "inut pân# la 10 noaptea. Într-acest r#stimp s-a sunat din 
trâmbi"e !i s-a b#tut din tobe la mesele din fa"a palatului, iar la mas# au cântat 
muzican"ii italieni ai domnului %tefan Báthory.”

Poetul maghiar Balassa Balint (1551-1594) s-a aflat o vreme printre româ-
nii transilv#neni, d#ruindu-le versuri care se puteau cânta pe melodii române!ti. 
În crea"iile sale poetice se întâlnesc men"iuni privitoare la subiectele cântecelor 
!i la melodia lor, autorul cunoscând îndeaproape muzica popular# româneasc# 
spre a putea indica el însu!i versul de început al cântecului. Poezia nr. XXIX 
poart# indica"ia consemnat# sub titlul: dup# melodia cântecului românesc „Savu 
nu las#’n cas# fata”; poezia nr. XXXV con"ine men"iunea: dup# melodia cânte-
cului românesc „Ciob#ni"a român# î!i plânge oile r#t#cite.” George Breazul pre-
supune c# melodiile române!ti s-au cântat cu cuvintele originale române!ti, mai 
întâi, apoi !i cu versurile lui Balassa Balint. Chiar mai de timpuriu, muzica reali-
zat# de transilv#neni p#trunde în tip#rituri europene de mare valoare, un exem-
plu concludent în acest sens oferindu-l un motet a cinque pe un text împrumutat 
din Psalmul 118 – Beati immaculati in via, tip#rit în 1539 în tomul al doilea din 
cele patru de Psalmi selecti editat la Nürnberg în intervalul 1538-1542 de 
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Johannes Petreius (Steiner). Motetul apar"ine compozitorului transilv#nean 
Benignus al c#rui nume adev#rat se pare c# a fost Mild, Senftl ori Wohlgemuth 
– Benignus echivalând cu o porecl# c#lug#reasc#. Men"ionatul motet a fost tip#-
rit !i în volumul al treilea din Psalmi selecti, editat, de asemenea, la Nürnberg în 
1553 de Johannes Montanus (Berger)  !i U. Neuber, pentru uzul Europei protes-
tante. Radu Constantinescu precizeaz# c# „Psalmii din 1553-1564 ai lui 
Montanus pot fi g#si"i !i ast#zi în bibliotecile Europei r#s#ritene, inclusiv la 
Var!ovia !i Budapesta, iar înainte de 1604 ei se aflau, pare-se, !i la Bra!ov, fiind 
l#sa"i atunci cu limb# de moarte de c#tre un anume Georg Helner !colii munici-
pale.”159

La sfâr!itul secolului al XVI-lea, la Sibiu !i în localit#"ile învecinate se afir-
ma o !coal# contrapunctic# prin care s-a transmis posterit#"ii un manuscris !tiut 
sub denumirea Partituri pentru tenor, conceput la Apoldul de Sus în anul 1596 
de parohul Johann Mallendorfer ce a activat aici pân# la moartea sa (1603). 
Manuscrisul con"ine !timele pentru tenor la un num#r important de compozi"ii de 
la patru la opt voci, textul fiind în limba latin#, iar muzica apar"inând unor com-
pozitori de renume ca: Orlando di Lasso, Clemens non Papa, Gallus Dressler, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina care î!i traducea numele în latine!te astfel: 
Johannes Petri Loysii Praenestinus, precum !i unora necunoscu"i. Primul este 
reprezentat în manuscris cu 14 motete, al doilea – cu 16 piese, iar Gallus 
Dressler, profesor !i cantor la Magdeburg !i la Zerbat – cu 7 lucr#ri. G. 
Brandsch, cercet#tor al muzicii sa!ilor, a intuit prezen"a unor nume de sa!i, ceea 
ce s-a !i confirmat. Printre sa!ii transilv#neni figureaz# cu lucr#ri Anton Jung 
Claudiopolitanus sau Antonius Junck Claud (iopolitanus) din Cluj-Napoca, preot 
de Gârbova în 1569-1599, Gregor Hieronimus Lange care doar se presupune a 
fi fost transilv#nean, Valentinus judex sau poate Valentin Wagner care a fost 
bra!ovean, Gregor Ostermayer, compozitor bra!ovean prezent în manuscris cu 
piesele nr. 100 – Homo quidam erat dives !i nr. 22 – Si bona suscepimus, cea 
de a doua pies# copiat# !i într-un manuscris din Heilbron de la 1569, cu toate 
vocile; Georgius Teleschinus sau Aeleschinus prezent în manuscris cu piesa nr. 
104, se presupune a fi fost socotit ardelean, porecla: Älschner sau Eleke! tr#-
gându-se de la numele localit#"ii sale – satul Alecu!, lâng# Târn#veni, sau 
Aleu!, lâng# S#laj; motetul cu nr. 108 intitulat Inmuebant patri ejus apar"ine lui 
Michaël din Buzd, localitate de lâng# Media!, „Buzdens(is)”, Busdner; compozi-
torul sibian George Gerhardi a realizat motetul cu nr. 169 inclus în manuscris 

159  Constantinescu, Radu, Muzica în Transilvania 1438-1648, în Sudii de muzicologie, vol. XVII, 
Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 151.
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sub titlul Epitalam la nunta cinstitului, preaînv#"atului b#rbat domnul Peter 
Wölffin Waldheidner !i a preasfioasei fecioare Ans, fata vitreg# a prea împodo-
bitului (cu virtu"i) domn Paul Bodendorf, alc#tuit pe numere armonice de Georg 
Gerhardi. Rezumând rezultatele investiga"iei sale, Radu Constantinescu zice c# 
„!timele de la Apold se dovedesc a fi p#r"i ale unei copii, executate dup# cel 
pu"in dou# caiete de melodii deosebite între ele, unul de origine bra!ovean#, 
care folose!te edi"ii de la Louvain (1558) !i Nürnberg (1555-1559), altul, poate 
tot bra!ovean, întrebuin"ând mai cu seam# Thesaurus de la Nürnberg de la 
1564. De asemenea, Johann Mallendorfer ori modelul s#u a inclus aici mai mul-
te piese editate ori copiate la Frankfurt pe Oder în anii 1582-1583, aduse de la 
Bistri"a, precum !i scrierile unor localnici, dintr-a doua jum#tate a veacului, ca 
Valentin Wagner !i Gregor Ostermayer din Bra!ov, Anton Jung din Cluj-Napoca, 
Michaël din Buzd, Georg din Alecu!, !i Georg Gerhardi din Sibiu. În schimb, 
compozi"ia mai veche a lui Benignus din Alba Iulia i-a r#mas necunoscut#.”160

La sfâr!itul secolului al XVI-lea, arta muzical# de curte de la Alba Iulia în-
registreaz# o maxim# înflorire, principele Sigismund Báthory, cunosc#tor al teh-
nicii instrumentale, invitând mai mul"i muzicieni italieni care !i-au desf#!urat 
activitatea în cadrul capellei de aici. Printre ei, re"in aten"ia Giovanni Battista 
Mesto !i Pietro Busto, primul fiind autorul unor volume de madrigale (unul la 
!ase voci), tip#rite în 1595, al doilea realizând un volum de însemn#ri despre 
Transilvania. Intensitatea vie"ii muzicale de curte de la Alba Iulia î!i cucerise o 
oarecare faim# european# dac# "inem seama de lucr#rile dedicate principilor 
transilv#neni de muzicieni cum ar fi: Girolamo Diruta, Philippo de Monte, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, acest mare compozitor d#ruind lui Sigismund 
Báthory, în 1584, volumul intitulat Motettorum a 5 vocibus. Girolamo Diruta (cir-
ca 1561-1609) spre exemplu, elev al lui Zarlino !i Merulo, compozitor, organist 
!i teoretician, renumit prin indica"iile tehnice !i didactice referitoare la execu"ia 
instrumental#, digita"ia !i tabulatura contrapunctic# a instrumentelor cu taste, a 
intitulat o metod# pentru org# !i cembalo Il Transilvano cu urm#toarea dedica"ie: 
Al Serenissimo principe di Transilvania il Signor Báthory.” Metoda este alc#tuit# 
din nou# p#r"i, prima, terminat# !i editat# la Vene"ia, în 1593, cuprinzând îndem-
nuri tehnice, de digita"ie !i de realizare a exerci"iilor cu indica"ia: „Dialogo sopra 
il vero modo di sonar organi e strumenti da penna” !i cea de-a doua parte din 
1609 cu explica"ia: „Sopra il vero modo d’intavolare ciascun canto semplice di-
minuito...”, care indic# tehnica execu"iei în stil contrapunctic, tehnica transpozi-
"iei !i registra"iile la org#, cu alte cuvinte, are menirea de ini"iere în tehnica inta-
vol#rii !i a diminu"iilor. Manualul se refer# !i la principiile de compozi"ie, metoda 

160   Vezi, Op. citat, p. 175
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folosit# de autor fiind cea a dialogului, Báthory ap#rând astfel ca personaj  în-
tr-un tratat isagogic de dialectic# muzical# – cum îl nume!te Radu 
Constantinescu161. Muzicianul G. B. Musto, originar din Vene"ia, a activat la Alba 
Iulia în perioada 1589 sau 1590 pân# la 8 mai 1595, când a decedat. El este 
adeptul contrapunctului sever întâlnit în aceea!i epoc# pe teritoriul Transilvaniei 
în men"ionatul manuscris Partituri pentru tenor. De !ederea lui G. B. Mosto la 
curtea de la Alba Iulia se leag# volumul Il primo libro di madrigali a 6 voci. Când 
a venit la Alba Iulia, publicase deja trei volume de madrigale la cinci voci. Pietro 
Busto a fost instrumentist valoros, afirmându-se al#turi de forma"ia orchestral# 
de la curtea cet#"ii Alba Iulia ce num#ra circa dou#zeci de instrumenti!ti, aproa-
pe to"i fiind italieni. El a redactat lucrarea Descrizione della Transilvania, tip#rit# 
la Roma, în 21 ianuarie 1595, în cuprinsul c#reia zice, printre altele, despre 
Sigismund Báthory: „...a buonissimo musiche in ogni sorter di instrumenti et 
compone opere di musiche al pari di piu eccellente auttore”. Scriind despre ro-
mânii transilv#neni, relev# înrudirea limbii române cu cea latin#: „...esendo il 
parlar loro un certo latino corrotto di accenti barbareschi quasi simile ma molto 
peggio”. În fruntea ansamblului de la Alba Iulia se afla un magister cappellae, 
doi muzicieni fiind cunoscu"i cu rolul de dirijor: Battista Mosto (Giambattista) !i 
Franciscus musicus, Anconitanus Italus, acesta fiind, deci, !i instrumentist.

Concomitent cu afirmarea muzicii vocale, în principalele centre culturale 
transilv#nene înfloresc genurile !i formele instrumentale care marcheaz# un 
prim moment de cristalizare datorit# perfec"ion#rii unor instrumente, introducerii 
în câmpul artistic a unor noi instrumente, descoperirii unor noi posibilit#"i timbra-
le !i tehnic-expresive etc. Muzica instrumental# dispune de o bogat# literatur# 
ce exploreaz# formele de dans aflate în uz prin diferite "#ri europene. În Italia se 
afirmaser# „saltarello”, „pavana”, „gagliarda”, „passamezzo”, în Fran"a se r#s-
pândiser# „estampida” !i „couranta”, în Germania erau cunoscute „allemanda”, 
„nachtantz” !i altele, unele difuzându-se !i la noi. Din multitudinea jocurilor po-
pulare române!ti sunt valorificate în muzica instrumental# „chorea”, „Banul 
M#r#cine”, „b#tuta” care, în practica artistic# anonim#, deveniser# consacrate 
de tradi"ie. Sunt prezente „ricercarul”, !i „fantezia” cu caracteristicile lor imitative, 
precum !i formele libere: „canzona”, „toccata” !i „capriccio” care combin# ele-
mente ale stilului omofon !i ale contrapunctului. Cercetarea am#nun"it# a unor 
colec"ii !i tabulaturi de epoc# a mijlocit asocia"ii !i descoperirea unor elemente 
stilistice înrudite sau chiar identice melodiilor române!ti. Dup# anul 1500, melo-
dii de dans ce se înscriu în perimetrul muzicii române!ti se întâlnesc în: 
Tabulatura polonez# a lui Jean din Lublin alc#tuit# pentru org# între anii 1537-

161   Vezi, Op. citat, p. 176.
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1548, lucrare care con"ine Haiducky !i Conradus, ultimul asem#n#tor cu &arina; 
în Tabulatura luthistu-lui münchenez Wolfgang Heckel, Lautenbücher (1556-
1562), în care se afl# Ein sächsisch Tänzlein con"inând ecouri ale melodicii ro-
mâne!ti; în Tabulatur Buch (1592), unde figureaz# dou# dansuri haiduce!ti; în 
tratatul de dans Orchesographie de Thoinot Arbeau (Jean Tabouront) din 1588-
1589 în care se afl# Banul M#r#cine sub titulatura Danse des Bouffons ou 
Matchachius (Dansul s#biilor); în Tabulatura lui Jacob Paix din 1583 ce con"ine 
o b#tut# româneasc#; în Tabulaturile de org# ale lui Augustus Normiger din 
Dresda (1598) figureaz# un dans a c#rui melodic# indic# relicve ale jocurilor 
populare române!ti.

În privin"a instrumentelor, pe lâng# cele populare cunoscute, se !tie c# 
Ioan Sigismund a trimis, la 17 mai 1569, din Alba Iulia sfatului or#!enesc al 
Bistri"ei o org# mic# (regale), instrument adus de magistrul Johannes zis Lapte-
Dulce (Lactus, Süssmilch), c# atunci când acela!i Ioan Sigismund a murit 
(1571), urma!ul s#u, %tefan Báthory, interzicea bistri"enilor de a mai cânta din 
l#ut#, flaut ori alte instrumente, cântece de lume în pie"e !i cârciumi, pân# la 
înmormântare. Se spune c# la 29 decembrie 1571, când %tefan Báthory se afla 
la Bistri"a, adusese cu el de la Alba Iulia pentru bistri"eni câteva orgi mici, porta-
tive, (regalia), !i clavire (virginalia) spre a le folosi organistul ora!ului !i a le îna-
poia un an mai târziu.

L#uta sau luth-ul, întâlnit în cronici !i hrisoave, pe frescele unor biserici !i 
m#n#stiri este legat de numele lui Valentin Gref Bacfarc, virtuoz f#r# pereche în 
epoc#, cunoscut !i apreciat la marile cur"i europene. Valentin este originar din 
Bra!ov unde s-a n#scut în anul 1507 sau în 1527162. Fratele s#u, Michael 
Bacfarc, a fost luthist la curtea de la Alba Iulia pe vremea lui Ioan Sigismund. 
Nepotul s#u, Johann Bacfarc, este autorul unei fantezii ce-i poart# numele 
(Fantasia Joannis Bacfarcti). Studiile le-a început la Bra!ov, a devenit apoi favo-
ritul lui Ioan de Zapolya, la a c#rui curte este adus s#-!i continue înv#"#tura 
muzical# având ca profesor, se pare, pe Antonio Rotta (de Rota), !i el muzician 
transilv#nean, luthist, compozitor !i interpret, numele s#u adev#rat fiind Anton 
Roth. Bacfarc î!i des#vâr!e!te înv#"#tura la Padova unde se spune c# a studiat 
cu acela!i muzician de la curtea transilv#nean#: Antonio Rotta. Valentin revine 
la Alba Iulia ca invitat al cur"ii, prin înalta sa m#iestrie cucerind titlul de nobil. 
Dup# decesul lui Ioan de Zapolya, c#l#tore!te prin diferite centre muzicale euro-
pene ca Paris, apoi Buda, în mai 1549 îl g#sim în Polonia ca luthist al cur"ii re-

162  Anul 1527 este sus"inut de Gernot Nussbächer într-un articol tip#rit în Studii de muzicologie, 
vol. XVIII, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1984.     



231

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

gelui Sigismund August al II-lea; se stabile!te la Wilnius (Wilno) unde se c#s#to-
re!te cu Katharina Narbuttowa. Dup# 1551 c#l#tore!te prin Europa central#, 
intrând în gra"iile regelui Prusiei, Albrecht, apoi în Fran"a devine prietenul princi-
pelui François de Tournon  ce fusese numit cardinal de Lyon. Cu sprijinul aces-
tuia editeaz# primul volum de compozi"ii !i transcrip"ii cu data: 1552 sau ianuarie 
1553. Î!i continu# c#l#toriile prin Königsberg, Danzig, Augsburg, Paris, Lyon, 
Vene"ia, Wilnius, ia parte la petrecerile prelungite organizate de regele Poloniei, 
corespondeaz# cu Albrecht al Prusiei, cu principele de Brandenburg, viziteaz# 
curtea împ#ratului Austriei, Maximilian al II-lea. La Cracovia, unde se g#se!te în 
anul 1565, î!i tip#re!te un volum cu compozi"iile sale pentru  luth. Dup# câteva 
peripe"ii prin Polonia !i Austria, revine la curtea din Transilvania unde este primit 
cu afec"iune de Ioan Sigismund, cunosc#tor al luth-ului, orgii !i psalterium-lui. La 
Alba Iulia î!i reia activitatea de interpret la luth !i se presupune c# a dirijat for-
ma"ia cur"ii. Pentru a-i r#spl#ti meritele, principele îi doneaz# comuna Galda de 
Jos din jude"ul Alba prin actul din 30 iulie 1570. Dup# moartea principelui, 
Bacfarc decade amanetându-!i mo!ia. Se hot#r#!te s#-!i publice lucr#rile la 
Padova unde o epidemie de cium# îi curm# via"a, cu familia, la 22 august 1576, 
arzându-!i mai înainte toate manuscrisele pentru c#, zicea el, nimeni nu le-ar fi 
putut interpreta în spiritul exigen"elor sale.

 Par"ial, compozi"iile lui Bacfarc au fost tip#rite în cele dou# volume deja 
men"ionate. Primul, cel din 1552 sau ianuarie 1553, a fost editat la Lyon sub ti-
tulatura: Intabulatura Valentini Bacfarc, Transilvani Coronensis Liber Primus 
Lugunduni apud Jacobum Modernum, Gum privilegio ad triennium. Cuprinde 4 
fantezii (recercate) – compozi"ii apar"inând lui Bacfarc în modurile minore re, 
sol, la, fa, 4 motete pe diferite voci, 6 chansons pe patru voci !i 6 madrigale la 
patru voci, toate transcrip"ii ale unor compozi"ii datorate altor compozitori de 
prestigiu. Cel de-al doilea volum a fost tip#rit la Cracovia în anul 1565 cu titlul: 
Valentini Greffi Backfarci Pannonii, harmoniarum musicorum in usum testudinis 
factorum, Tomus primus, Ad potentissium totius Sarmatiae Principem, ac 
Dominum Sigismundum Augustum, Polonia regem et omnium Musicorum 
Patronum beneficentissimum Dominum suum clemetissimum…. Cracoviae, 
Impensis Authoris Lazarus Andrae excudit, Anno a virgineo patru M.D.L.XV. 
Mense octobri. (În primul volum purta titlul Transilvani Coronensis, în volumul al 
doilea: Insigne Valentini Bacfarci Panonii). În volumul editat la Cracovia se afl# 
trei fantezii semnate de Bacfarc, una – în sol minor – pe trei voci, celelalte dou# 
– în fa minor – la patru voci. Se mai g#sesc opt motete la patru voci !i un chan-
son pe cinci voci semnate de Clemens non Papa, Gombert, Arcadelt !i Josquin 
de Prés. Intabulatura sau primul volum, a fost retip#rit la Paris, în 1564, cu une-
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le modific#ri de con"inut, sub titulatura: Premier livre de tabelature de luth conte-
nant plusieurs Fantaisies, Motets, Chansons françoises et madrigals par 
Valentin Bacfarc. Reeditarea celui de-al doilea volum a avut loc în anul 1569, la 
Antwerpen, având titlul: Valentini Greffi Bacfarci Pannonii, harmoniarum musica-
rum in usum testudinis factorum, tomus primus, apud Viduam Joannes Latii, sub 
intersigno Agrilole, 1569. Compozi"ii semnate de Bacfarc se mai g#sesc în volu-
mele: Phalese’s Theatrum musicum, Lovanii, 1571, Tabulatur# de luth, Quelle, 
Berlin din 1573, având men"iunea: Tabulatura contines insignes et selectissimos 
quosque Cantiones, quator, quinque et sex vocum. Tesitudini optatas, ut sunt: 
Preambula, Phantasiae, Cantiones Germanicae, Italicae, Galicae et Latinae; 
Passemezzi, Gagliardae et Chorae. In lucem edita per Mattheum Waisselium 
Bartsteinensem Borussum Francofordiae ad Viadrum, in Officius Joannis 
Eichorn, Anno MDLXXIII !i  Besard’s Thesaurus harmmoniacus col Agrippinae 
(Köln), 1603. Catalogul compozi"iilor !i transcrip"iilor lui Bacfarc spore!te astfel 
la zece (Quelle – Berlin con"ine trei fantezii, dou# în sol minor !i a treia în do 
major) acestora ad#ugându-li-se un dans, Passamezzo, depistat la Bra!ov, un 
chanson semnat de Jannequin, ce a fost transcris !i un motet de Orlando di 
Lasso transcris în 1573.

Dac# transcrip"iile respect# fidel originalul de provenien"# vocal#, pe alo-
curi melodia având o ornamenta"ie abundent#, crea"iile proprii continu# particu-
larit#"ile stilului italian, muzicianul aflându-se permanent sub înrâurirea Sudului 
însorit. Temele lucr#rilor sale instrumentale au o desf#!urare vocal# convenabi-
l#, se mi!c# în cadrul unei cvinte, rar dep#!ind-o, discursul muzical caracteri-
zându-se printr-o nobil# expresivitate. El se înscrie în rândul celor dintâi compo-
zitori care contribuie la emanciparea muzicii instrumentale, la dobândirea 
independen"ei acesteia, încadrându-se în curentul italian al muzicii luthiste sus-
"inut de  Petrucci, Francesco de Milano, Girolamo Cavazzoni, Verdelot, Antonio 
Rotta, acesta devenind cunoscut mai ales prin lucrarea intitulat# Intabulatura del 
lauto, tip#rit# la Vene"ia în 1546, prin aportul  adus la cristalizarea suitei instru-
mentale !i prin activitatea didactic# de "inut# elevat#. Octavian L. Cosma, refe-
rindu-se la aportul în domeniul componistic al lui Bacfarc, precizeaz# c# „nu este 
un compozitor întru totul original, ci mai de grab# un discipol al !colii contra-
punctice vocale italiene. Apare îns# inedit în muzica instrumental#, o zon# nede-
fri!at# pe atunci, unde transpune într-o manier# personal# stilul muzicii vocale, 
"inând cont de particularit#"ile !i posibilit#"ile instrumentului vizat. Fa"# de com-
pozitorii vocali poate ap#rea ca un iscusit epigon, dar fa"# de compozitorii instru-
mentali este un pionier, un precursor îndr#zne", ale c#rui merite în dezvoltarea 
tehnicii instrumentale îl absolv# de prea marea admira"ie pentru procedeele 
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muzicii vocale !i stilul acesteia, care l-a "intuit locului, nepermi"ându-i distan"a-
rea. În acest fel, Bacfarc s-a încadrat perfect curentului stilistic al epocii sale, 
manifestându-se original în domeniul instrumental.”163

Forme specifice de activitate muzical# promovau turnerii, surlarii, buciuma-
!ii !i trompeti!tii care erau angaja"ii târgurilor !i cet#"ilor !i aveau rolul de a 
vesti pericolele ce se puteau ivi – apropierea o!tilor vr#jma!e, incendii, inunda"ii 
etc. - sau semnalizau ivirea soliilor de pace având !i dreptul de a cânta la festi-
vit#"ile ora!ului, cet#"ii !.a.m.d. Erau instala"i în turnuri înalte destinate lor, cum 
este cel de la Bra!ov ce a fost reparat în 1526, amintit în cronica Popii Vasile din 
Scheii Bra!ovului dup# cum urmeaz#: „În turnul acesta erau str#jerii, cari prin 
suflarea în trâmbi"e vesteau lucuitorilor ora!ului pericolul din afar# sau din l#un-
tru ce-i amenin"a.” Cu timpul, s-au organizat în bresle, alegând în fruntea lor un 
staroste !i desf#!urându-!i activitatea în conformitate cu anumite îndatoriri !i 
drepturi stipulate într-un fel de regulamente aprobate de oficialit#"i. În mai multe 
centre transilv#nene – Sibiu, Bra!ov, Bistri"a, Sighi!oara – turnerii se constituiau 
în ansambluri instrumentale, al c#ror profil era asem#n#tor cu cel al fanfarelor 
de mai târziu (în unele locuri num#rul acestora era de circa dou#zeci). În grup 
participau la serb#ri or#!ene!ti, procesiuni !i adun#ri festive interpretând un re-
pertoriu adecvat. Turnerii – flauti!ti (fistulatori) luau parte la întrecerea cavale-
reasc# „hastiludio” (jocul cu lancea) practicat în Transilvania; în alte împrejur#ri 
ansamblul turnerilor înso"ea dansatorii în a!a-numitul „jocul s#biilor” men"ionat 
în 1522. Din rândul muzican"ilor instrumenti!ti se desprindeau virtuozii, ace!tia 
devenind continuatorii trubadurilor !i rapsozilor, cum a fost italianul chitarist 
Piero Boro de Ferarre, angajat între anii 1480-1490 la curtea lui Matei Corvin, 
exemplul acesta preluându-l principii ce i-au urmat. Muzica este însu!it# !i prac-
ticat# chiar de unii principi care cântau la diferite instrumente !i încercau s# 
compun#. La curtea lui Matei Corvin î!i fac sim"it# prezen"a un cor !i o forma"ie 
de trompeti!ti al c#ror repertoriu r#mâne înc# enigmatic. În secolul al XVI-lea 
p#trunde vioara, cu prilejul instal#rii lui Sigismund Báthory, în 1588 concertând 
!i un violonist italian.

O alt# dimensiune a culturii muzicale transilv#nene este oferit# de muzica 
de org# ce se practic# înc# din primii ani ai secolului al XV-lea în bisericile cato-
lice de la ora!e !i de la sate. În Acta scriptores rerum Hungaricum se spune c# 
„Magister Nicolaus de Moldavia (probabil un dasc#l renumit, n.n.) în anul 1425 a 
participat la examinarea unui tân#r pentru ocuparea unui post de cantor la 

163  Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, 
p. 226
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Feldioara.” Men"iunea aceasta a dat na!tere la felurite interpret#ri, termenul de 
„cantor” însemnând !i dasc#l de biseric# ortodox# sau catolic#, dar !i un muzi-
cian complex, cunosc#tor al nota"iei muzicale, un organist. Câ"iva ani mai târziu 
va fi angajat organist la Feldioara, Johannes Teutonicus, presupunându-se c# 
au avut loc mai multe concursuri pân# când, în 1429 a fost descoperit sau a în-
trunit exigen"ele comisiei examinatoare numitul Teutonicus. Se !tie c# la Sibiu 
!i-au desf#!urat activitatea organistic# Jacobus (1413-1440), Thomasius Greb 
(1471-1494), Gaspar (1494-1499), Bartholomeus (1500-1538), Johannes (1539-
1558), Mathias (1559-1563), Seraphinus (1564-1567) !i Pantaleon (1568-1615). 
Tot la Sibiu este men"ionat reparatorul de org# Petrus Muroculus. La Bistri"a au 
activat Mathüs !i Georgius Salanus, Bartholomeus Süssmilch, adus de la 
Bra!ov !i Iacobus Lactus, la Bra!ov – maestrul Wolfgang, Hieronymus !i Georg 
Ostermayer; documentele atest# c# aici !i-a însu!it m#iestria cântatului la org# 
c#lug#rul român Simion Diaconul. La Cluj-Napoca au func"ionat ca organi!ti în 
prima jum#tate a secolului al XVI-lea: Petrus Dominici, Andreas Mathias, 
Sebastianus Symon !i Iacobus. În ultimul deceniu al aceluia!i secol, la Alba Iulia 
au activat organi!tii: Antonetto din Vene"ia, Gothardus Romanus !i Jeremias. Un 
înalt profesionalism a demonstrat bra!oveanul Hieronymus Ostermayer, muzici-
an cu un vast orizont cultural, cu certe însu!iri de diplomat !i istoric. N#scut la 
%ura Mare (anul na!terii nu se cunoa!te) a fost numit de magistratura ora!ului 
Bra!ov organist, pl#tindu-i-se 40 de guldeni aur pentru: „...musicis artis pequam 
eruditum modulorumque musicorum expertissimum Hieronimus als Organisten.” 
A scris !i o cronic# intitulat# Historien von 1520 Jahr bis Anno 1561. Cu o org# 
portativ# a fost prezent la curtea lui Radu Paisie în anul 1539, iar o cronic# 
precizeaz# c# la 11 august 1545 !i-a demonstrat calit#"ile interpretative la osp#-
"ul dat de judele primar al Bra!ovului în onoarea lui Matia, logof#tul domnitorului 
moldovean Petru Rare!. La începutul lunii august 1545 s-a produs la org# în 
fa"a solului turc Iskender Ceau!, trimisul sultanului Soliman Magnificul, sol care 
se afla la Bra!ov. Hieronymus Ostermayer s-a stins din via"# în anul 1561. Fiul 
s#u, Gregorius (Georg) Ostermayer, n#scut la Bra!ov în 1530 sau 1533, a deve-
nit organist recunoscut, compozitor !i poet. Este autorul amplului motet Si bona 
susceptimus care se situeaz# la nivelul bunelor modele ale genului. Dup# prime-
le îndrum#ri muzicale primite la Bra!ov, a fost trimis în Germania pentru înv#"#-
tur# pe care !i-a însu!it-o în ora!ele Wittenberg !i Tübingen; s-a stabilit ca orga-
nist în mai multe localit#"i germane !i la 3 iulie 1571 s-a stins din via"#.

 Pe lâng# activitatea pe care organistul era obligat s# o desf#!oare în ca-
drul bisericii, activitate de înalt profesionalism, lui îi revenea !i misiunea instruirii 
ansamblurilor vocale care se produceau fie în cadrul bisericii, fie în afara ei, la 
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diferite ocazii festive, reuniuni or#!ene!ti, familiale, nun"i, înmormânt#ri etc. 
Ansamblurile vocale cultivau oda coral#, madrigalul, masca, r#mas# în via"a 
muzical# în timpul !i dup# Reform#, imnul, a c#rui latur# poetic# l-a preocupat !i 
pe domnitorul Petru Cercel, autorul textului imnului Potentissimo Dio del somo 
et ipsa (St#pâne Doamne pe adânc !i pe v#zduhuri), editat la Vene"ia în 1586, 
în Dialoghi piacevoli del Signor Stefano Guazzo; erau abordate Patimile, pre-
zen"a lor fiind semnalat# înainte de Reform#, mai des figurând în timpul slujbelor 
Patimile dup# Matei. Se !tie c# au fost interpretate Patimile lui Johann Walther, 
apropiat colaborator al lui Luther !i c# în codicele Partituri pentru tenor figureaz# 
pagini preluate din Patimile dup# Matei apar"inând compozitorului flamand 
Obrecht. Era prezent motetul, gen ce dispunea de o bogat# !i extrem de valo-
roas# literatur#. Spre sfâr!itul veacului al XVI-lea se disting func"iile de organist 
!i de cantor care devine conduc#tor muzical al cânt#re"ilor vocali, soli!ti sau 
cori!ti. Ansamblurile vocale cântau !i de sine st#t#tor, !i cu acompaniamentul 
orgii sau al altor instrumente. În calitate de cantori au func"ionat la Sibiu, p#n# în 
1605, Gerff Franz, la Alba Iulia fusese angajat vene"ianul Nicoletto Menti, la 
Cluj-Napoca au activat Szebesi Antal !i Domokos.

Spectacolul muzical-teatral este promovat de diverse trupe alc#tuite din 
actori, dansatori, mimi !i muzicieni. Se prezentau scenete cu con"inut moraliza-
tor, festiv ori distractiv. În 1552, o trup# ambulant# condus# de un ludimagister a 
jucat un spectacol în pia"a prim#riei din Bistri"a. Elemente specifice spectacolu-
lui muzical-teatral sunt cultivate de !colari, liceenii abordând comedia, tragedia 
cu muzic#, pastorala.

Sub imperiul spiritului !i metaforei, secolele XV-XVI aduc în prim plan une-
le dintre cele mai originale crea"ii ale poporului nostru, monumente ale culturii 
române!ti care se remarc# prin modalit#"i specifice de exprimare !i prin structuri 
definitorii. Cântecul creat de popor întruchipa fie aspira"iile de libertate, fie seni-
n#tatea activ# în fa"a destinului, fie comuniunea latent# !i organic# cu natura, fie 
atitudinea lupt#toare antiotoman# !i antifeudal#, fie credin"a despre jertfa zidirii. 
„Baladele populare, sus"ine Zoe Dumitrescu-Bu!ulenga, nu sunt numai evoc#ri 
de fapte eroice, ci !i dezv#luitoare de fond adânc sufletesc, cu valori mitice, ca 
Miori"a sau Me!terul Manole. O concep"ie întreag# de via"#, contemplativ# !i 
activ# în acela!i timp, e sintetizat# în sprintenele ritmuri ale acestor dou# balade 
fundamentale române!ti care fixeaz# dominantele unei existen"e în centrul na-
turii, luminoas#, înrudit# cu toate elementele acesteia, ca într-o comunitate cos-
mic# armonioas#, expresie a unei clasicit#"i subiacente. În"elepciunea ciobanu-
lui, ca !i a me!terului, dep#!esc limitele unei în"elegeri de rând a lucrurilor !i 
merg spre esen"e, spre ceea ce înnobileaz#, unific#, d# sens !i finalitate ac"iu-
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nilor omene!ti, întemeind via"a pe jertfa creatoare, edificatoare.”164

De regul#, baladele se rosteau în mijlocul colectivit#"ilor, în v#zul !i auzul 
lor, în timpul meselor mari !i la nun"i. Cercet#torii cântecului vechi sau baladei 
au subîmp#r"it genul în: fantastice – Soarele !i Luna, Iovan Iorgovan, viteje!ti !i 
haiduce!ti – ciclul Nov#ce!tilor, Corbea, Toma Alimo!, Miul Cobiul, Radu lui 
Anghel, Bujor, Pintea, Daria, p#store!ti – Miori"a, Ciob#na!ul, Ciobanul, despre 
curtea feudal# – Me!terul Manole, Radu Calomfirescu, familiale – Ghi"# 
C#t#nu"#, Chira-Chiralina etc. Baladele care cânt# faptele eroilor na"ionali erau 
rostite la cur"ile domnitorilor, uneori schimbându-se !i numele voievozilor ca în 
M#n#stirea Arge!ului unde Negru-Vod# apare schimbat cu Neagu-Vod# – cel ce 
a amplificat vechiul edificiu episcopal. Unele balade, cum este capodopera 
Miori"a, cunosc o multitudine de variante, în cazul de fa"# textul poetic num#rând 
peste o mie de versiuni !i poate tot atâtea melodice.

R#mânând la modelul mioritic, marea sa diversitate tipologic# poate fi re-
dus# la dou# categorii: cea de colind !i cea de balad#, pe aceea!i melodie pu-
tându-se cânta mai multe texte poetice. În privin"a raportului vers-melodie, în 
colinde se remarc# necesitatea restitu"iei silabice (completarea versurilor de 5-7 
silabe, catalectice), pân# la forma de 6-8 silabe (acatalectic#), completarea f#-
cându-se pe literele u, î !i silabele re !i le. Unele colinde au refrene propriu-zise: 
regulat decasilabic, neregulat nonosilabic, pentasilabic etc. Sc#rile sunt diatoni-
ce – pentacordii !i hexacordii minore sau majore - dar se întâlne!te !i substratul 
pentatonic; ambitusul mai des întâlnit este de cvint#, sext#, octav# !i non#. 
Uneori sc#rile con"in trepte mobile: a treia – urcat#, a doua coborât# care, atunci 
când se men"ine, provoac# ceea ce se nume!te caden"a frigic#. De regul#, ca-
den"ele antreneaz# treptele 4, 3, 2, 5, V !i VII, iar cele finale – treptele 1 !i 2. 
Melodia este silabic#, rareori se întâlnesc ornamente, acestea ap#rând în actul 
interpretativ. Structura ritmic# apar"ine sistemului giusto-silabic care, în unele 
zone, este p#r#sit în favoarea sistemului parlando-rubato. Arhitectonica este 
tradi"ional#, strofele având trei sau patru rânduri melodice, unul dintre ele dese-
nând refrenul acolo unde exist#. Strofele sunt asociate fie binar, fie ternar, iar 
structura rândurilor melodice este linear# sau motivic#.

Cea de a doua categorie de „miori"e” reprezentate de balada propriu-zis# 
sau cântecul b#trânesc cunoa!te o continu# restrângere zonal#, acolo unde se 
întâlne!te distingându-se printr-o maxim# economie a mijloacelor de expresie, 
prin simplitatea !i sobrietatea cursivit#"ii melodice. Scara este pentatonic#, iar 

164  Dumitrescu-Bu!ulenga, Zoe, Antologia poeziei române!ti, Editura didactic# !i pedagogic#, 
Bucure!ti, 1974.
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ambitusul nu dep#!e!te septima, în cadrul rândurilor melodice intervalele 
mi!cându-se în jurul unei cvarte sau unei ter"e. Recitativul este rezultanta com-
bina"iilor dintre cel melodic !i recto-tono, iar ritmul apar"ine giusto- silabicului ce 
se îmbin# cu parlando-rubato. Forma este liber#, improvizatoric#, reprezentat# 
de patru rânduri melodice care se succed diferit, între form# !i constitu"ia versu-
rilor impunându-se raporturi de interdependen"#. Din curgerea aparent lini!titoa-
re a versului mioritic se acumuleaz# o extraordinar# tensiune pe care arhitecto-
nica muzical# o subliniaz#, o accentueaz#:

Verde !i-un susai, m# Di gur#-mi gr#ia, m#:
Pe-o gur# de raiu, - Miori"# lai,
Pe-un picior de plaiu, Lai, buc#lai,
Trece, m#ri, trece De trei zile-ncoaci
Trei turme de oi Guri"a nu-"i taci,
Cu trei ciob#nei Ori iarba nu-"i placi?
Unu-i ungureanu Ap#-mi tulburezi
%i-unu e vrânceanu La negri z#voi
%i unu-i moldoveanu C#-i iarb# de voi
C#-i mai ortomanu %i umbr# de noi, m#,
%-are oi mai multe, Miori"# laie,
Multi !i cornuti, Din gur#-mi gr#iare:
M#gari înv#"a"i - St#pâne, jupâne,
%i câini mai b#rba"i, m#, Mai chiam# !i-un câini
%i ce s-o vorbit, m# C# e greu de tini.
%i s-a sf#tuit Uite, s-a vorbitu
Frate ungureanu %i s-a sf#tuitu
%i cu cel vrânceanu, Frate ungureanu
C# l-apus de soare %i cu cel vrânceanu,
Ca s# mi-l omoare Pe l-apus di soare
P# cel moldovean, Ca s# te omoare.
C#-i mai ortoman, m# %i cel moldoveanu
Are oi mai multi, Din gur#-mi gr#iare:
Multi !i cornuti, - Miori"# lai
M#gari înv#"a"i Lai, buc#lai,
%i câini mai b#rba"i. S#-i spui lu vrânceanu
  - Miori"# lai, %i lu ungureanu,
Lai, buc#lai, De-o fi v-un p#catu
Di trei zile-ncoaci Pe mine-aruncatu
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Guri"a nu-i taci, P# l-apus di soare
Nici iarba nu-i placi, Ca s# m# omoari,
La ap#-mi mergea, S#-i spui s# m#-ngroape
Apa-mi tulbura, P-aici, p# aproapi,
Iarba mi-o strivea Chiar în dosu stânii
%i mereu zgherea, m#, Ca s#-mi aud câinii.
%i cel moldovean, m# %i la cap s#-mi pui

Fluiera! din osu
Mult zice duiosu, 
Fluiera! di fag
Mult zice cu dragu, 
Fluiera! di m#r
Mult zice cu doru,
Fluiera! de prun
Zice cu suspin, m#,
Vântu când o bati, m#
P# ele-o r#zbati,
Ele mi-or cânta, m#
Oile-auzea, m#
Oili !-or strângi, 
Pe mini m-or plângi, 
Câinii mi-or l#tra, 
M#gari or zâcea, 
Toat# jali mi-or f#cea, m#.165

Balada Miori"a, ca !i alte balade cum este cea a Me!terului Manole al c#rei 
scenariu mitico-ritual este unic, a oferit bogate sugestii compozitorilor no!tri care 
mereu au abordat-o în literatura muzical# modern# !i contemporan#. Primul 
care se cere men"ionat este Tiberiu Brediceanu cu a sa Miori"# destinat# cvarte-
tului vocal, apoi Paul Constantinescu cu ampla crea"ie scris# pentru cor, Anatol 
Vieru cu oratoriul Miori"a, Sigismund Todu"# cu oratoriul intitulat Miori"a !i cu 
impun#toarea lucrare scenic# Me!terul Manole; Gheorghe Dumitrescu !i Petra 
Carmen Basacopol au compus balete inspirate din nepieritoarea balad# mioriti-

165   Problematica variantelor muzicale ale Miori"ei a fost abordat# de Cristina R#dulescu-Pa!cu 
în Modalit#"i de tratare a temei „Miori"a” în folclorul muzical românesc, Studii de muzicologie, vol. XVII, 
Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983.
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c#. Balada Me!terul Manole a fost întruchipat# scenic de Gheorghe Dumitrescu 
care a dat la iveal# opera cu acela!i titlu, în trecut compozitorul precursor Iacob 
Mure!ianu realizând sugestiva balad#-oratoriu Me!terul Manole. Crea"iile miori-
tice propuse spre medita"ie de compozitorii români vin din simbolurile !i mi!c#-
rile suflete!ti tulbur#toare relevate în versuri, cum se pronun"# George Muntean: 
„Mai întâi, frumuse"ea idilic# !i contrastant# a cadrului natural («Pe-un picior de 
plai,/ Pe o gur# de rai») în care ar urma s# se consume tragedia. Apoi, înfr#"irea 
ciobanului cu turmele !i cu câinii în lipsa c#rora nu-!i «realizeaz#» nici moartea. 
De aceea cere s# fie îngropat: «În strunga de oi/ S# fiu tot cu voi/  În dosul stâ-
nii/ S#-mi aud câinii». Simplitatea testamentului !i lini!tea cu care e f#cut dobân-
de!te o extraordinar# m#re"ie în perspectiva posibilei omucideri, a c#rei victim# 
ar urma s# fie ciobanul. Este !i momentul în care balada evolueaz# pe nesim"ite 
dinspre epic c#tre liric, elementele naturii implicându-se tot mai mult, pân# la a 
conferi textului valen"e cosmice. De aceea, moartea lui ar trebui s# ia înf#"i!area 
alegoric# a unei virtuale nun"i, pentru a se lumi simbolic !i a se înscrie astfel în 
rânduiala  existen"ei !i în natura care-l preia, cum se vede din testamentul pen-
tru oile !i câinii credincio!i între care tr#ie!te: «Iar tu de omor/  S# nu le spui lor./ 
S# le spui curat/  C# m-am însurat/  C-o mândr# cr#ias#/  A lumii mireas#;/  C# 
la nunta mea/ A c#zut o stea;/  Soarele !i luna/  Mi-au "inut cununa./   Brazi !i 
p#ltina!i/  I-am avut nunta!i,/  Preo"i, mun"ii mari,/  P#s#ri l#utari,/ P#s#rele mii/ 
%i stele f#clii.» Îns# mamei n-ar trebui s#-i spuie de aceast# nuntire cosmic# 
pentru c# ar intuí despre ce este vorba. S#-i spun# doar c# s-a «însurat/ C-o 
fat# de crai,/ Pe-o gur# de rai». Cosmic !i antic, privire senin# !i activ# a desti-
nului, nevoie de împlinire a tuturor rânduielilor fire!ti, întâmpinare senin# a celor 
«hot#râte» !i izbânda în fa"a mor"ii prin integrare în simbol !i mit estetic, comu-
nicare ini"iatic# !i înfr#"ire organic# cu natura, «citire» p#trunz#toare  a semnelor 
acesteia, propor"ia dintre detaliu !i universal, dintre epic !i liric etc., dau acestei 
scurte balade dimensiunea unui crez uman !i a unui mod de a sta sub soare !i 
a-"i împlini destinul, caracteristic pentru spiritualitatea româneasc#.”166

Un interes la fel de mare a stârnit în crea"ia artistic# popular# sau cult# fi-
gura marelui domnitor moldovean %tefan cel Mare care a devenit legendar# înc# 
din timpul vie"ii sale. Spuneam în alt loc ce l-a impresionat pe Matei Strykowsky 
în c#l#toria sa din 1574 prin Muntenia, Transilvania !i Moldova auzind cu propri-
ile-i urechi gloriosul !i anticul obicei care celebra prin cântece, prin „patrium 
carmen”, marile vitejii ale principilor !i voinicilor. De la marea vitejie a lui %tefan 
cel Mare asupra turcilor (Vaslui – 1475) se scurseser# 100 de ani, men"ionatul 

166   Muntean, George, Puterile mitului. În: Istoria literaturii române, Studii, Editura Academiei 
Române, 1979, p. 27-28. Cercet#torul are în vedere textul variantei Alecsandri.



240

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

cronicar polonez descoperind imaginea eroului na"ional imortalizat# în cântecul 
patriotic, în cântecul ost#!esc, poate primele de acest fel din cultura noastr# 
muzical#. În leg#tur# cu aceasta, B. P. Ha!deu precizeaz#: „Tocmai atunci 
(1574) un c#l#tor polon cutreier# Moldova în toate direc"iunile, vizit# ora!ele, 
avu curiozitatea de a vedea unele mon#stiri, petrecu prin case boiere!ti !i prin 
bordeie de "#rani, !i înv#"# un cântec, pe care-l auzise în atâtea rânduri, încât 
chiar f#r# voie i se întip#rise în memorie…Cântecul moldovenesc, memorat de 
acel c#l#tor !i reprodus de el polone!te, fu:

                  „%tefan, %tefan, Domn cel mare,
                   Seam#n pe lume nu are...”
„Moldovenii !i Muntenii cânt# despre ellu negre!itu în tote banchettele loru 

accompaniându-se cu musica al#utei: «%tefanu, %tefanu-vod#! %tefanu, 
%tefanu-vod#! b#ttea pe Turci, b#ttea pe T#tari, b#ttea pe Unguri, pe Gali"iani, 
pe Poloni!»167 În Letopise"ul de la Bistri"a sunt men"ionate ospe"ele organizate 
dup# vestite izbânzi: „iar domnul %tefan voevod trimise (1497) toate o!tile sale 
acas#, fiecare pe la ale sale, !i apoi porunci tuturor vitejilor !i boerilor s#i s# se 
adune în ziua de sfântul Neculae la locul ce se cheam# Hârl#u, !i se adunar# cu 
to"ii în acea zi, !i acolo f#cu atunci domnul %tefan voevod mare osp#" tuturor 
boerilor s#i, de la mare pân# la mic, !i mul"i viteji f#cu atunci !i cu daruri scumpe 
îi d#rui, pe fiecare dup# destoinicia sa.”

Nu numai în jurul lui %tefan Vod# r#suna muzica, ci !i în jurul altor voie-
vozi, !i la alte cur"i, precum cea de la Alba Iulia men"ionat# mai înainte. Nicolaus 
Isthvanfi, în Historia Regni Hungariae... arat# c# la încoronarea lui Rudolf 
(1572), poetul maghiar Balassa Balint, cel aflat în captivitate în Transilvania – a 
compus versuri pe melodii române!ti, a dansat „jocul p#cur#resc” (C#lu!arul). 
Cronicarul Nicolae Costin, vorbind de Matei Corvin, scria în Letopise"ul &#rii 
Moldovei de la zidirea lumii pân# la 1601, c# cerea „...cânt#re"ilor de a cânta în 
canoane faptele semenilor bine numi"i !i îndr#zne"i la r#zboaiele cu turcii, în 
stihuri, scrise pe limba lor de mo!ie.” Asemenea practici artistice, precizeaz# 
acela!i cronicar, se întâlnesc „!i în Italia, !i la turci, !i în &ara Sârbeasc#, !i în 
alte "#ri !i aicea  în "ar# la noi, vedem !i pân# ast#zi la mes#li domnilor cântând 
l#utarii cântecele domnilor trecu"i cu nume bun !i cu laud# celor bune, iar# cu 
ocar# celor r#i !i compli"i.”

 Preferin"e pentru o atmosfer# muzical# specific# se întâlneau deci pretu-
tindeni, ele sporind caracterul legendar al credin"elor, obiceiurilor !i aspira"iilor în 
care sunt cuprinse motive de via"# sufleteasc# româneasc#. Ecourile realit#"ii 

167   Archiva istoric# a României. Extracte din cronica polono-litvan# a lui      Mateiu Strykowski
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legendare din jurul lui %tefan cel Mare au fost amplificate pe calea muzicii, de-
venit# mijloc propriu de exprimare. Fenomenul este observat !i în 1787 de 
Contele d’Hauterive care, în Memoriul asupra st#rii Moldovei scrie c# „numele 
lui %tefan a luat în cântecele poporului locul numelor zeit#"ilor dace, pe care le 
sl#veau atunci !i pe care cântecele Muntene!ti le sl#vesc înc#... %tefan cel 
Mare este eroul istoriei acestei "#ri, !i povestirea faptelor lui face !i ast#zi farme-
cul p#storilor !i bucuria petrecerilor !i a s#rb#torilor.” El este prezent în folclorul 
muzical, în genul denumit colinde care se perpetueaz# din antichitatea str#mo-
!easc#. La poarta lui %tefan Vod# este o colind# simbol al c#rei fond arhaic se 
impune aten"iei: „La poarta lui %tefan Vod#,/ Unde stau boieri de vorb#,/ Dar 
vorba de cine este?/ De (Vasile) cel frumos./ Diminea"a se scular#,/ Pe ochi 
negri se sp#lar#,/ La icoane se-nchinar#,/ Mâna-n buzunar b#gar#/ %i scoase o 
cheie-afar#,/ Grajd de piatr# descuiar#/ %i scoase pe murgu-afar#/ %i pleac# la 
vân#toare,/ S# vâneze c#prioare...”  În cântecul de copil intitulat Colindul lui 
%tefan cel Mare !i Sfânt mama invoc# figura tân#rului domnitor: „Ale cui sunt 
ceste cur"i, Florile dalbe,/ A!a-nalte, m#estroase/ Din afar# poleite/ Din l#untru 
zugr#vite,/ Je"uri scrise,/  Mese-ntinse?/ Dar la mas# cine !ade?/ %#d, Z#u, bo-
ierii "#rii/ %i tot beau !i veseleau/ De Domnul nu pomenesc/  Vin pe mas# ci-
ne-aduce?/ Duce maica lui %tefan/ ..../ Vin pe mas# aducea/  %i din grai a!a 
gr#ia:/ Be"i, boieri !i osp#ta"i/ %i pe Dumnezeu ruga"i/ S#-mi creasc# %tef#nel 
mare,/ S#-l v#d mândru !i voinic,/ Pe bun cal înc#lecând,/ Haine mândre îmbr#-
când,/ Arme scumpe încingând,/ Pinteni galbeni zdr#ng#nind,/ Buzduganul r#di-
când,/ Ceat# mare rânduind/ %i o!tirea înfrângând.../ Chiar !i în cântecul de 
leag#n este prezent, mama men"ionând figura domnitorului pentru ca pruncul s# 
creasc# mare, s# fie voinic !i viteaz: Hai, te culc# mititel/ %i te scoal# m#ricel/ 
S# te faci un viteaz mare/ Ca domnul %tefan cel Mare...” sau: „Nani, nani copi-
la!,/ Dragul mamei feciora!/...Nani, nani cu mama,/ C# mama te-o descânta/ S# 
te faci viteaz mare,/ Ca domnul %tefan cel Mare,/ S# fii verde la r#zboi,/ S# 
scapi "ara de nevoi!”; sau: „S# cre!ti tatei voinicel,/ Mândru ca un stej#rel/ De 
te-ai face m#ri!or/ Ca s# fii mamei de spor,/ Lui %tefan Vod-ajutor...”

Figura domnitorului a fost transfigurat# conving#tor în balade, în genul pur-
t#tor de istorie a neamului transmis prin viu grai de rapsodul popular numit l#u-
tar, cum zice Nicolae Iorga despre cântecul b#trânesc: „Uneori aceast# poezie 
p#r#sea subiectele ve!nic omene!ti, p#r#sea iubirea, dorul, ura, r#zbunarea, 
durerea oricui !i atingea evenimentele politice. Trecutul se oglindea idealizat în 
aceste produc"ii spontane, simple. Lauda r#spl#tea pe Domnul bun; amintirea 
Domnilor r#i era perpetuat# în mustrare. Atunci l#utarul, care !tia aceste cântece, 
c#ruia-i era încredin"at# p#strarea acestei istorii poetice a patriei, urca uneori 



242

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

treptele cur"ii lui vod# !i, ca în vechea Grecie, ca în Europa medieval#, el zicea 
înaintea meselor, în fa"a curtenilor, în auzul st#pânului, al c#rui rând la judecata 
popular# trebuia s# vie, zicea f#r# fric# de puterile disp#rute povestea Domnilor.... 
Aceste cântece nu se scriu, nu se fixeaz#, nu în"epenesc pentru vecie într-o 
anumit# form#. Sunt ca nourii str#lucitori care, plutind, se desfac, se adun#, î!i 
schimb# culoarea, î!i schimb# forma, apar la fiecare c#ut#tur# altfel.”168

De la balada rostit# la marile petreceri de rapsodul popular se face trece-
rea la cântecul ost#!esc !i patriotic care r#suna în pie"e !i pe str#zi, perpetuân-
du-!i astfel virtu"ile evocatoare !i educative. Din asemenea balade !i cântece 
patriotice, din atmosfera muzical# ce-l înconjura pe domnitor vor r#s#ri cantata 
lui Gheorghe Dima (1847-1925) – Mama lui %tefan cel Mare  - uvertura %tefan 
cel Mare de Iacob Mure!ianu (1857-1917), poemul simfonic Cetatea Neam"ului 
de Al. Zirra (1883-1946), cântecele clasicilor muzicii corale române!ti dedicate 
voievodului: Ciprian Porumbescu (1853-1883) Gavriil Musicescu (1847-1903), 
Isidor Vorobchievici (1836-1903), Ion Vidu (1863-1931), George %teph#nescu 
(1843-1925), T. Teodorescu (1876-1920) etc., lucr#rile contemporane destinate 
teatrului liric apar"inând lui Mansi Barberis (1899-1986), Teodor Bratu (n. 1922), 
Florin Comi!el (1922-1985)169 Semnifica"ii aparte dobândesc !i alte crea"ii inspi-
rate din evenimentele epocii în care istoria apare regândit# din perspectiva con-
temporan#, iar contribu"ia eroilor, poporului !i jertfele lor sunt transfigurate în 
vibrante momente sociale !i istorice. Personalitatea figurilor evocate nu este 
s#r#cit# de substan"# afectiv# pentru c# ac"iunea dramatic# nu se rezum# la 
simpla transpunere a evenimentelor !tiute din manualele !colare. Sunt relevate 
pentru idealul artistic patriotic lucr#ri ca: Petru Rare!, oper# în trei acte de 
Eduard Caudella (1841-1924), Alexandru L#pu!neanu, oper# în trei acte de 
Alexandru Zirra, Mircea cel Mare, oratoriu fresc# pentru soli!ti, cor !i orchestr# 
de Sorin Vulcu (1939-1995), Ion Vod#, dram# muzical# în patru acte de 
Gheorghe Dumitrescu sau Neamul %oim#re!tilor, oper# în trei acte de Tudor 
Jarda (n. 1922).

Din atmosfera muzical# ce vibra în vremea lui %tefan cel Mare, ctitor de 
"ar# !i de art# na"ional#, se va în#l"a semea"# %coala muzical# de la Putna, cu 
monumentele ei de art# sonor# cultic# transfigurate în forme m#iestrite. Aproape 
concomitent, în centrul "#rii, la Bra!ov, unde era între"inut# o particular# atmo-
sfer# muzical#, vedea lumina tiparului colec"ia de cântece latine intitulat# Odae 

168   Iorga, Nicolae, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol. II, Institutul de art# grafic# 
!i editura „Minerva”, Bucure!ti, 1901, p. 460.

169  Vezi Vasile V., Figura lui %tefan cel Mare în muzica româneasc#, în Studii de muzicologie, 
vol. XVII, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983.
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cum Harmoniis prin grija umanistului Johannes Honterus, !i ea oper# monumen-
tal# a epocii. Asupra acestor monumente muzicale, n#scute dintr-o tradi"ie trai-
nic#, pe terenul fertil al unei experien"e bogate, vom reveni în alt loc.

Ce se petrecea în aceast# vreme pe alte meleaguri europene? George 
Breazul realizeaz# un succint tur de orizont !i o binevenit# paralel#: „...în Apusul 
european începuse a se tip#ri «Chansons pour danser et pour boire», se bucura 
lumea de mo!tenirea operei lui Palestrina, se puneau temeiuri solide monodiei 
!i stilului recitativo rapresentative affetuoso al unei «nuove musiche» !i al 
Operei. În &ara Româneasc# se cânta pe atunci cântec românesc, «patrium 
carmen», care putea atrage luarea aminte a unui c#l#tor str#in”170, adic# a isto-
ricului !i geografului Matei Strykowski.

Cu mult înainte de apari"ia lui Palestrina se impune aten"iei o nou# catego-
rie social# de arti!ti – reprezentan"i ai muzicii laice – trubaduri !i truveri, continu-
atori ai jonglerilor, menestrelilor !i spielmanilor. Noua art# laic# a luat na!tere în 
Fran"a: trubadurii, în sud !i truverii, în nord, produc"iile lor poetice !i muzicale 
pream#rind virtutea, noble"ea, curajul, demnitatea, aventura crucia"ilor, curtoazia 
pentru castelane etc. S-au impus prin arta improviza"iei, formele predilecte abor-
date fiind: oda sau cântecul r#zboinic, cruciat, satira, chansonul, balada, rondo-
ul – unele r#mase în practica artistic# francez# !i german# pân# în secolul al 
XVII-lea pentru c# erau legate de sursele artei poetice !i muzicale populare. Pe 
lâng# formele men"ionate se mai practicau: cântecele din zori de zi, cântecele 
femeii torc#toare, pastoralele, dialogurile comice !i cântecele de dans, „estam-
pidele”  preluate de la jongleri. Arta cavalereasc# a trubadurilor !i truverilor r#s-
punde unor noi cerin"e estetice, unei noi comenzi sociale desc#tu!ate de rigidi-
tatea încremenit# a altor tipuri de cânt#ri. Crea"iile trubadurilor !i truverilor 
apelau la anumite formule ritmice concretizate în teoria modurilor, formule ce 
echivalau pe cele ritmice antice, mai des întrebuin"ate fiind iambul, troheul, ana-
pestul !i dactilul. Unii trubaduri !i truveri au devenit personalit#"i ale epocii, prin-
tre acestea num#rându-se: contele Wilhelm de Poitiers (1087-1127), de la el 
p#strându-se numai texte, Chatelin de Concy de la care a r#mas cel mai vechi 
cântec conservat pân# azi, Bernard de Ventadour, Armand Vidal, Moniot d’Arras, 
Adam de la Halle, Richard de Fournival etc. La mi!carea trubadurilor au luat 
parte prin"i !i regi, unii înscriindu-se în asocia"ii profesioniste pentru  a se mani-
festa la diferite concursuri. Se num#rau printre ace!tia Richard Inim# de Leu, 
Frederic Barbarosa, Alfons al II-lea de Aragon, Thibault, regele Navariei, marchi-
zul Montferrat etc. O contribu"ie creatoare  de seam# revine lui Adam de la Halle 

170  Vezi Breazul, George, Patrium Carmen...p. 17-18.
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(1240-1287), poet !i muzician cu un orizont profesionist impresionant care st#-
pâne!te deopotriv# stilul monodic !i pe cel polifonic. El este autorul celei mai 
vechi lucr#ri muzical-dramatice intitulat# Jocul lui Robin !i Marion alc#tuit# din 
aproximativ 40 de numere vocale legate prin ritornele instrumentale. A fost con-
ceput în perioada 1275-1285 pentru curtea francez# de la Neapole. Începând cu 
secolul al XII-lea, arta trubadurilor p#trunde în Italia !i Spania, iar mai târziu 
minnesängerii germani vor prelua aceast# experien"#.

Arta minnesängerilor apare mai abstract#, mai lipsit# de naturale"e, iubirea 
este glorificat# simbolic, speculativ. Reprezentan"ii acestei arte se inspir# din 
legenda biblic# a fecioarei Maria care dobânde!te o tratare simbolic# sau mora-
lizatoare. Walter von der Vogelweide a dat la iveal# un model pe text religios 
intitulat Cântecul crucii. Din secolul al XIII-lea, cânt#re"ii germani iau parte la 
mari concursuri, printre ei num#rându-se Walter von der Vogelweide, Heinrich 
din Meissen, poreclit Frauenlob, Neidhart von Reuenthal, Gottfried din 
Strasburg, creatorul poemului Tristan !i Isolda, Wolfram von Eschenbach, crea-
torul lui Parsifal, Oswald von Wolkenstein etc. În secolele al XIV-lea !i al XV-lea 
se afirm# meistersängerii care se organizeaz# în bresle !i asocia"ii, arta muzicii 
aflându-se acum la îndemâna p#turilor de jos ce cultivau în egal# m#sur# cân-
tecul popular !i genurile larg accesibile. Prin crea"iile lor au devenit cunoscu"i 
cânt#re"i cum ar fi: fierarul Bearthal Regenbogen, curelarul Stoll, b#rbierul Hans 
Foltz, cismarul din Nürnberg Hans Sachs, creator de piese comice, pamflete cu 
con"inut politic !i cântece religioase. A creat 4270 de lucr#ri, cele mai vestite fi-
ind cele 13 „cântece ale maestrului”. Elevul s#u, Adam Puschmann este autorul 
codexului numit Tabulatur#.

În secolele al XII-lea !i al XIII-lea se produce una din cele mai însemnate 
transform#ri în arta muzicii, cu consecin"e nem#surate pentru secolele urm#toa-
re: trecerea de la monodie, de la cântarea pe o singur# voce, f#r# acompania-
ment, la polifonie, la cântarea simultan# pe dou# sau mai multe voci, cu timpul, 
fiecare dintre ele având un mers independent. Primele elemente de polifonie au 
fost observate în practicile artistice populare, c#lug#rul Girardus Cambriensis 
din Wales, care a tr#it în secolul al XII-lea, ar#tând în Descriptio Cambriae c# 
unele melodii populare sunt acompaniate în ter"e paralele, modelul c#p#tând 
denumirea: gemellus, gymel, sau cântec geam#n. Apoi a ap#rut Canonul de 
var# pe !ase voci notat în primele decenii ale secolului al XIII-lea. Problematica 
polifoniei a fost abordat# în secolele al IX-lea !i al XI-lea de teoreticienii Hucbald 
!i Guido d’Arezzo, exemplele oferite de ei numindu-se organum. Alte modele 
sunt oferite de manuscrisele din Limoges !i Chartres apar"inând de !coala poli-
fonic# parizian#. Dup# organum î!i face sim"it# prezen"a o alt# form# polifonic# 
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– discantus sau diafonia în care se eviden"iaz# mi!carea contrar# a vocilor. 
Organistul catedralei Notre Dame din Paris – Leonin, zis cel Mare, apeleaz# în 
lucrarea sa Magnus liberi organi (Marea carte a organum-ului) la cântul gregori-
an c#ruia îi adaug# vocea a doua. Se nasc acum noi termeni care indic# rolul 
melodiilor rezultate din suprapunerile polifonice: tenor (tenere – a "ine), dublum, 
triplum, quadruplum. Nu întotdeauna se foloseau melodiile din coralul gregorian 
pentru realizarea suprapunerilor polifonice. Crearea melodiilor pentru a servi de 
cantus firmus va da na!tere la procedeul numit conductus. Lui Leonin, zis cel 
Mare, i-a urmat Pérotin cel Mare, care î!i scrie compozi"iile la trei !i patru voci.

 În secolul al XIII-lea apare o prim# form# a muzicii religioase polifonice – 
motetul – con"inând voci mai multe !i independente, precum !i texte diferite care 
puteau fi !i în alt# limb# decât latina. Caracterul eterogen la acestui motet este 
rezultatul înglob#rii celor mai felurite influen"e: al#turi de melodii gregoriene apar 
cântece populare !i cântece ale trubadurilor, textele fiind concepute în limbi di-
ferite. Faux-bourdonul sau falsul bas, de origine englez#, constând în paralelis-
mul de ter"e !i sexte, este o alt# form# polifonic# teoretizat# în secolul al XIV-
lea, dar practicat# mai înainte. Se contureaz# cu mai mult# claritate !tiin"a 
conducerii independente a vocilor, apare mersul contrar, se apeleaz# la gândi-
rea vertical# !i astfel muzica polifonic# înregistreaz# noi progrese. Se v#desc 
îns# !i exager#rile polifonice prezente în tehnica imitativ#, în aspectele for-
mal-constructive, în lipsa de claritate a textului pe care le va îndep#rta Josquin 
des Prés, lucr#rile sale caracterizându-se prin efortul de subordonare a tehnicii 
imitative con"inutului emo"ional al muzicii, me!te!ugul polifonic devenind astfel 
un mijloc expresiv de c#p#tâi. Prin apelarea la cântecul popular se mijloce!te 
apari"ia unor noi forme precum: rondelul  sau rota (vocile apar pe rând, în ca-
non), hochetul (elementul imitativ se perind# de la o voce la alta, având dese 
întreruperi care sugereaz# sughi"atul; vocea a treia are o desf#!urare potolit#), 
villanela sau villancico în Spania, frotolla în Italia. Pe acest nou f#ga! evolueaz# 
!i muzica religioas#, ceea ce atrage proteste vehemente ale reprezentan"ilor 
bisericii, ace!tia reclamând respectarea neab#tut# a vechilor canoane. Papa 
Ioan al XXXI-lea condamn# noul stil în conciliul din 1322, spunând „c# anumi"i 
discipoli ai !colii noi î!i dau toat# osteneala de a m#sura timpii !i vor cu orice 
pre", cu ajutorul unor note noi, s# exprime melodii în dauna antifonarului. Ei 
alearg# !i nu se odihnesc niciodat#, ame"esc urechea, dar nu vindec# sufletul.”

Problematica individualiz#rii vocilor, apari"iei formulelor ritmice mensurale 
!i elev#rii ritmului domin# secole în !ir trecerea de la ritmul liber, caracteristic 
monodiei gregoriene ce fructific# elemente ale antichit#"ii greco-romane, la rit-
mul specific stilului Rena!terii constituindu-se într-o etap# intermediar#. Rimul 
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liber, natural, precizeaz# Liviu Comes în lucrarea Melodica palestrinian#, „are la 
baz# urm#toarele principii esen"iale: caracterul egal !i indivizibil al timpilor, gru-
parea lor într-o succesiune liber#, determinat# de accentele textului.”171 
Reprezentan"ii !colii de la Solesmes au stabilit, la sfâr!itul secolului trecut, când 
!i-au propus restaurarea cântecului gregorian, c# ritmica gregorian# era nemen-
surat#172, c# timpul era simplu, indivizibil c# nota"ia nu indica raporturile de dura-
t# între sunete. Gruparea ritmic# a sunetelor urma cursul grup#rii silabelor în 
cuvintele textului latin. În lucrarea citat#, Liviu Comes constat# c# „Accentul 
limbii latine din perioada gregorian# este un accent tonic, de natur# complex# 
însumând concomitent calit#"i dinamice (de intensitate) !i melodice (de în#l"i-
me). Accentul tonic al cuvintelor determin# în melodica gregorian# formarea 
unor grup#ri ritmice variate, combinate în mod liber.”173

În organum, form# ce define!te o cântare în care vocea denumit# cantus 
firmus (vox principalis) este purt#toarea melodiei lui cantus planus, vocea cea-
lalt# având un mers paralel la octav#, cvint# !i cvart#, ritmul se prezint# sub 
forma unor durate egale (not# contra not#). Mai târziu apare organum melisma-
tic care nu con"ine modific#ri ritmice. Etapa superioar# a polifoniei este repre-
zentat# de discantus (diafonia), form# derivat# din individualizarea „vocii orga-
nale” a unui organum. Individualizarea se manifest# printr-o mai mare 
independen"# a vocilor care nu mai „înso"esc” cântecul gregorian la cvint# sau 
la cvart#. Desf#!urarea muzicii era silabic#, de aici derivând expresia „punct 
contra punct”, formulare ce va sta la baza noii !tiin"e a conducerii vocilor: con-
trapunctul.  Victor Giuleanu consider# c# „Individualizarea vocilor în discantus 
va duce repede la structuri ritmice mensurale, vocile vor avea – pe lâng# melo-
die – !i ritmul lor propriu, f#când ca interesul compozitorilor pentru mi!carea rit-
mic# s# se manifeste nu numai în sens orizontal, ci !i în cel vertical. În acest fel, 
discantus va determina o mai mare reliefare a ritmului ca mijloc de expresie !i 
va genera primele forme de poliritmie vertical# (în sensul larg al no"iunii).”174 
Discantus este urmat de motetul vechi cu sporite diferen"ieri ritmice, variabilita-
tea constructiv# a acestora culminând în Rena!tere.

Diferen"ierea ritmic# din perioada medieval# este subordonat# tiparelor 
ritmice modale, acelor moduri ritmice al c#ror num#r se ridic# la !ase, dar mai 
r#spândite erau urm#toarele patru: modul I – trohaic, modul II – iambic, modul III 
– dactilic, modul IV – anapestic. Spre deosebire de entit#"ile ritmice ale antichi-

171   Op. citat, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1971, p. 125.
172   P#rerile sunt divergente în aceast# privin"#.
173   Op. citat, p. 126. 
174   Giuleanu, Victor, Ritmul muzical, vol. II, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1969, p. 87-88. 
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t#"ii, modurile ritmice medievale debuteaz# cu accentuarea primului element 
ritmic, prefigurându-se astfel ritmul binar !i ternar, precum !i timpii accentua"i 
sau neaccentua"i, cu alte cuvinte, metrica muzical# modern#. Modurile ritmice 
men"ionate au fost folosite de compozitorii secolelor al XII-lea !i al XIII-lea, re-
prezentan"i ai curentului ars antiqua. Modurile ritmice medievale î!i înceteaz# 
existen"a spre sfâr!itul secolului al XIV-lea, odat# cu ivirea zorilor artei noi – ars 
nova, eliberat# de canoanele ritmice fixe, dominat# de arta contrapuncti!tilor 
Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Giovanni de Florentia, Jacopo da 
Bologna !.a.

În domeniul fix#rii nota"iei muzicale, un rol de seam# revine lui Guido 
d’Arezzo (995 ? – 1050) care sus"inea „principiul de la sine în"eles c# fenomene 
sonore diferite trebuie s# ocupe în reprezentarea grafic# locuri diferite.” Pornind 
de la tentativele anterioare care apelau la o linie pentru scrierea notelor (experi-
en"# realizat# la m#n#stirea francez# Corbeau, important centru de scriere), 
Guido adaug# alte dou# linii deasupra celei existente !i, la nevoie, înc# o linie 
neagr#, apelând atât la liniile cât !i la spa"iile dintre ele pentru fixarea sunetelor. 
Pe fiecare linie erau dispuse sunetele care se succed în ter"e, iar între liniile de 
note, celelalte sunete. Tot el introduce nota"ia silabic# pentru primele !ase trep-
te: ut, re, mi, fa, sol, la, apelând în acest sens la prima silab# din primele !ase 
versuri ale unui cunoscut imn latin. Sunetul si a fost ad#ugat de un muzician 
bavarez în secolul al XVI-lea, un secol mai târziu Bononcini – teoretician italian 
– înlocuind silaba ut cu silaba do. Dac# prin Anicius Manlius Torquatus 
Severinus Boetius Evul Mediu este bine informat asupra muzicii eline !i gândirii 
pythagoreice, dac# prin Alcuin (sec. VIII-IX) muzica apare încadrat# în rândul 
celorlalte !tiin"e, iar modurile antice sunt preluate sub  denumirea de autentice 
!i plagale, dac# prin Hucbald (sec. X) muzica este inclus# ca !tiin"#, în 
Quadrivium, al#turi de aritmetic#, geometrie !i astronomie, prin Guido d’Arezzo 
!i inventarea portativului se s#vâr!e!te o revolu"ie, limbajul sonor devenind vi-
zualizat, figurativ.

Simbolurile de note ap#rute în prima faz# a nota"iei propor"ionale au fost: 
longa, brevis, !i semibrevis, fiecare permi"ând diviziunea ternar# a valorilor, con-
siderat# diviziune sau m#surare perfect# (mensura perfecta) din punct de vedere 
biblic (trinitatea). Din aceste considerente, diviziunea binar# era considerat# im-
perfect# (mensura imperfecta). Latura teoretic# a nota"iei propor"ionale construit# 
pe temeiul celor trei valuri ritmice men"ionate mai înainte – longa, bravis !i semi-
brevis - a fost abordat# de magistrul Francon di Colonia (sec. al XVIII-lea) !i ulte-
rior de Joannes de Muris (1290-1355) !i Philipp de Vitry, cele trei valori ritmice 
îmbog#"indu-se cu înc# dou#, dup# cum urmeaz#: maxima, longa, brevis, semi-
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brevis !i minima. Francon di Colonia (? – 1250) a dat la iveal# Ars cantus mensu-
rabilis, Joannes de Muris a scris Tractatus de musica, Marchetuo de Padova a 
realizat Pomerium musicae mensuratae, Philipp de Vitry este autorul lucr#rii Ars 
nova. %i al"i teoreticieni au abordat problematica ritmului modal !i a nota"iei pro-
por"ionale, printre ace!tia num#rându-se: Johannes de Garlandia (sec. al XIII-
lea) cu tratatul De musica, Hyeronimus de Moravia (sec. al XIII-lea) cu Tractatus 
de musica, Adam de Fulda (1454-1505) cu lucrarea De musica în care sunt sin-
tetizate principiile artei ritmice mensurale ale epocii sale. În secolele al XIV-lea !i 
al XV-lea latura teoretic# a ritmului mensural (propor"ional) a cunoscut acumul#ri 
succesive !i select#ri l#muritoare, simplificatoare. Elabor#rile teoretice au în ve-
dere propor"ia ritmic# !i forma denumit# discantus, promotoarea ritmului mensu-
ral. Referindu-se la raporturile dintre proportio !i discantus, Victor Giuleanu preci-
zeaz#: „Între cele dou# elemente – proportio !i discantus – exist# un raport 
evident de interdependen"#: discantus (diafonia), noul gen de crea"ie, constând 
din suprapunerea a dou# sau mai multe melodii de tipul cantus planus, nu era 
posibil f#r# o ritmic# propor"ional#, întrucât prin etajarea (suprapunerea) melodii-
lor apar în mod implicit !i rela"ii de natur# vertical# – ritmice !i intona"ionale – ce 
impuneau cu necesitate mensurabilitatea valorilor ritmice.”175

Noile dimensiuni ale gândirii muzicale europene biruie treptat vechile ca-
noane, nimic nemaiputând st#vili progresul artei sunetelor sau al altor domenii 
ale cuget#rii înaintate, nici m#car inchizi"ia care l-a hulit pe Galilei !i l-a ars pe 
rug pe Giordano Bruno. Libertatea de gândire este prosl#vit# în farse, moralit#"i, 
carnavaluri, alegorii, comedii, în crea"ia celui mai de seam# poet al veacului al 
XIII-lea, originar din nordul Fran"ei, din Arras: Adam de la Halle. Elemente nova-
toare se semnaleaz# în cadrul dramelor liturgice, compuse în limbile na"ionale 
care d#inuie pân# în veacul al XV-lea, unele personaje „sfinte” fiind înlocuite cu 
oameni care nu se identific# cu ele. Modific#ri importante intervin în cadrul indi-
ca"iilor scenice unde se precizeaz# c# personajele femei !i îngeri sunt reprezen-
tate de clerici sau al celor regizorale care sugereaz# un cadru cât mai natural. 
Modific#ri se produc !i în genul miracolelor, subiectele subliniind ac"iuni laice, cu 
oameni obi!nui"i, sursele de inspira"ie aflându-se în legende hagiografice, cro-
nici istorice, romane bretone, pove!ti populare, evenimente cotidiene. Dup# dis-
pari"ia miracolelor, la sfâr!itul veacului al XIV-lea, apar spectacolele misteriale 
ce se desf#!oar# în pie"ele din fa"a bisericilor, manifestarea oferind material 
dramatic pentru câteva zile de spectacol.

Gândirea muzical# înnoitoare îmbrac# forma unei noi etape în evolu"ia mu-
zicii reprezentat# de ars nova care absoarbe formele laice !i stimuleaz# fructifi-

175   Op. citat, p. 115
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carea limbii na"ionale, cultiv# vocea purt#toare de melodie din complexul arhi-
tecturilor polifonice, utilizeaz# procedeele imita"iei, scriitura polifonic# 
instrumental# dedus# din cea vocal#, faux-bourdonul, diviziunea binar# al#turi 
de cea ternar#. În Italia, „ars nova” debuteaz# odat# cu Rena!terea, compozito-
rii apelând la forme noi în care toarn# un nou con"inut denumite: madrigal, balla-
ta !i caccia, toate apar"inând muzicii laice. Madrigalul – compozi"ie vocal-instru-
mental# liric# – este alc#tuit din dou# strofe la fel desf#!urate, desp#r"ite printr-o 
ritornel# instrumental#. Spre deosebire de madrigalul secolului al XVI-lea, cel 
din secolul al XIV-lea este o continuare a cântecelor !i imnurilor trubadure!ti 
adaptate noului context polifonic, având o form# binar#: a-b. Ballata vine de la 
ballare – a dansa – form# cântat# care se execut# dansând. Caccia, cântec de 
vân#toare, este o form# vocal – instrumental# specific# vie"ii de curte. Dou# linii 
melodice vocale se imit# reciproc, iar vocea a treia, instrumental#, este încredin-
"at# cornului. Se apeleaz# la elemente descriptive specifice vân#torii ca: fuga 
vân#torilor, l#tratul câinilor, strig#tele vân#torilor etc. Principalele aspecte ale 
„ars novei” au fost teoretizate de Marchetto de Padova în Lucidarium (1317) !i 
Pomerium (1324), de Antonio de Tempo în Trattato delle rime volgari (1332)  !i 
de Ghidino de Sommacampagna, autorul unui tratat dedicat ritmului (1381-
1384). Compozitori cu o contribu"ie aparte au fost Johannes Ciconia, Domenico 
Datalo, Bertolino, Grazioso – la Padova; Jacopo !i Bartolomeo – la Bologna; 
Nicolo !i Matteo - la Perugia; Giovanni !i Donato – la Cascia; Rimini, Pistoia !i 
Gaserta – la Genova; Francesco Landini – la Vene"ia; Giovanni da Florentia – la 
Floren"a, arta lor fiind înrâurit# !i de inegalabilele  izbânzi literare ale lui Dante, 
Petrarca sau Boccaccio. În Fran"a, „ars nova” a premers pe cea italian#, aspec-
tele novatoare fiind surprinse de Philippe de Vitry în tratatul s#u Ars Nova (1324) 
în care abordeaz# o ritmic# mai variat# !i periodic#, l#rge!te nota"ia cu valori de 
note mai mici precum: minima, semiminima, fusa !i semifusa, declar# cunoscute 
ter"a !i sexta, fundamenteaz# mi!carea contrar# a vocilor, accept# cromatisme-
le considerându-le „corecte !i necesare”. Flamand a fost !i teoreticianul Johann 
Tinctoris (1445-1511), autorul primului dic"ionar muzical din lume ce con"ine ex-
plica"ia principalilor termeni ai artei sunetelor. El admite disonan"a preg#tit# !i pe 
timpul slab, îng#duie disonan"a nepreg#tit#, este adeptul concordan"ei depline 
dintre text !i muzic#. Cel mai de seam# compozitor al epocii a fost Guillaume de 
Machault (1300 sau 1305 – 1377), poet !i muzician, autor de ballata, virelle, 
motete !i o mess# realizat# cu prilejul încoron#rii lui Carol al V-lea. Îi sunt carac-
teristice îndr#znelile armonice !i ritmice care au surprins pe contemporani, în 
unele compozi"ii disonan"ele folosindu-le pe parcursul mai multor acorduri. În 
Anglia, „ars nova” a fost reprezentat# de Dunstable (1370-1453), cel ce a influ-
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en"at !coala franco-flamand#, iar în Germania, noile idei au înregistrat o întârzi-
ere de o jum#tate de secol. Ca prim document al „ars novei”, în Germania este 
citat manuscrisul din secolul al XV-lea descoperit la biblioteca din Strasbourg 
care cuprinde aproximativ 200 de compozi"ii pe 2-3 !i 4 voci, relevând acelea!i 
tr#s#turi caracteristice ale noii mi!c#ri muzicale din Fran"a !i Italia.

 Înnoirea activit#"ilor creatoare cuprinde întreaga lume artistic# !i se desf#-
!oar# sub impulsul noii ideologii a Rena!terii care are în vedere omul cu senti-
mentele !i pasiunile sale, cu n#zuin"ele !i idealurile lui, cu o gândire eliberat# de 
dogmele trecutului. În egal# m#sur#, prin titanii gândirii !i pasiunii, se înnoiesc 
!tiin"ele, filosofia, literatura !i artele care situeaz# în centrul lor omul, ca reac"ie 
fa"# de spiritul medieval, tinzând spre perfec"iunea modelului oferit de antichita-
tea greco-roman#. Au ap#rut noi universuri de gândire, noi concep"ii de via"#, a 
avut loc descoperirea Americii de c#tre Cristofor Columb (1492), Copernic se 
pronun"# asupra locului p#mântului în Univers, se descoper# praful de pu!c# !i 
apar literele mobile de metal, realizare datorat# lui Johann Gutenberg. Filosofia 
antic# este readus# în aten"ia contemporanilor, în timp ce una !i aceea!i perso-
nalitate titan – Leonardo da Vinci – se manifest# pe t#râmul picturii, sculpturii, 
matematicii, opticii, mecanicii !i biologiei, iar scrisul lui Petrarca devine simbolul 
con!tiin"ei na"ionale italiene. C#utarea adev#rului în !tiin"# !i art#, a legilor natu-
rii !i vie"ii devin deziderate fundamentale ale activit#"ii lui Michelangelo, 
Giordano Bruno, Machiavelli, Galileo Galilei. Burghezia în ascensiune î!i creaz# 
o nou# ideologie potrivnic# spiritului inchizitor. Prin Rembrandt !i Rafael pictura 
devine celebr#, capodoperele lor relevând simbolul omului renascentist. Teatrul 
continu# sincretismul spectacolului antic, în Italia genul îmbog#"indu-se cu co-
media cult# intitulat# Comedia dell’Arte, în Spania autori ca Lope de Vega, 
Calderon de la Barca, Cervantes las# posterit#"ii opere neîntrecute, cu aventuri, 
surprize, pasiuni ingenioase, subtile !i conving#toare, iar în Anglia teatrul renas-
centist !i mai cu seam# elisabetean apar"inând lui Shakespeare !i predecesori-
lor s#i afirm#, fie în drama istoric#, fie în comedie, eroi cu mari calit#"i suflete!ti, 
deveni"i simbolul unei întregi epoci. În muzic# au ap#rut diferite tratate de mare 
interes (asupra unora vom reveni) cum ar fi: Tractatus de contrapuncto (1412) 
de Prosdocimus Beldemandis, Regulae super contrapunctum de Z. Hothby (?–
1478), Liber de arte contrapuncti, de J. Tinctoris (1445-1511), Institutioni harmo-
niche (1558) !i Dimostrationi armoniche (1571) de Zarlino, Dodecachordon 
(1547) de Glarean Heinrich Loriti (1488-1563) etc., precum !i compozi"ii monu-
mentale care au intrat definitiv în patrimoniul culturii muzicale universale.

Timp de mai bine de un secol !i jum#tate, muzica &#rilor de Jos evolueaz# 
sub coordonatele promovate de Rena!tere, arta franco-flamand# continuând 
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noile idei în condi"ii specifice. Înc# din secolele al XIII-lea !i al XIV-lea, !coala 
neerlandez# r#s#rit# în Olanda, Belgia, Flandra, Fran"a nord-estic# se cristaliza-
se definitiv, apogeul atingându-l în urm#toarea etap# prin opera unor muzicieni 
iscusi"i !i înc#rca"i de glorie. Ei realizeaz# acel stil polifonic în care este sinteti-
zat# experien"a de pân# atunci din domeniul limbajului muzical, impunându-se 
prin cuno!tin"ele temeinice !i me!te!ugul însu!ite în !colile organizate pe lâng# 
marile catedrale din Reims, Tournai, Anvers, Cambrai, Liége, Burges. În aseme-
nea ora!e în care muzica vocal# !i instrumental# se practica la fiecare col" de 
strad# sunt adu!i !i men"inu"i arti!ti de vaz#, crea"iile lor cunoscând apoi o larg# 
r#spândire european#. Unii muzicieni au p#r#sit &#rile de Jos îndreptându-se 
spre alte cur"i princiare europene, cu prec#dere italiene, contribuind astfel la 
stimularea mai larg# a culturii muzicale de pe continent, precum !i a altor preo-
cup#ri deoarece o parte din ace!ti muzicieni erau !i poe"i, matematicieni ori as-
tronomi. Printre primii reprezentan"i ai !colii neerlandeze se num#r# Johannes 
Ciconia (1335 sau 1340–1411) n#scut la Liége !i decedat la Padova. În prima 
jum#tate a secolului al XV-lea, la curtea burgund# î!i desf#!oar# activitatea 
Gilles Binchois(1400-1460) !i Guillaume Dufay (1400-1474). Primul a compus 
motete, misse !i chansonuri de o nobil# expresivitate, printre cele din urm# nu-
m#rându-se Je loe amours, De plus en plus se renouvelle, Dueil angoissens, 
Tristre plaisir, Ay douloureux disant hélas !i altele, iar cel de-al doilea devine, 
prin muzic#, un cronicar al timpului s#u, o personalitate muzical# interna"ional#. 
%i-a început preg#tirea în corul catedralei din Cambrai, a tr#it un timp la 
Bologna, apoi a devenit membru al corului papei din Roma. Din anul 1429 îl 
g#sim capelan, a activat în posturi de canonic !i vicar, de profesor de canto, a 
fost distins cu diferite onoruri devenind, înc# în via"#, un glorios compozitor. În 
crea"ie aduce contribu"ii de seam# în genurile motetului !i missei, lamenta"iei, 
baladei, rondo-ului, simplificând arhitectura, rafinând melodia !i coloritul. În mo-
tete utilizeaz# numai limba latin# înl#turând politextualitatea precum !i elemen-
tele de izoritmie. Ca elev al lui Dunstable, polifonist de vaz# englez, apeleaz# la 
mersul paralel în ter"e !i sexte preferând, cu alte cuvinte, faux-bourdonul. În 
misse re"ine un singur cantus firmus care se aude în toate p#r"ile !i modific# 
melodiile gregoriene f#r# nici o re"inere. În acest gen utilizeaz# patru voci pentru 
cre!terea sonorit#"ilor, o aten"ie aparte acordând tenorului !i sopranului. 
Transform# missa într-un impun#tor ciclu varia"ional pe o tem# dat#, în acest 
gen utilizându-se !i teme laice de circula"ie mai larg# (L’homme armé).

 Un alt reprezentant de seam# al !colii franco-flamande, care î!i desf#!oa-
r# activitatea în epoca de înflorire a ei, este Jean Ockeghem (1430-1496?) care, 
de copil, cânt# în corul catedralei din Anvers !i se instruie!te în arta componisti-
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c# cu Dufay. Dup# 1459 de"ine func"ii diverse ca: trezorier la m#n#stirea din 
Tours, maestru de capel# pe lâng# regele Fran"ei. A scris chansonuri, motete !i 
misse unele (Deo gratias) având 36 de voci, altele demonstrând o intens# preo-
cupare pentru latura experimental# a compozi" iei. Ernest Krenek, în 
Enciclopedia della musica (Ricordi), precizeaz# urm#toarele în leg#tur# cu opera 
lui Jean Ockeghem: „Johannes Ockeghem este unul dintre cei mai enigmatici 
compozitori. Timp de secole a fost considerat un teoretician arid, f#r# nici o fan-
tezie creatoare. Dup# p#rerea noastr#, responsabilitatea unei astfel de judec#"i 
cade  asupra lui Glarean care, în Dodecachordon, îl cita pe Ockeghem ca pe 
formidabilul autor al unui canon pe 36 de voci. Timp îndelungat, istoricii care au 
urmat dup# el au fost atât de timora"i de autoritatea lui Glarean, încât nu s-au mai 
preocupat s# vad# dac# Ockeghem a mai scris !i alte lucr#ri sau m#car «câteva 
alte» canoane formidabile… Trebuie s# recunoa!tem c# pân#  un demult era 
foarte greu s#-i aprofundezi opera. Dar de când austriacul Denkmäler a f#cut 
cunoscut publicului unele dintre cele mai inspirate misse ale lui – Codici di Trento 
– !i în special excelenta edi"ie a lui Dragan Plamenac cu întreaga oper# a lui 
Ockeghem, s-a constatat cât de mult s-a preocupat acest mare compozitor de 
experimentele contrapunctice. Originalitatea sa se bazeaz# nu atât pe abilitatea 
tehnic# supus# regulilor fixe ale conducerii vocilor !i ale disonan"elor în situa"iile 
dificile create de schemele contrapunctice sofisticate, cât pe modul de a înfrânge 
aceste reguli, pe care le va impune mai pu"in rigid în tratarea disonan"elor, tin-
zând spre simplificarea condi"iilor ritmice !i metrice...”. Acum disonan"ele se 
emancipeaz#, liniile contrapunctice se conduc dup# propriile lor legi, ritmul devi-
ne neregulat, mi!c#rile privite în simultaneitate sunt de diverse tempouri. Se im-
pun contrastele surprinz#toare dintre tempourile repezi !i cele lente, coloritul în-
l#n"uirilor armonice, continuitatea cântului care nu cunoa!te pauze etc.

Din aceea!i genera"ie fac parte Jacobus Obrecht (1450-1505) !i Josquin 
des Prés (1449 sau 1450–1521) care aduc o contribu"ie de seam# la multiplica-
rea procedeelor contrapunctice, permi"ându-se imita"iile la toate intervalele, aug-
mentarea, diminuarea !i recuren"a temei, cre!terea rolului tuturor vocilor care 
devin egale. Continuând estetica lui Dufay, reprezentan"ii acestei genera"ii con-
cep misse pe teme laice, realizeaz# misse parodie sau misse lipsite de cantus 
firmus. Pe lâng# Obrecht !i des Prés, mai sunt cunoscu"i Pierre de la Rue, insta-
lat la curtea burgund#, la curtea spaniol# !i la curtea Margaretei de Austria, gu-
vernatoarea Flandrei, precum !i Isaac care !i-a desf#!urat activitatea la curtea 
Medicilor din Floren"a !i în Austria. Dup# Josquin des Prés, marea polifonie 
sfâr!e!te, al"i muzicieni neerlandezi continuându-!i activitatea pe alte meleaguri 
în calitate de dirijori, compozitori, pedagogi sau interpre"i. Printre ei pot fi men"i-
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ona"i: Adrian Willaert, Jacques Arcadelt, Philippe Verdelet, Cypriano da Rore, 
Jakob Clemens non Papa. Din ultima genera"ie de compozitori neerlandezi fac 
parte Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) – organist, clavecinist !i compozi-
tor, Orlando di Lasso  (1531 sau 1532–1594), acesta considerat corifeu al epo-
cii. N#scut în Mons (Hennegau) – Flandra – !i-a desf#!urat activitatea prin mul-
te ora!e europene, îndeplinind func"ii diverse, bucurându-se de pre"uirea unor 
personalit#"i politice de vaz#. A scris chansonuri, villanele, madrigale, motete, 
psalmi, misse, contemporanii !i urma!ii lui considerându-l „marele maestru !i 
me!te!ugarul suprem”.

În Italia, Rena!terea muzical# este reprezentat# de !colile roman#, vene"i-
an#, florentin# !i de nume celebre de muzicieni ca: Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Luca Marenzio, Andrea !i Giovanni Gabrieli, Orazio Vecchi, Adriano 
Banchieri, Iacopo Peri, Gesualdo di Venosa, Claudio Monteverdi !i Giulio 
Caccini.  Giovanni Pierluigi da Palestrina (1526-1594) ne apare ca un clasic al 
stilului vocal polifonic, gândirea sa muzical# dominând o întreag# epoc#. El s-a 
distins în calitate de corist la o biseric# din Roma, apoi a devenit dirijorul corului 
catedralei Sf. Petru !i, dup# c#s#torie, este angajat dirijor la biserica Santa 
Maria Maggiore. Î!i însu!ise problematica genurilor muzicale pretutindeni prac-
ticate: missa, motetul, coralul gregorian !i lutheran, psalmul hughenot !i laic, 
chansonul, madrigalul, frotola, liedul polifonic. A scris peste 800 de titluri, 130 
fiind madrigale laice, celelalte apar"inând genurilor: missei, motetului, imnului, 
offertoriului, litaniei, lamenta"iei, psalmului etc. Un rol esen"ial în crea"ia sa revi-
ne melodiei ce „apar"ine unui stil în care verticalitatea n-a ajuns înc# s# consti-
tuie factorul esen"ial de organizare structural#. Linia melodic# se dezvolt# în 
baza tendin"elor sale orizontale r#mase din epoca deplinei libert#"i monodice. 
Încadrarea ei în "es#tura polifonic# o oblig# la unele schimb#ri !i adapt#ri, f#r# 
îns# a o înc#tu!a !i a-i strivi elanul orizontal.”176 În unele crea"ii cum sunt misse-
le, apeleaz# !i la melodii gregoriene în form# de cantus firmus, dar !i la melodii 
împrumutate din alte lucr#ri proprii ori ale altor muzicieni. Materialul gregorian 
era utilizat mai întâi într-un motet propriu !i apoi într-o miss# parodie cu acela!i 
titlu. Pe aceast# cale, Liviu Comes ajunge la concluzia c# „o miss# palestrinian# 
devine o lucrare ciclic# de amploare cl#dit# pe baza monotematismului !i a prin-
cipiului varia"iei.”177 Împrumutul de melodii din madrigale proprii, din crea"ia altor 
autori sau pe tema cântecului L’homme armé (Missa Papei Marcelli) preluat# !i 
de al"i compozitori nu se rezum# pur !i simplu la citat, c#ci componentele profa-

176  Comes, Liviu, Melodica palestrinian#, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1971, p. 48.
177   Ibid, p. 65.
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ne sunt retopite în cele cultice, limbajul r#mânând unitar. Temele laice sunt ade-
sea modificate pân# la nerecunoa!terea lor. Din punct de vedere modal, 
Palestrina recurge la particularit#"ile modurilor !i la adausurile prezente în mo-
durile polifonice. Aspecte aparte prezint# ritmica, morfologia, configura"ia gene-
ral# a melodiei, formulele melodice !i structura „în mozaic” a polifoniei palestri-
niene – cum o nume!te Liviu Comes.

Luca Marentio (1553-1599) s-a bucurat de protec"ia unor personalit#"i poli-
tice proeminente, a intrat în serviciul familiei de Medici !i apoi la curtea polonezu-
lui Sigismund al III-lea, unde regina cânta din voce !i din l#ut#. A excelat în genul 
madrigalului în care raporturile dintre text !i muzic# sunt subliniate în cele mai 
mici detalii, compozitorul apelând la textele unor litera"i de prim# m#rime ca: 
Petrarca, Dante, Ariosto, Tasso, Guarini etc. pentru a cânta dragostea etern# !i 
frumuse"ile naturii. Printre cele mai cunoscute madrigale se num#r#: Scendi dal 
Paradiso, Giunte alla tomba, Solo e pensoso, Tu moredo innocente...etc. Andrea 
Gabrieli (1520-1568) !i Giovanni Gabrieli (1557-1612) au fost organi!ti, primul 
scriind atractive misse, psalmi, Concerti !i madrigale, unele lucr#ri fiind concepu-
te „per voci et strumenti musicali”, interpretarea lor putându-se face cu vocea, cu 
instrumentele sau cu ele împreun#. Pentru org# a scris Ricercari !i Canzone, 
Intonazioni !i Toccate iar pentru opt instrumente Ricercar per sonar. Giovanni 
Gabrieli este considerat o stea muzical# de prim# m#rime prin introducerea pro-
gresiilor armonice, prin îmbinarea ingenioas# a scriiturii corale cu cea instrumen-
tal#, prin crearea unor introduceri !i interludii orchestrale numite sinfonii, prin fo-
losirea virtuozic# a instrumentelor ca în Canzoni e sonate, prin sporirea num#rului 
instrumentelor de la opt, câte erau prezente la Andrea, la 22, divizate în grupuri, 
prin apelarea la octava dubl# !i la principiul altern#rii al#murilor !i coardelor, prin 
eviden"ierea principiului varia"iei continui.

Orazio Vecchi (1550-1605) a scris misse, motete, imnuri !i madrigale, cel 
mai important din acest ultim gen fiind comedia Amfiparnasso a c#rei prim# audi-
"ie a avut loc în 1594 la curtea din Modena, data semnificând apari"ia primei 
opere bufe. Nu se poate vorbi înc# de genul liric, ci mai degrab# de un madrigal 
dialogat cu dou# palete expresive: lirico-tragic# !i grotesco-comic#. Adriano 
Banchieri (1567-1634) a fost un des#vâr!it organist, un teoretician cu largi vederi, 
autorul lucr#rilor L’organo suonario (1605) care a cunoscut mai multe edi"ii, !i 
Moderna prattica musicale, precum !i un compozitor care aduce nout#"i în arse-
nalul mijloacelor de exprimare, el fiind primul care a utilizat contrastele de forte !i 
piano. În lucrarea L’organo suonario concepe primele reguli referitoare la utiliza-
rea acompaniamentului cu bas cifrat. A scris motete, misse, madrigale dramatice 
precum La Pizzia senile alc#tuit din 19 episoade interpretate fie sub form# de vi-
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llanelle la trei voci, fie sub form# de madrigale – unele în dialect vene"ian.
 Jacopo Peri (1561-1633), muzician elevat, reprezentând camerata floren-

tin# aflat# sub conducerea lui Giovanni Bardi, este promotorul unui nou mod de 
declama"ie !i autorul operei intitulat# Dafne (1592) pe un libret de Ottavio 
Rinnucini, reprezenta"iile având loc la Floren"a, în palatul Corsi, în 1579, inclus# 
în carnavalul tradi"ional. Este prima oper# florentin# care s-a bucurat de un ase-
menea succes încât compozitorului i s-a cerut o nou# lucrare inspirat# din mitul 
lui Orfeu !i Euridice, lucrare ce urma s# se reprezinte cu prilejul c#s#toriei lui 
Henric al IV-lea cu Maria de Medici. Premiera noii opere – Euridice – pe libretul 
aceluia!i Ottavio Rinnucini – a avut loc la 6 octombrie 1600, rolul lui Orfeu fiind 
interpretat de Jacopo Peri a c#rui voce era extraordinar#. Opera Dafne a fost 
conceput# în stile rappresentativo, iar Euridice a fost prima „dramma per musi-
ca”. În cuvântul înainte la Euridice, Jacopo Peri precizeaz#: „Având în vedere c# 
este vorba despre poezie dramatic# !i c# trebuie s# se imite cu cântul limbajul 
vorbit (!i f#r# îndoial# c# nu se vorbe!te niciodat# cântând), consider c# vechii 
greci !i romani (care, dup# o opinie r#spândit#, cântau pe scen# tragediile în 
întregime) foloseau o armonie care, dep#!ind pe aceea a vorbirii obi!nuite, r#-
mâneau în afara melodiei cântului, în maniera de a c#p#ta o form# intermedia-
r#....eu nu voi îndr#zni s# afirm c# acest cânt este identic cu cel care era folosit 
în tragediile grece!ti !i romane, dar am crezut c# este singurul care poate s# fie 
dat pentru muzica noastr#, pentru a se adapta la limba noastr#.” Ca structur#, 
lucrarea, lipsit# de dramatism, se prezint# sub forma unei înl#n"uiri de solo-uri !i 
riturnele care alterneaz# cu coruri. Se mai deta!eaz# dou# ter"ete, un interludiu 
instrumental pentru trei flaute !i un „Ballo” dansant !i cântat la cinci voci !i la trei 
voci. Jacopo Peri a mai scris !i muzic# de camer#, re"inând aten"ia ciclul La 
varie musiche pentru una, dou# sau trei voci !i continuo. Prin stilul rappresenta-
tivo, compozitorul a deschis calea capodoperelor lui Claudio Monteverdi.

Gesualdo di Venosa (1560-1613) se formeaz# în cadrul cameratei muzica-
le din casa tat#lui s#u, iar atunci când împline!te 18 ani se afl# în tov#r#!ia re-
numitului poet Torquato Tasso care îi pune la dispozi"ie un num#r impresionant 
de librete pentru madrigale. Cel mai contradictoriu muzician al tuturor timpurilor, 
a c#rui bun#tate alterna cu violen"a primitiv#, a creat vizionare madrigale la cinci 
!i !ase voci, canzonete, motete, Sacre Cantiones á cinque voci, Responsoria la 
!ase voci, Psalmi delle compiete, un Benedictus !i o Liturghie. Se afirm# dualis-
mul armonie-polifonie, scriitura armonic# se caracterizeaz# printr-o fantezie de-
bordant#, din punct de vedere ritmic apeleaz# la nea!teptate sincope, contratim-
pi !i accente expresive pe timpii slabi. Înc#rc#tura vocilor este când aerisit#, 
când saturat#, iar caden"ele finale uimesc prin noutatea înl#n"uirilor acordice. 
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Un exemplu concludent în acest sens îl ofer# madrigalul Luci serene e chiare. În 
stilul concitato este conceput madrigalul Ecco moriro dunque cu un câmp armo-
nic atr#g#tor în caden"a final#. Spectrul mor"ii domin# madrigalul  Hai, già mi 
discoloro care con"ine o caden"# frigic#, o a doua tem# tratat# imitativ !i modu-
la"ii cromatice de efect. Alte pagini madrigale!ti surprind prin prezen"a principiu-
lui varia"iei continue, prin tensiuni gradate, subliniate prin altera"ii de trepte, prin 
elementele de polimodalism !i prin acel dramatism ce va str#bate muzica mult 
mai târziu. Spiritul novator este prezent !i în motete, unele dintre ele dramatice 
pân# la paroxism, altele anun"ând tipologia de fug# dubl# de mai târziu, a!a 
cum madrigalul Luci serene e chiare anticip#, în embrion, sonata !i cum motetul 
O, vos omnes prefigureaz# „passacaglia-ciaconna”; acela!i spirit novator domi-
n# ciclul coral Responsoria, iar ultimele sale lucr#ri indic# dispari"ia polifoniei !i 
prezen"a recitativului asem#n#tor cu cel din operele romantice.

 Claudio Monteverdi (1567-1643) încheie epoca Rena!terii italiene printr-o 
crea"ie cutez#toare !i vizionar# alc#tuit# din madrigale, motete, misse !i opere. 
A fost elevul lui Marc-Antonio Ingegnieri, apoi cânt#re" !i violonist, maestru de 
capel# la curtea din Mantua, maestru de capel# la biserica San-Marco din 
Vene"ia. Cele dou# opere–Orfeu (1607) !i Arianna (1608)–exprim# atmosfera 
unui spa"iu sonor !i poetic încânt#tor, ele fiind urmate de scena dramatic# Il 
combattimento di Tancredi e Clorinda (1624) !i de operele Il ritorno d’Ulisse 
(1641) !i L’Incoronazione di Poppea (1642). Utilizeaz# cântul solistic liber con-
ceput, liedul tripartit sau aria „da capo”, monologul, recitativul, cupletul, riturnela, 
lamenta"ia, corul mixt sau b#rb#tesc, baletul, varietatea ritmic# !i timbral#, pagi-
na orchestral# cu pizzicato !i tremolo la coarde. Cu Monteverdi se încheie o 
epoc# !i se deschide alta, la fel de fecund# !i impun#toare ca fream#tul vie"ii 
care a!eaz# arta adev#rat# în durata nem#surat# a timpului. Concomitent, 
Giulio Caccini (1550-1618), supranumit !i Romano, compune muzica la Dafne !i 
Euridice (1602) pe acelea!i poeme ale lui Rinuccini, apelând la stilo recitativo, 
rappresentativo. A mai compus dou# culegeri de piese pentru o voce acompani-
at# de o viol# intitulate: Nuove Musiche I (1601), care con"ine !i o metod# de 
bel-canto, !i Nuove Musiche e nuovo maniera di scriverle (1614). Apari"ia operei 
este strâns legat# de dezvoltarea monodiei acompaniate, de laicizarea muzicii, 
de înlocuirea structurilor polifonice de pân# atunci cu structurile vertical-armoni-
ce care vor sta la baza armoniei func"ioanle.

 Cei mai de seam# teoreticieni ai Rena!terii italiene au fost Giuseppe 
Zarlino (1517-1590) !i Vicenzo Galilei (1533-1591). Primul, men"ionat !i mai 
înainte, elev al lui Wilaert, a scris lucrarea capital# intitulat# Institutioni harmoni-
che (Institu"iunile armonice) dat# la iveal# în 1558, apoi Dimostrationi harmoni-
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che (Demonstra"iile armonice) terminat# în 1571 !i Supplimenti musicali 
(Suplimente muzicale) conceput# în 1558. El acord# o mare aten"ie raporturilor 
dintre muzic# !i vorbire, intercondi"ion#rilor dintre teorie !i practic#, define!te 
st#rile emo"ionale ale diferitelor moduri, se opre!te asupra variet#"ilor contra-
punctului !i problematicii dublului contrapunct, fundamenteaz# noua factur# ar-
monic#, principiile de acustic# natural# ale acordului de trei sunete (seria sune-
telor armonice) !i caracteristicile r#sturn#rii intervalelor. Referindu-se la 
înrâurirea etic# a muzicii, scrie: „Muzica învioreaz# spiritul, ghideaz# pasiunile, 
potole!te mânia, ne face s# ne trecem timpul în chip virtuos !i posed# capacita-
tea de a ne deprinde cu unele moravuri, mai ales când este folosit# în modurile 
cuvenite !i cu m#sur#.” Vincenzo Galilei, autorul tratatului Dialogo della musica 
antica et della moderna, tip#rit# la Floren"a în anul 1581, este preocupat de lo-
gica !i firescul discursului muzical, de unitatea dintre text !i muzic#, de particu-
larit#"ile de vârst#, sex !i temperament ale interpretului. În leg#tur# cu „în"eleap-
ta simplitate a cântului natural” !i cu exager#rile legate de text, el precizeaz#: „În 
timp ce o voce cânt# începutul cuvintelor, o alta se afl# nu numai la mijlocul sau 
la sfâr!itul aceluia!i vers, dar chiar la începutul, la mijlocul sau poate, la sfâr!itul 
versului urm#tor. Totodat#, fiecare vers este rostit de câte patru sau cinci ori, 
împotriva oric#rei logici. Se mai întâmpl# chiar ca o singur# silab# s# fie adese-
ori lungit# pe o mul"ime de note diferite, imitând câteodat# ciripitul p#s#rilor, iar 
alteori urletul câinilor.”

Atributele principale ale Rena!terii muzicale în Fran"a, Spania, Anglia !i 
Germania sunt reprezentate de Janequin, Claude Le Jeune, Tomas Luis de 
Victoria, Dowland, Thomas Morley, Hans Leo Hassler. În Fran"a, dup# contribu-
"iile  timpurii datorate lui Philippe de Vitry !i Guillaume de Machault, în a c#ror 
crea"ie de motete este aplicat principiul izoritmiei, se dezvolt# chansonul polifo-
nic care î!i l#rge!te sfera tematic# !i cadrul arhitectonic, compozitorii v#dind un 
interes aparte pentru surprinderea unor aspecte din natur#, din via"a obi!nuit#, 
din fr#mânt#rile vârstei îndr#gosti"ilor, din fapte dramatice, eroice etc., care sunt 
redate narativ, liric, trist, descriptiv, glume". Formele, influen"ate de cântecul !i 
dansul popular, sunt extrem de variate, iar dimensiunile se extind de la câteva 
m#suri pân# la peste 40 de pagini, apropiindu-se de genul cantatei. Cel mai de 
seam# compozitor al Rena!terii franceze a fost Clément Janequin (1475 
?–1560), autorul unor piese corale mari, considerate cântece-fantezii, precur-
soare ale muzicii programatice: B#t#lia, Vân#toarea, Cântecul p#s#rilor, 
Strig#tele de pe str#zile Parisului, Tr#nc#neala femeilor care spal# rufe în râu. 
B#t#lia este o lucrare monumental# arcuit# în cinci p#r"i care evoc# lupta arma-
tei franceze împotriva celei elve"iene prin: lovituri de arme, semnale de lupt#, de 
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„alarm#”, strig#tele r#zboinicilor, victoria final# a oastei franceze. În discursul 
muzical sunt încorporate intona"ii ale cântecului ost#!esc de dans, ale cupletelor 
satirice, exclama"iile cu caracter onomatopeic. Pe lâng# cele peste 200 de cân-
tece, unele pe texte de Ronsard, a mai compus motete !i misse. Mi!carea uma-
nist# cunoscut# sub denumirea Pleiada celor !apte a!tri poetici, în fruntea c#re-
ia se afla Ronsard, a jucat un rol de seam# nu numai în procesul de îmbog#"ire 
!i dezvoltare a limbii franceze, desconsiderat# vreme îndelungat#, ci !i în apro-
fundarea problematicii specifice muzicii care, pentru cel ce o practic#, devine 
semn al „virtu"ii, m#rinimiei !i adev#ratei noble"i.” În 1570 s-a deschis la Paris o 
Academie de poezie !i muzic# întemeiat# de Baïf, membru al Pleiadei, institu"ia 
vie"uind pân# în 1584; ea urm#rea reînvierea rolului etic al muzicii !i exprimarea 
cuvântului în cânt, „completându-i în"elesul cu ajutorul armoniei !i al melodiei.” 
Se diversific# muzica instrumental# conceput# pentru l#ut#, viela – str#mo!ul 
viorii, viol#, chitar#, vioar# !i org#, clasicul muzicii de org# franceze fiind consi-
derat Titelouze, iar continuatorii s#i – Lebègue !i Raison – i-au des#vâr!it opera. 
Muzica hugheno"ilor – reprezentan"ii francezi ai Reformei – se afirm# în secolul 
al XVI-lea prin apelarea la cele mai r#spândite melodii populare c#rora li se 
asocia textul psalmilor. Cei mai cunoscu"i compozitori hugheno"i au fost Claude 
Goudimel (1505-1572) !i Claude le Jeune (1525 sau 1530–1601) primul antici-
pând stilul omofonic-armonic, iar cel de-al doilea statuând principiul antic al con-
cord#rii melodiei cu prozodia versurilor.

 Compozitorul Rena!terii spaniole este considerat Tomás Luis de Victoria, 
epoca înregistrând !i aportul altor muzicieni ca organistul Antonio de Cabezón, 
Juan del Encina, fondatorul teatrului muzical, !i Morales. Arta lor înflore!te al#-
turi de str#lucite pagini literare !i picturale devenite nemuritoare, ale lui 
Cervantes, Lope de Vega, Calderon, Velasquez, El Greco. Se consolideaz# arta 
interpretativ# instrumental#, de timpuriu r#spândindu-se instrumentele cu coar-
de !i claviatur#. Au ap#rut lucr#ri de pedagogie muzical#, s-a afirmat latura teo-
retic# a culturii muzicale, au încol"it forme !i genuri caracteristice cum ar fi: ro-
man"a, villancico – echivalentul villanellei italiene, s-a r#spândit teatrul muzical 
sub forma farselor !i elozelor, apoi tonadelor !i zarzuelei, ultimele dou# contura-
te deplin în secolul al XVII-lea.

În Anglia, dup# dispari"ia celui mai de seam# polifonist – John Dunstable 
(1400 ?–1453) - care st#pânea la fel de bine arta sunetelor, matematica !i astro-
logia, se afirm# muzica în teatrul dramatic sub forma pastoralei, interludiului, 
cântecului mali"ios, dansului, pavanei, gagliardei, varia"iunii, multe melodii aflân-
du-se în colec"iile pentru virginal ale vremii. În crea"ia popular# apar ciclurile de 
balade, cel mai cunoscut fiind ciclul despre Robin Hood. Dup# încheierea 
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R#zboiului celor dou# roze, Rena!terea englez#, strâns legat# !i cu Reforma, 
impulsioneaz# cre!terea con!tiin"ei na"ionale !i afirmarea neîngr#dit# a culturii 
umaniste. Instruc"ia public# cuprindea obligativitatea însu!irii muzicii – a celei 
vocale !i instrumentale – l#uta, viola, virginalul, iar actorul shakespearian trebu-
ia „s# !tie s# danseze, s# cânte la un instrument muzical !i din gur#, s# posede 
darul elocven"ei, suple"ea trupului, memorie, s# mânuiasc# armele în chip iscu-
sit !i, în acela!i timp, s# fie un izvor nesecat de spirite.” Apari"ia madrigalului 
este precedat# de o bogat# literatur# madrigalesc# str#in# tradus# în limba en-
glez#, colec"iile cele mai de seam# numindu-se: Cântece pe trei, patru !i cinci 
voci a lui Whythorne, ap#rut în 1571 !i Musica transalpina a lui Young, publicat# 
în 1588. În acest ultim an, compozitorul William Byrd public# o culegere de 
„psalmi, sonete !i cântece”. Dup# alte tentative, în 1611 d# la iveal# cea mai 
valoroas# culegere a sa inspirat# din filonul folclorului na"ional, piesele tinzând 
spre factura acordico-omofonic#. Morley (1557-1603), elev al lui Byrd, creaz# 
can"onete pe dou# sau trei voci, pe cinci !i !ase voci, madrigaluri la patru voci, 
balete. Lirica vocal# a rena!terii engleze este reprezentat# de John Dowland 
(1563-1626), virtuoz al l#utei, autor a numeroase cântece !i arii pe patru voci, 
pentru voce !i acompaniament de l#ut# !i viola da gamba dominate de senti-
mentul dragostei împlinite sau de medita"ia elegiac#. %i în Anglia instrumentele 
muzicale intr# în prim planul vie"ii artistice, pentru virginal compunând diferite 
piese compozitori ca Byrd, John Bell (1562-1628), Gibbons (1583-1625). 
Tehnica componistic# are în vedere principiul varia"ional !i cel al imita"iei, al di-
alog#rii vocilor. Polifonia se afirm# !i în crea"ia de cult a compozitorilor englezi 
care scriu muzic#, apelând uneori la cântecul popular, atât pentru cultul catolic, 
cât !i pentru cel anglican.

Rena!terea în Germania se încheag# în a doua jum#tate a secolului al 
XV-lea !i în secolul al XVI-lea, cultura muzical# cunoscând apogeul în perioada 
r#zboiului "#r#nesc când se r#spânde!te coralul protestant, Marsilieza secolului 
al XVI-lea, cântare specific# Reformei, ini"iat# de burghezie !i sprijinit# de "#r#-
nime. La jum#tatea secolului al XV-lea apare o important# culegere manuscris# 
de cântece intitulat# Culegerea lui Locheimer (numele Locheimer este men"io-
nat pe o pagin# a manuscrisului) care con"ine 47 de lucr#ri, unele dintre ele 
prelucr#ri instrumentale ale unor cântece. În paralel circula Culegerea de lucr#ri 
pentru org# a lui Konrad Paumann (1409-1473) con"inând explica"ii !i exemplifi-
c#ri din diverse genuri: preludii, figura"ii corale, prelucr#ri de cântece lirice care 
puteau fi abordate !i la org#, !i la clavecin, acesta fiind subordonat artei orga-
nistice. Se traduc în german# lucr#rile lui Petrarca, apar Decameronul de 
Boccaccio !i Scrisorile oamenilor obscuri, se r#spânde!te tiparul, sunt tradu!i 
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istorici, filosofi, !i poe"i latini. Muzica profesionist# evolueaz# în cadrul capelelor 
corale de pe lâng# cur"i !i catedrale, precum !i în cadrul diferitelor asocia"ii ale 
or#!enilor. Cea mai important# capel# activa la curtea împ#ratului Maximilian I 
care îl angajase pe polifonistul Heinrich Issac (1445-1517), precursor al lui 
Orlando Lasso. În jurul lui Issac se grupeaz# compozitori ca: Heinrich Finck, 
Adam Fulda, Hofhaimer, Stoltzer. Genera"ia urm#toare de compozitori este lega-
t# de protestantism, reprezentan"ii ei fiind: Johann Walther !i Ludwig Senfl, c#-
rora le urmeaz# Hans Leo Hassler (1564-1612), autorul culegerii de cântece 
intitulat# Noi cântece germane vesele, tip#rit# în anul 1601.

În secolul al XVI-lea, arta mae!trilor cânt#re"i cunoa!te o mare dezvoltare !i 
ea evolueaz# concomitent cu muzica profesionist#. I se contureaz# reguli fixe, cu 
caracter de canon, Puschmann, elev al lui Hans Sachs, reunindu-le într-un cod 
denumit de c#tre mae!trii-cânt#re"i Tabulatur#. Crea"iile mae!trilor-cânt#re"i ape-
lau la modurile naturale sau biserice!ti, la imagini religios-filosofice sau la poetiza-
rea vie"ii de toate zilele. Ele erau monodice, polifonia !i acompaniamentul instru-
mental nefiind acceptate. Regulile reunite în codex erau scrupuloase !i severe, 
precizându-se – printre altele: num#rul de silabe ale textului versificat, cazurile de 
admitere a unor înflorituri, oprirea pe un ton determinat, alegerea unui anumit mod, 
parcurgerea unor probe de concurs pentru intrarea în grup#ri !i trecerea într-o 
treapt# superioar#, interzicerea compunerii unor cântece care ar aminti de cele 
existente, interzicerea public#rii propriilor crea"ii etc. Treptele pe care le puteau 
parcurge erau: cânt#re", poet, maestru. Cel mai de seam# reprezentant al artei 
mae!trilor-cânt#re"i a fost Hans Sachs (1495-1576), autor a 4270 lucr#ri, printre 
ele figurând !i cele 13 vestite cântece ale maestrului. Urm#toarea genera"ie este 
reprezentat# de Adam Puschmann, elev al lui Hans Sachs, autorul unui tratat ce 
con"ine regulile meistersäng-ului german (1572).

În primele decenii ale secolului al XVI-lea se contureaz# Reforma german#, 
mi!care a burgheziei îndreptat# împotriva feudalismului !i clerului catolic. Ca arm# 
ideologic# eficient# a fost aleas# muzica, Luther oferind primele modele de coral 
protestant care, la început, desena cântatul monodic în cor al unui text religios 
protestant în limba german#. Apoi coralul protestant este reprezentat de psalmii 
germani !i de cântul bisericesc protestant în genere. Ca surse ale coralului se 
apela la cântecul popular german prelucrat, la piese ale mae!trilor-cânt#re"i, la 
imnuri !i secven"e luate din cultul catolic, la melodii slave, cântece populare fran-
ceze !i italiene, la melodii dansante !i de dragoste. Reac"ia bisericii catolice în fa"a 
ofensivei Reformei !i coralului protestant a fost denumit# „contrareform#”.

Glarean – pe numele s#u adev#rat – Heinrich Loriti – originar din Elve"ia, a 
fost teoreticianul de vaz# al epocii. A fost filolog,  istoric, geograf, matematician 
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!i muzician, desf#!urându-!i activitatea la Basel !i apoi în Germania. Este auto-
rul tratatului Dodecachordon (Dou#sprezece coarde), ideile sale fiind puse în 
slujba monodiei pe care o consider# superioar# polifoniei, în slujba promov#rii 
modurilor ionian !i eolian, adic# majorul !i minorul r#mase pân# ast#zi în practi-
ca !i teoria muzicii. Referindu-se la monodie, el precizeaz#: „Trebuie acordat# 
preferin"a aceluia care caut# s# compun# o melodie simpl#, ac"ionând asupra 
inimilor mul"imii, mi!când sufletul omului !i r#mânând adesea în memoria chiar 
f#r# voie...O melodie nobil# !i demn#, oferit# oamenilor împreun# cu cuvintele 
adecvate, bucur# pe mul"i, fie ei înv#"a"i sau neînv#"a"i.” Asemeni altor teoretici-
eni, !i el consider# c# urechea este cel mai bun judec#tor în aprecierea lucr#ri-
lor muzicale.178

Parte dintre lucr#rile teoretice citate !i partituri ale unor compozitori de 
mare prestigiu au p#truns pe teritoriul Transilvaniei în ora!e precum Alba Iulia, 
Bistri"a, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Timi!oara, Târgu-Mure! !i, desigur, Bra!ov 
unde, în cadrul Bibliotecii Gimnaziale întemeiat# de Honterus, se elaborase !i 
un catalog ce a fost mereu îmbog#"it de succesorii marelui umanist. Se g#sesc 
aici Le Institutioni Harmoniche a lui Gioseffo Zarlino –

                        
                                   (Revista Muzica nr. 2, 1991, p. 97) 

178  A se vedea !i lucr#rile: Gesualdo di Venosa (1969) !i Cântec flamand (1971), Muzica Re-
na!terii în Italia (1976) de Popovici, Doru, tip#rite la Editura Muzical# !i Tracul Orfeu !i destinul muzicii 
de Varga, Ovidiu, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1980.
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– sau Dodecachodonul lui Henricus Glareanus în care se g#sesc modurile 
eclesiastice al c#ror num#r a crescut de la 8 la 12 – 

                             
                       (Revista Muzica nr. 2, 1991, p. 98.) 
Tot aici vor fi catalogate partituri de Hieronymo Pretorio, motete !i madriga-

le pe 4-7 voci, unele pe versuri de Petrarca, concerte de Andrea !i Giovanni 
Gabrieli, partituri sacre de Orlando Lasso !i mul"i al"i autori.

 În contextul acestor evenimente muzicale europene de real interes care 
demonstreaz# dinamica unor lente dar sigure înnoiri, dobânde!te contur preg-
nant vestita !coal# de la Putna care r#sare din r#d#cinile p#mântului românesc, 
sintetizând activitatea prodigioas#, neistovit# a predecesorilor f#r# de care n-ar 
fi fost posibil# edificarea acestui monument. Din anterioritatea la care ne-am 
referit în paginile de mai înainte, se desprind treptele unor evenimente de prim# 
importan"# !i prefacerile ce au leg#turi cauzale cu !coala de la Putna, cu aceas-
t# hot#râtoare r#spântie de drumuri care profileaz# linii de for"# unice în analele 
muzicii noastre. Putna legitimeaz# idealurile culturale !i artistice ale epocii, acti-
vitatea desf#!urat# aici este impresionant# ca extensiune, diversitate !i profun-
zime, cuprinzând domeniul arhitectonic, pe cel sculptural (în piatr# !i lemn), pe 
cel legat de broderie, de caligrafie, copiat c#r"i !i pe cel de înv#"#tur#. Legenda 
m#n#stirii Putna a fost surprins# de Ion Neculce dup# cum urmeaz#: „%tefan-
vod# cel Bun, când s-au apucat s# fac# m#n#stirea Putna, au tras cu arcul 
%tefan-vod# dintr-un vârfu de munte ce este lâng# m#n#stire. %i unde au agiun-
su s#geata, acolo au f#cut prestolul în oltariu. %i este mult loc  de unde au tras 
p#n# în m#n#stire. Pus-au !i pe trii boierena!i de au tras, pre v#taful de copii !i 
pre doi copii din cas#. Deci unde au c#dzut s#geata v#tafului de copii au f#cut 
poarta, iar unde au c#dzut s#geata unui copil din cas# au f#cut clopotni"a. Iar un 
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copil din cas# dzic# s# fie întrecut pe %tefan-vod# !i s#-i fie c#dzut s#geata în-
tr-un delu!el ce se cheam# Sion, ce este lâng# m#n#stire. %i este s#mnu un 
stâlpu de piatr#. %i dzic s#-i fie t#iat capul acolo. Dar întru adev#r nu s# !tie, 
numai oamenii a!è povestescu. Fost-au !i  bisericu"# de lemnu întru acel delu-
!el !i s-au r#sipit, fiind de lemnu. %i a!è au fost f#cut m#n#stirea de frumoas#, 
tot cu aur poleit#, zugr#veal# mai mult aur decât zugr#veal#, !i pe dinl#untru !i 
pre dinafar#, !i acoperit# cu plumbu. %i dzicu c#lu!#rii s# fie fost f#cut !i sfe!ni-
cile cele mari !i cele mici !i policandru !i hora tot prisne de argint, !i pe urm# s# 
li fie luat un domnu !i s# fie f#cut alteli de spije care le-am apucat !i noi. Iar 
strâcându-s# un clopot mare la m#n#stire !i f#când c#lug#rii clopotul a doa 
oar#, au pus aceste toate ce scriu mai sus în clopot, ca s# fie mai mare. L#sat-
au %tefan-vod# cel Bun la m#n#stirea Putna, dup# moartea lui, arcul lui !i un 
p#har...ca s# fie întru pomenire la sfânta m#n#stire.”179

M#n#stirea Putna începea s# fie zidit# în cel de al zecelea an al domniei 
lui %tefan cel Mare, adic# în iulie 1466, cum precizeaz# Cronica lui Grigore 
Ureche, presupunându-se c# voievodul cu osta!i !i curteni trecuse mai înainte 
prin acele locuri cu poieni !i codri falnici, dar !i cu câteva chilii ale unor siha!tri. 
L#ca!ul ridicat dup# biruin"a de la Chilia era menit s# dep#!easc# ctitoriile dom-
ne!ti anterioare – R#d#u"ii Bogd#ne!tilor, Neam", Moldovi"a, Bistri"a sau 
Probota. La scurt timp, voievodul d#ruie!te Putnei satul Jicovul de Sus, iar în 
1467 caligrafii de la m#n#stirea Neam" – Nicodim !i Casian – ajun!i aici î!i în-
cep activitatea de copiere a unor c#r"i, dintre ele r#mânând pân# ast#zi mineiele 
pe lunile aprilie, august !i noiembrie. La 3 septembrie 1470 a avut loc târnosirea 
m#n#stirii, fapt înscris în versiunea a doua a Letopise"ului de la Putna dup# cum 
urmeaz#: „În anul 6979 (1470), august 20, au venit t#tarii mul"ime mare !i s-au 
b#tut cu ei %tefan voievod la dumbrava de la Lipni"i... %i a gonit urma lor !i a luat 
toat# prada lor. %i apoi s-a întors cu izbând# !i a venit s# sfin"easc# hramul 
presfintei N#sc#toarei de Dumnezeu...cu mâna preasfin"itului mitropolit, chir 
Teoctist !i a episcopului Tardasie !i cu egumenii tuturor m#n#stirilor. %i la litur-
ghie au fost la j#rtvelnic, de to"i, în num#r de 64 de arhierei !i preo"i !i diaconi, 
septembrie 3, sub arhimandritul Ioasaf180”, venit, cum se !tie, de la Neam". 
Impresionanta m#n#stire, care, în 1481, avea ziduri de împrejmuire, turnuri !i o 
cas# domneasc#, a ars din temelie în prim#vara anului 1484, cum st# scris în 

179   Neculce, Ion, Letopise"ul &#rii Moldovei !i O sam# de cuvinte, ed. Iorgu Iordan, ed.  II-a, 
Bucure!ti, 1952, p. 7-8.

180   Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed. rev#zut# !i comple-
tat# de P. P. Panaitescu, Bucure!ti, 1959, p. 62.
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ambele versiuni ale Letopise"ului de la Putna: „...în anul 6992, martie 15, în 
miercurea mare, la miezul nop"ii, au ars toat# m#n#stirea Putna pân# la teme-
lie.” În scurt timp, a fost ref#cut# de domnitor, dobândind înf#"i!area impun#toa-
re de mai înainte c#ci aici î!i va afla locul de ve!nic# odihn# trupul neînsufle"it al 
lui %tefan cel Mare acoperit cu un bloc de marmur# de Carrara. Peste trei dece-
nii de la dispari"ia domnitorului, un nou incendiu pustiitor se abate asupra m#-
n#stirii, momentul fiind consemnat pe un minimanuscris din secolul al XVI-lea: 
„În anul 1536, luna lui martie, 8 zile, în zilele preafericitului... Io Petru voievod 
domnul &#rii Moldovei !i pe timpul arhimandritului Silvan... a ars m#n#stirea de 
la Putna; mult r#u au pricinuit !i au ars casele domne!ti, amândou# trapezele !i 
buc#t#ria !i spitalul !i c#mara !i împreun# cu ea toate alimentele care erau în 
ea; n-a r#mas nimic.” Ansamblul arhitectural ref#cut de domnitorul Alexandru 
L#pu!neanu a cunoscut succesive deterior#ri !i înnoiri, avarieri !i repara"ii, p#s-
trându-!i în permanen"# profilul de important focar de cultur#, astfel încât, în 
anul 1774, se întemeiaz# aici o !coal# clerical# purtând denumirea de Academie 
duhovniceasc# în care se preda: limba român#, limba rus#, gramatica, geogra-
fia, istoria bisericii universale, neputând lipsi muzica. Printre ultimele repara"ii se 
cer men"ionate cele încheiate în 1902  !i ampla restaurare început# în anul 
1969 – la scurt timp dup# festivit#"ile prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la 
zidirea m#n#stirii (în iulie 1966), menite s# redea Putnei înf#"i!area falnic# de 
alt# dat#.

Ansamblul monastic de la Putna cuprinde Biserica Adormirii Maicii 
Domnului ale c#rei funda"ii au fost depistate, sub construc"ia actual#, în urma 
cercet#rilor arheologice din anii 1969-1970, stabilindu-se c# ele f#ceau parte din 
l#ca!ul ctitorit de %tefan cel Mare în perioada 1466-1469. Se consider# c# edifi-
ciul primei biserici a m#n#stirii Putna este monumental prin dimensiuni !i bog#-
"ia decora"iei !i c# „ocup# un loc eminent în cadrul evolu"iei arhitecturii moldove-
ne!ti, având un rol esen"ial în apari"ia !i cristalizarea unor forme structurale !i 
artistice care au contribuit la definirea epocii de remarcabile realiz#ri ctitorice!ti 
pe care a reprezentat-o domnia lui %tefan cel Mare. Inten"ia de rezolvare a unui 
monument cu o înf#"i!are deosebit# de tot ce se realizase anterior în arhitectura 
Moldovei, se justific# în primul rând prin aten"ia special# acordat# de ctitor aces-
tui a!ez#mânt – primul ca aploare !i importan"# ridicat în timpul domniei sale – 
unde hot#râse s#-!i stabileasc# locul de veci.”181 Biserica Adormirii Maicii 
Domnului a fost demolat# la mijlocul secolului la XVII-lea din cauza degrad#rii 

181  Putna, Editura Meridiane, Bucure!ti, 1982, p. 12. (Scurt# privire istoric# !i Monumentele 
Putnei de Cristian Moisescu).
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funda"iilor, pe locul ei fiind ridicat# o nou# biseric# între anii 1654-1662 care, cu 
excep"ia unor modific#ri, se aseam#n# cu cea de ast#zi. Din vremea lui %tefan 
cel Mare se p#streaz# Turnul tezaurului pe a c#rui fa"ad# de est  este încastrat# 
pisania conform c#reia „binecinstitorul domn a toat# "ara Moldovei Io %tefan 
voievod, fiul lui Bogdan voievod, a zidit !i a f#cut turnul acesta din jurul m#n#s-
tirii în anul 6989 (1481) luna mai.” Turnul îndeplinea o func"ie de ap#rare, iar la 
nevoie era loc de refugiu, ca ultim# alternativ#. Casa domneasc# „a fost marca-
t# de numeroase interven"ii de repara"ie, transformare sau amplificare, datând 
de la mijlocul secolelor al XVI-lea (Alexandru L#pu!neanu), al XVII-lea 
(Gheorghe %tefan !i Eustatie Dabija) !i al XVIII-lea (Iacov Putneanu), fiind de-
molat# definitiv în momentul construirii noului corp de chilii, amplasat c#tre latu-
ra de sud a incintei, între anii 1854 !i 1856.”182 Merit# men"ionate Turnul de in-
trare – acel arc larg !i boltit care permite accesul în incinta m#n#stirii, 
reconstruit în 1757 sub domnia lui Constantin Racovi"#, Zidurile de incint#, mai 
multe corpuri de chilii, apeducte din tuburi ceramice etc.

Putna a fost un puternic centru de cultur# medieval# româneasc#, mai 
vestit decât cele de la Neam", Bistri"a, Moldovi"a, Cozia sau Tismana. Când se 
afla în plin# zidire (1467-1468), primea pe Ioasaf – cel dintâi egumen – pe copi!-
tii, caligrafii !i miniaturi!tii Nicodim, Casian (ucenici ai lui Gavriil Uric), pe 
Chiriac, Paladie, Spiridon !i Gherasie, to"i veni"i de la Neam". „Manuscrisele 
caligrafiate !i decorate în !coala !i în mediul c#rtur#resc al M#n#stirii Putna stau 
dovad# a nivelului atins în acea vreme de arta miniaturii în "ara noastr#. Sub 
aspect artistic, manuscrisele respective dovedesc c# în secolul al XV-lea a exis-
tat o !coal# moldoveneasc# de caligrafie !i miniatur#, ale c#rei origini se reg#-
sesc pe de o parte în arta de îndelungat# tradi"ie a Bizan"ului, caracterizat# prin 
somptuozitate !i grandoare, iar pe de alt# parte în arta noastr# popular# care a 
izvodit atâtea opere de trainic# !i neasemuit# frumuse"e.”183 Se impun men"iona-
te transcrierea !i prelucrarea, înc# din prima jum#tate a secolului al XVI-lea a 
Letopise"ului Moldovei, activitatea de întocmire a manuscriselor, unele dintre ele 
considerate capodopere, se cer relevate valoarea artistic# !i documentar# a 
broderiei me!terilor moldoveni care cunosc repertoriul de sorginte bizantin# !i 
st#pânesc me!te!ugul de origine popular#, precum !i argint#ria !i icoanele, 
sculptura în piatr# !i sculptura în lemn. Spre sfâr!itul secolului al XV-lea, între 
zidurile  Putnei se ivesc opere dintre cele mai reprezentative, cu nimic mai pre-
jos decât capodoperele artei universale ale epocii. Dintre manuscrisele putnene, 

182   Ibid., p. 25.
183   Putna, Editura Meridiane, Bucure!ti, 1982, p. 29. (Putna, centru de  cultur# medieval#, de 

Cristian Moisescu).
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pu"ine câte s-au p#strat, cel mai vechi este un Evangheliar din secolele XIII-XIV, 
conceput pe pergament, în limba slavon#, pe dou# coloane: Mineiul pe luna 
noiembrie din 1467 a fost scris de Casian pentru %tefan cel Mare; Cuvânt#rile 
Sf. Ioan Gur# de Aur a fost realizat în 1470 de monahul Chiriac pentru %tefan 
cel Mare; Leastivi"a lui Ioan Sc#rarul scris în 1473 de monahul Vasile din porun-
ca lui %tefan cel Mare pentru m#n#stirea Humor; Sbornicul din 1474 scris de 
ieromonahul Iacob din porunca lui %tefan cel Mare; Tetraevanghelul scris între 
anii 1504-1507 din porunca lui %tefan cel Mare !i terminat prin grija lui Bogdan 
al III-lea; Tetraevanghelul din 1569, dou# Psaltiri din secolele XV-XVI, dou# 
Evangheliare – unul din 1623, cel#lalt de la sfâr!itul secolului al XVI-lea sau din 
secolul al XVII-lea, completeaz# seria manuscriselor p#strate în muzeul putnean 
(posed# zece) sau în alte locuri. Printre cele ce se afl# în Muzeul Putna re"in 
aten"ia tetraevanghelele cu portretul lui %tefan cel Mare: cele din 1475, din 
1486-1489 !i 1504-1507. Alte manuscrise, numeroase în acest timp, au fost 
d#ruite de domnitor unor ctitorii din "ar# sau din afara hotarelor ei (Zograf, 
Athos). Printre icoanele aflate la M#n#stirea Putna, lucrate aici sau d#ruite, se 
disting un: Triptic de la sfâr!itul secolului al XV-lea care a apar"inut lui %tefan cel 
Mare reprezentând pe Iisus în centru, Maica Domnului în stânga !i Sf. Ioan în 
dreapta; În#l"area Domnului din 1586 ferecat# din porunca episcopului de 
Roman, Anastasie, !i d#ruit# m#n#stirii; icoan# din 1570 reprezentând Na!terea 
lui Iisus, lucrat# !i ferecat# din porunca episcopului de Roman, Anastasie, !i 
d#ruit# Putnei; icoan# din 1583 reprezentând Botezul Domnului, lucrat# !i fere-
cat# de Dositoi, arhimandrit de Putna cu ierodiaconul Anasie; icoan# din 1764 
reprezentând pe Maica Domnului cu mâinile împreunate pentru rug#ciune, d#ru-
it# de Iacob Putneanul, mitropolit al Moldovei, M#n#stirii Putna.

În privin"a sculpturii în piatr#, se cer men"ionate motivele decorative de pe 
lespezile de mormânt apar"inând familiei lui %tefan cel Mare !i urma!ilor acestu-
ia care, din punct de vedere stilistic, deriv# din cele aflate pe pietrele funerare 
din biserica R#d#u"ilor puse de acela!i domnitor pe mormintele înainta!ilor s#i. 
Sculptura în lemn surprinde str#vechi motive populare întâlnite în vecin#tatea 
unor elemente gotice !i orientale. „Nu numai mâna care a dirijat unealta era cea 
a unor admirabili me!te!ugari, lucrând cu r#bdarea !i priceperea pe care o con-
fer# o îndelungat# tradi"ie, dar !i me!terii arti!ti care au cioplit aceste miniaturi 
au fost înzestra"i cu un remarcabil sim" de observa"ie, cu o mare sensibilitate !i 
cu o precis# cunoa!tere a raportului dintre principal !i accesoriu într-o competi-
"ie.”184 Din întreg Orientul cre!tin, Putna ad#poste!te una din cele mai valoroase 

184   Putna, Editura Meridiane, Bucure!ti, 1982, p. 54. (Muzeul M#n#stirii Putna, de Maria Ana 
Musicescu).
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colec"ii de lucr#ri de broderie, printre ele re"inând aten"ia: Epitaful reginelor 
Eutimia !i Eupraxia din a doua jum#tate a veacului al XIV-lea, de provenien"# 
sârbeasc#, necunoscându-se data !i împrejur#rile în care a ajuns la Putna; 
Epitrahil din 1469, „ispr#vit” din porunca lui %tefan cel Mare care pare a fi ante-
rior urc#rii pe tron a domnitorului; Acoper#mântul de mormânt al Mariei de 
Mangop din 1477, lucrare considerat# capodoper# a broderiei medievale româ-
ne!ti; cronologic, este cel mai vechi portret brodat, monograma celei de a doua 
so"ii a lui %tefan cel Mare aflându-se în col", la chenarul inscrip"iei; Dver# din 
1484 lucrat# din porunca lui %tefan cel Mare, reprezentând În#l"area Domnului; 
Dver# din 1485, lucrat# la Putna din porunca lui %tefan cel Mare, reprezentând 
Adormirea Maicii Domnului; Epitaf din 1490 lucrat la Putna din porunca lui 
%tefan cel Mare; Dver# din 1500 lucrat# la Putna din porunca lui %tefan cel Mare 
având jos, în stânga, chipul domnitorului !i în dreapta pe cel al doamnei Maria 
Voichi"a în ve!mintele de ceremonial; Acoper#mântul de mormânt al lui %tefan 
cel Mare lucrat din porunca lui Bogdan al III-lea.

%coala muzical# de la Putna revars# în epoc# un farmec r#scolitor prin 
activitatea desf#!urat# timp de mai bine de un secol !i prin manuscrisele inesti-
mabile realizate de câ"iva din corifeii s#i de frunte ca Evstatie, protopsalt !i do-
mestikos al a!ez#mântului, manuscrise existente în diverse biblioteci din "ar# !i 
de peste hotare. Manuscrisele cuprind repertoriul de cânt#ri de la Vecernie, 
Utrenie, de la cele trei tipuri de Liturghie: a Sfântului Ioan Gur#-de-Aur, a 
Sfântului Vasile cel Mare !i Liturghia Mai-nainte sfin"it#. Cel mai important dintre 
ele este Antologhionul lui Evstatie din anul 1511 pe a c#rui ultim# pagin# se în-
tâlne!te însemnarea: „Protopsaltul Evstatie de la M#n#stirea Putna a scris 
aceast# carte de cânt#ri din crea"ia sa, în zilele binecredinciosului !i de Hristos 
iubitorul Domnului nostru Ioan Bogdan Voevod st#pânitor al "#rii Moldo-Vlahiei, 
în anul 7019 (-5508 = 1511), luna lui iunie, ziua 11”. În pagina 28 a manuscrisu-
lui se afl# înc# o inscrip"ie: „Aici începe crea"ia lui Evstatie Protopsaltul din 
M#n#stirea Putna în zilele binecredinciosului !i de Hristos iubitorului Domnului 
nostru Ioan Bogdan Voevod” – specificare de mare însemn#tate care îl indic# pe 
autor printre compozitorii epocii, aci, cum vom vedea, fiind incluse !i crea"ii ale 
altor psal"i, al#turi de cele ale monahului Putnei. Înfloritoarea activitate muzical# 
de la Putna continu# începuturile din epoca anterioar# datorate, cum am v#zut, 
lui Filotei, monahul de la Cozia, cu ale sale mici tropare cunoscute sub numele 
de pripele, sau !colii premerg#toare de la M#n#stirea Neam", edificat# pe teme-
liile alteia mai vechi, de prin secolul al XIII-lea, la aceast# !coal# concepându-se 
manuscrise cu o grafie !i cu miniaturi aparte, cum este Evangheliarul greco-slav 
apar"inând lui Gavriil de la Neam", fiul lui Uric, realizat în anul 1429 !i care, cum 



268

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

am v#zut, se p#streaz# în Biblioteca Bodleiana din Oxford.185

Despre Evstatie protopsaltul, atestat, se pare, pentru prima dat#, în anul 
1499186, se cunosc pu"ine date, iar altele sunt incerte. Cercet#torii afirm# c# lo-
cul de na!tere ar fi comuna Criste!ti din Moldova, trei comune moldovene!ti 
purtând îns# aceast# denumire. Gheorghe Ciobanu pune la îndoial# afirma"ia 
conform c#reia Evstatie !i-ar fi f#cut studiile la Muntele Athos, rezervele sale 
întemeindu-se pe felul cum mânuia limba greac#, precizând în mai multe studii 
din ani diferi"i c# educa"ia !i-a f#cut-o la M#n#stirea Neam". Se poate afirma cu 
certitudine c# Evstatie era român, termina"ia numelui s#u deosebindu-se de sla-
vul Evstati !i de grecul Eustatios. Unele specula"ii de pe aiurea sus"in c# 
Evstatie ar fi fost de origine bulgar#, ca !i bun# parte din zestrea putnean#, 
ceea ce este infirmat, printre altele !i prin propria sa crea"ie, prin particularit#"ile 
de pronun"ie, prin modul de articulare al unor cuvinte care sunt specific româ-
ne!ti (aleluiarele, cratimele, filtele etc.), prin folosirea scrierii criptografice, prin 
unele formule de intona"ie a ehurilor, prin men"iunea din manuscrisul autograf 
p#strat în prezent la Moscova, fond P. I. %ciukin. Un fragment de 14 foi, compo-
nent al manuscrisului de la Moscova, se p#streaz# la Petersburg.

 Manuscrisul lui Evstatie, protopsaltul Putnei, a atras aten"ia multor cerce-
t#tori din "ar# !i de peste hotare, a prilejuit emiterea multor p#reri, unele funda-
mentate, altele eronate. Dup# o vizit# la Putna f#cut# în anul 1881, Emil 
Kalu-niacki (1845-1914) filolog, slavist !i paleograf, profesor la Universitatea din 
Cern#u"i (1875-1914), membru corespondent al Academiei de %tiin"e din 
Petersburg !i al Academiei Române, a tip#rit, în 1882, studiul Beiträge zur älte-
ren Geheimschrift der Slaven (Wien, 1882, extras) în care men"ioneaz# 
Biblioteca m#n#stirii !i un Irmologhion, conceput în !ase volume de întinderi di-
ferite apar"inând anilor 1511-1515. Aten"ia i-a fost re"inut# de primul din cele 
!ase voume, cel cu criptograme !i cifruri. Gheorghe Ciobanu precizeaz# c# Emil 
Kalu-niacki „a transcris !i a publicat o serie dintre acestea, indicând pentru ma-
joritatea celorlalte pagina la care se afl# !i alfabetul secret folosit.”187 La scurt# 
vreme manuscrisul a disp#rut, probabil înainte de 1884 când a!ez#mântul put-
nean a fost vizitat de episcopul Melchisedec care nu sesizase nici Irmologhionul, 
nici manuscrisul cu criptogramele !i cifrurile folosite. În 1891 !i 1896, A. I. 

185   Vezi !i Putna, Editura Meridiane, Bucure!ti, 1982, p. 31-37 (%coala muzical# de la Putna 
de Adriana %irli).

186   Cf. Bârs#nescu, %tefan, Pagini nescrise din istoria culturii române!ti (sec. X-XVI), Editura 
Academiei Române, Bucure!ti, 1971, p. 239.

187   Antologhionul lui Evstatie, Protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, edi"ie 
îngrijit# !i adnotat# de Ciobanu Gheorghe !i Ionescu Marin, prefa"# !i studiu introductiv de Ciobanu 
Gheorghe, p. 89.
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Ia"imirski (1873-1925), lingvist, istoric !i critic literar, profesor la Universitatea din 
Petersburg (1903-1913) !i la Universitatea din Rostov (1915-1925), se opre!te 
asupra manuscrisului aflat în biblioteca lui P. I. %ciukin transcriind criptogramele, 
precum !i asupra unui fragment de manuscris de 14 foi din biblioteca personal# 
care se p#streaz#, în prezent, la Petersburg. Vorbind despre textele slavone în 
medio-bulgar#, sau „vechea slavon# bisericeasc#” el crede c# manuscrisul din 
biblioteca %ciukin este o copie a unui manuscris vechi de obâr!ie bulgar# !i 
consider# c# cele 14 foi din biblioteca personal# fac parte din acela!i manuscris 
%ciukin. Printre altele, el precizeaz# într-un studiu din 1901: „un alt manuscris, 
cu texte !i însemn#ri analoage, aflat în colec"ia noastr#, face parte din Catalogul 
nr. 16 (Catalogul Colec"iei A. I. Ia"imirski din Biblioteca Academiei de %tiin"e din 
Petersburg care p#streaz# cele 14 file din Antologhionul lui Evstatie n.n.).  Din 
p#care, manuscrisul nu este complet. El are numai 14 file, deteriorate, probabil, 
în timpul unui incendiu: filele sunt înegrite de fum iar marginile lor arse. Acest 
fragment de manuscris l-am achizi"ionat de la anticarul român-evreu %araga din 
Ia!i, în iarna anului 1893, când acesta a revenit la Moscova cu numeroase ma-
nuscrise slave foarte pre"ioase spre a le vinde.  Din spusele celui care le-a vân-
dut, el a achizi"ionat aceste file de la un b#trân de rit vechi din Bucovina, care 
afirma c# mai posed# câteva manuscrise asem#n#toare, întregi. Acest fapt ne 
face s# presupunem c# ambele manuscrise nu numai c# au fost scrise de una !i 
aceea!i persoan# !i în acela!i timp, ci !i c#, probabil, cândva au constituit un 
singur volum.”188 Într-o not#, Ia"imirski zice: „În august 1884, r#posatul episcop 
Melchisedec de la Roman a vizitat o serie de m#n#stiri din Bucovina, printre 
care !i M#n#stirea Putna. De!i vizita sa a fost de scurt# durat# la Putna, prea 
sfin"ia sa Melchisedec a reu!it s# fac# mult# cercet#ri valoroase !i s# descrie 
aproape toate antichit#"ile, manuscrisele, vechile c#r"i tip#rite demult !i docu-
mentele din arhiva m#n#stirii, dar despre manuscrisul protopsaltului Evstatie nu 
face nici o men"iune. Evident c# pe atunci manuscrisul deja nu se mai afla în 
biblioteca m#n#stirii. Prea-sfin"ia sa  Melchisedec a tip#rit m#rturiile sale despre 
aceast# m#n#stire, în Analele Academiei Române, seria II, volumul VII, sec"iu-
nea II, p. 213-253, !i în revista d-lui Tocilescu, 

intitulat# Revista pentru istorie, arheologie etc., vol. I, cu numeroase ima-
gini litografiate.”189

El precizeaz# c# la Putna se slujea în acel timp !i în slavon# dar !i în 
188   Manuscrise chirilice cu note (muzicale) !i cu însemn#ri în criptograme glagolitice... editat 

laolalt# cu înc# cinci studii în bro!ura „%ase studii asupra scrierii slave !i ruse... Moscova, 1901.
189  O vizit# la câteva m#n#stiri !i biserici antice din Bucovina de Episcopul Melchisedec, mem-

bru al Academiei Române, în: „Analele Academiei Române”, seria II, Tomul VII, 1884-1885, Sec"iunea 
II, Bucure!ti, Tipografia Academiei Române, 1886, p. 205-293.
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greac#, afirma"ie nesesizat# de speciali!tii români, cu excep"ia lui Ilie 
B#rbulescu (Curentele literare la Români în perioada slavonismului cultural, 
Bucure!ti, 1928, p. 247) – cum afirm# Gheorghe Ciobanu în amplul studiu dedi-
cat Antologhionului putnean apar"inând lui Evstatie. Latura muzical# a manuscri-
sului a fost surprins#, pentru prima oar#, de muzicologa de origine bulgar# 
Raina Palikareva Verdeil care preia p#rerile anterioare ale istoricilor bulgari sus-
"inând c# manuscrisul lui Evstatie este o copie de pe manuscrise muzicale mai 
vechi ajunse la noi prin c#lug#rii bulgari refugia"i dup# desfiin"area de c#tre turci 
a celui de al doilea "arat bulgar190, cu alte cuvinte, cum se exprim# Gheorghe 
Ciobanu într-un recent studiu, dup# ocuparea "aratului bulgar de c#tre turci, în 
ultima decad# a secolului al XIV-lea. În 1962, R. Pava elaboreaz# un studiu re-
feritor la manuscrisul lui Evstatie în care sus"ine !i afirma"ii eronate ale predece-
sorilor dar exprim# !i puncte de vedere întemeiate cu privire la autenticitatea 
activit#"ii !i crea"iei protopsaltului român191, infirmând sus"inerea c# manuscrisul 
în cauz# ar fi o copie de pe altul bulg#resc mai vechi, printre altele !i datorit# 
prezen"ei Stihirei Sf. Ioan cel Nou realizat# în secolul al XV-lea. Stoian Petrov !i 
Christo Kodov tip#resc în 1973, la Sofia, lucrarea Starobolgarski muzikalni pa-
metni"i-Old Bulgarian Musical Documents în care se sus"ine c# manuscrisul lui 
Evstatie este o „compila"ie”; în lucrare sunt incluse 174 de pagini din manuscrise-
le putnene, 164 pagini provenind din manuscrisul aflat la Moscova. În 1971, bi-
zantinologul sârb Dimitrie Stefanovi  se ocup# într-o comunicare de un manus-
cris din Biblioteca Na"ional# din Atena, realizat de monahul Isaia Sârbul !i de 
manuscrisul lui Evstatie relevând unele caracteristici ale scrisului muzical, felurile 
cânt#rilor etc. O serie de studii asupra manuscriselor putnene, inclusiv cel ce 
apar"ine lui Evstatie, dator#m slavistei Anne E. Pennington de la Universitatea din 
Oxford. Ele au fost tip#rite din 1971 încoace, aportul cercet#toarei fiind astfel re-
levat de Gheorghe Ciobanu: „Autoarea a cercetat cu aten"ie originalul acestui 
manuscris, atât pe cel de la Moscova cât !i fragmentul de la Leningrad, a identi-
ficat filigranele, a determinat fascicolele care alc#tuiesc cartea, foile care par a fi 
introduse ulterior etc. Fiind în posesia celor dou# fragmente, !i pe baza cercet#-
rilor directe, ea a putut reconstitui manuscrisul original al lui Evstatie. În afar# de 
acestea, A. E. Pennington face o mai larg# prezentare a con"inutului manuscrisu-
lui reconstituit, subliniind locul crea"iilor lui Evstatie în economia lucr#rii, ca !i 
unicitatea acestuia în ceea ce prive!te scrierea cifrat#. Autoarea retranscrie !i 

190   La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (Du IX-e au XIV-e siècle), Copen-
hague, Ejnar Munksgaard, 1953.

191   Cartea de cântece a lui Evstatie de la Putna, în: Studii !i materiale de istorie medie, vol. 
V, 1962.
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discut# cele mai importante criptograme, clarificând în bun# m#sur#, pentru pri-
ma dat#, pe unele din acestea, propunând interpret#ri pentru cele mai neclare.”192

%coala de la Putna !i manuscrisele ei – 11 la num#r depistate pân# în 
prezent - Anastasimatarul !i Irmologhionul fiind cu siguran"# pierdute193 - au for-
mat obiectul a numeroase studii !i considera"ii apar"inând lui George Breazul, 
Gheorghe Ciobanu, Grigore Pan"iru, Octavian L. Cosma, Titus Moisescu, Viorel 
Cosma, C. C. Ghenea, Larisa Agapie, %tefan Bârs#nescu, N. N. Smochin# etc. 
Considera"iile cele mai ample !i p#trunz#toare apar"in etnomuzicologului !i bi-
zantinologului Gheorghe Ciobanu care, în etape diferite !i în studii cu profil dife-
rit, a clarificat multe necunoscute legate de manuscrisele putnene, de opera lui 
Evstatie, infirmând, cu argumente indubitabile, acele sus"ineri care denatureaz# 
adev#rul istoric pretinzând c# monumentele de la Putna, de valoare inestimabi-
l#, sunt simple cópii de pe manuscrise mai vechi bulg#re!ti, c# românii au adop-

192   Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 94.
193   Într-un recent studiu, Titus Moisescu prezint# o aproximativ# ordine cronologic# a manus-

criselor putnene, în paranteze fiind notat# sigla manuscrisului, dup# cum urmeaz#:
1  Ms. 56/544/576 I.f. 85/160, din Biblioteca M#n#stirii Putna: „Stihirar” din prima jum#tate a 

secolului al XV-lea;
2  Ms. 350 din Muzeul Istoric de Stat din Moscova (fondul %ciukin), împreun# cu cele 14 file în-

str#inate, aflate în Biblioteca Academiei de %tiin"e din Petersburg, cu care face corp comun, !i înregis-
trate la Ms. 13.3.16 (fondul A. I. Ia"imirski): „Antologhion” scris de Evstatie Protopsaltul Putnei (M.L.);

3  Antologhionul din 1515 (M 1102); se afl# în aceea!i bibliotec# din Moscova;
4  (3) Ms. 56/544/576 I, f. 1-84 din Biblioteca M#n#stirii Putna: „Antologhion” din a doua decad# 

a secolului al XVI-lea, cca. 1520 (P/I);
5 (4) Ms. 258, f. 145-418, din Biblioteca M#n#stirii Leimonos din insula Lesbos, Grecia: „Antolo-

ghion” scris de diaconul Macarie de la M#n#stirea Dobrov#" la anul 1527 (Lm. 258);
6 (5) Ms. I – 26 din Biblioteca Central# Universitar# „Mihai Eminescu” din Ia!i: „Antologhion” scris 

de Antonie Ieromonahul la anul 1545 (I);
7 (6) Ms. 52/1886 din Biblioteca M#n#stirii Dragomirna: „Antologhion” de la mijlocul secolului al 

XVI-lea (D);
8 (7) Ms. slav 283 din Biblioteca Academiei Române: „Antologhion” de la mijlocul secolului al 

XVI-lea (B 283);
9 (8) Ms. slav 284 din Biblioteca Academiei Române: „Antologhion” de la mijlocul secolului al 

XVI-lea (B 284);
10 (9) Ms. 816 din Biblioteca Muzeului de Istorie Bisericeasc# din Sofia: „Antologhion” de la 

mijlocul secolului al XVI-lea (S);
11 (10) sl. 12 din Biblioteca Universit#"ii din Leipzig: „Antologhion” din al treilea p#trar al secolului 

al XVI-lea, ante 1570 (Lz. 12).
Aceast# ordine cronologic#, completat# cu cel de-al doilea Antologhion, din 1515, "ine seama de 

con"inutul, structura !i perioada (la unele aproximativ#) în care au fost scrise, „urmând ca pe viitor – 
pentru a putea stabili o periodizare cât mai apropiat# de adev#r – s# întreprindem unele investiga"ii 
mai de am#nunt, prin cercetarea comparat# a muzicii, a circula"iei cânt#rilor, a frecven"ei autorilor, a 
structurii textelor literare sub muzic#, a însemn#rilor marginale, a filigranelor etc. spre a ne apropia de 
o datare cât mai exact#.” (Vezi Moisescu, Titus – Prolegomene bizantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1985, p. 34-35.)
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tat, odat# cu slavona ca limb# de cult, !i „liturghia slavon#”, „ritul slavon”, „cân-
tarea slavon#” când, este !tiut, liturghia, ritul !i cântarea apar"in formelor de cult 
de tip bizantin.

Monumentul de la Putna, intitulat Antologhion este împ#r"it în dou# – 158 
de file se g#sesc la Moscova, fondul %ciukin, din Biblioteca Muzeului Istoric de 
Stat !i 14 file se p#streaz# la Petersburg, colec"ia Ia"imirski din Biblioteca de 
%tiin"e a Academiei din acest ora!, ambele p#r"i constituindu-se într-o unitate, 
c#ci scrisul este al unei singure persoane, Evstatie fiind men"ionat ca autor în 
ambele fragmente, iar scrierea criptografic#, nemaiîntâlnit# în alte manuscrise 
putnene, este utilizat# în cele dou# p#r"i. La aceste argumente, Gheorghe 
Ciobanu adaug# !i faptul c# unele cânt#ri încep într-un fragment !i se continu# 
în cel#lalt !i astfel ajungem în zona adev#rului !i a c#ilor care leag# fenomenele 
între ele. Dup# contribu"ia lui Anne E. Pennington, Gheorghe Ciobanu a recon-
stituit întregul manuscris pornind de la pagina"ia f#cut# de E. Kalu-niacki !i de 
la criptogramele transcrise de el sau de cele c#rora le-a indicat locul !i cifrul 
secret folosit. În aceast# ultim# form#, manuscrisul num#r# 172 de foi, hârtia fi-
ind procurat# mai ales din Vene"ia, adus# – dup# toate probabilit#"ile – pe c#ile 
comerciale ale Bra!ovului !i ale Bistri"ei. Leg#tura este din carton gros de 1 cm., 
peste care este suprapus# piele maro cu imprimeuri florale stilizate; pe ultima 
copert# sunt imprimate o pas#re !i un patruped. Pentru coper"i, dimensiunea 
este de 17,2.12 cm., hârtia fiind de aproximativ 17.11,6 cm. Pentru cea de a 
doua parte a manuscrisului, cea aflat# în colec"ia Ia"imirski (Leningrad), dimen-
siunile sunt, cu aproxima"ie, de 17,4 . 11,9 cm. Caligrafia este deosebit de atr#-
g#toare – semiuncial# spre cursiv#, cerneala pentru texte !i semnele fonetice 
este neagr#, iar pentru rubrici, ini"iale, însemn#ri tipiconale, semne hironomice 
!i m#rturii este ro!ie. Evstatie apeleaz# la alfabetul chirilic, grec – înrâurit de cel 
chirilic !i glagolitic prezent într-un heruvic !i câteva criptograme. Referindu-se la 
limbile folosite – greaca !i medio-bulgara sau „vechea slavon# bisericeasc#”, 
Gheorghe Ciobanu precizeaz#: „Bilingvismul greco-slavon, vechi de circa o ju-
m#tate de mileniu în limba român#, a dus la unele amestecuri ale alfabetelor 
[…] mai ales la textele grece!ti, dar !i la unele modific#ri ale lexicului în greac#, 
ceea ce dovede!te c# aceasta se transmitea mai mult prin tradi"ie decât prin 
!coal#. Despre slavona folosit# la români, A. I. Ia"imirski afirm# c# nu cunoa!te 
«texte mai stabile decât manuscrisele religioase […] slavo-române, r#mase 
aproape f#r# modific#ri, sub form# de copii, pe un interval de trei secole». Aici 
nu poate fi vorba de schimb#ri, prin urmare, nici în lexic !i nici în scriere. Se 
pare, totu!i, c# manuscrisele moldovene!ti prezint# – dup# cum arat# A. E. 
Pennington cu privire la tratarea jerurilor - «o tradi"ie ortografic# diferit# de cele 
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din alte "#ri», iar aceasta înc# de pe la începutul secolului al XV-lea. Se observ# 
în acela!i timp c# psal"ii putneni – în spe"#, Evstatie Protopsaltul, scrie textul 
a!a cum îl cânt#, suprimând uneori nu numai semnele tari !i moi, ci !i unele 
consoane […] Ceea ce a f#cut A. E. Pennington în studiul s#u merit# s# fie relu-
at !i adâncit pentru a se !ti exact ce se întâmpl# cu textul slavon la psal"ii put-
neni…194 Cercet#torul român st#ruie asupra influen"ei alfabetului chirilic privind 
scrierea limbii grece!ti, înlocuirea unor diftongi !i vocale simple, schimbarea 
diftongilor, îmbinarea derutant# a unor cuvinte sub melodie, schimbarea cuvin-
telor sau chiar a textului, precizând c#: „Trecând peste împ#r"irea normal# în 
silabe, ca !i peste cuvinte, Evstatie folose!te leg#turi greu de acceptat dac# nu 
admitem c# el scrie textul cum îl cânt#, nu cum cer grafia !i ortografia eline.”195 
Se ocup# în continuare de forma manuscrisului, de num#rul de fascicole !i pa-
gini, de inexplicabilul amestec de cânt#ri sau de intervertire a ordinii normale !i 
o plasare necorespunz#toare. Asemenea exemple nu sunt multe la num#r, ma-
joritatea fascicolelor fiind unitare, iar cânt#rile urmeaz# ordinea calendaristic# a 
s#rb#torilor196. Au fost obsevate !i alte neclarit#"i, amestecuri de hârtie, include-
rea ulterioar# a unor foi,  gre!eli de scriere corectate sau necorectate.

În privin"a con"inutului, Antologhionul lui Evstatie con"ine melodii de la 
Vecernie, Utrenie !i de la cele trei Liturghii: a Sf. Ioan Gur#-de-Aur, a Sf. Vasile 
cel Mare !i a Darurilor mai-nainte sfin"ite. Se remarc# !i un scurt stihirar, cu 26 
de stihiri ce sunt folosite la diferite praznice, la sfin"i, între ele fiind incluse !i 6 
stihiri de la înmormântare. Din cele 177 de cânt#ri prezente în manuscris, 89 
sunt pe text slavon !i 86 pe text grecesc, acestora ad#ugându-li-se un axion 
bilingv (p.141) !i un teretismos (p. 337). Un heruvic, precizeaz# Gheorghe 
Ciobanu, este realizat pe text slavon caligrafiat cu alfabetul glagolitic (p. 128) – 
o raritate a R#s#ritului ortodox, iar versetele 23 !i 24 ale psalmului 135 sunt 
scrise sub aceea!i melodie (p. 176). Luându-se în considera"ie afirma"iile de la 
pagina 28: „Aici începe crea"ia lui Evstatie Protopsaltul de la Putna...” !i cea de 
la pagina 343: „Protopsaltul Evstatie de la M#n#stirea Putna a scris aceast# 
carte de cânt#ri ce con"ine propriile sale lucr#ri...”, cercet#torii au ajuns la con-
cluzia c# 97 de cânt#ri sunt crea"ii ale autorului Antologhionului. Stihurile din 

194   Op. cit., p. 99-100.
195   Ibid., p. 100.
196   Fascicola 15, spre exemplu, are doar 12 pagini (221-232) cu urm#torul amestec de cânt#ri: 

Chinonicele s#pt#mânale de mar"i (se continu# din p. 220), miercuri, duminic#, miercuri, joi, (slavon). 
Duminica tuturor sfin"ilor (slavon), sâmb#t# – ambele repetate pe alte melodii – !i iar#!i miercuri toate. 
Toate aceste chinonice sunt încadrate între cel de la Sâmb#ta lui Laz#r !i cel de Duminica l#satului 
sec de carne.
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Anixadaria apar"in, dup# cum sus"ine Gheorghe Ciobanu, mai multor compozi-
tori: Ioannes Kukuzeles, Gheorghios Panaretos, Gheorghios Kontopetri, 
Agathonos; unele stihuri mai sunt atribuite de cercet#tori lui Manuel Hrisafes !i 
I. Kladas. Restul cânt#rilor apar"in lui Ioannes Kukuzeles (p. 24), Ioan Diaconu 
(p. 95 !i 205), Dokoianos sau Dokeianos (p. 219), Kir Foka (pp. 206-7), Kir 
Gheorghio (p. 202), Kir Ioan (p. 201), Kir Manuil (p. 211) – probabil Hrisafes – (I) 
Kladas (p. 203) !i (I) Lampadarios (p. 213)197. Acela!i cercet#tor sus"ine c# r#-
mân peste 100 de cânt#ri cu autori necunoscu"i, cele mai multe presupunând a 
apar"ine lui Evstatie.198

Printre particularit#"ile acestui Antologhion, a p#r"ii care se afl# la Moscova, 
a fost remarcat# scrierea cripografic# sau scrierea secret#, nemaiîntâlnit# în alte 
manuscrise care indic#: „a) paternitatea unei cânt#ri; b) s#rb#toarea c#reia îi 
apar"ine o anumit# cântare; c) începutul, ca !i sfâr!itul unei cânt#ri sau grup de 
cânt#ri; d) ehul sau glasul în care este scris# cântarea. Cu câteva excep"ii, 
Evstatie folose!te pentru scrierea acestor indica"ii 6 cifruri, care apar"in la trei 
tipuri: 1. Chirilic, cu dou# variante: a) taraberic !i b) «cheia greac#»; 2. glagolitic, 
care prezint# trei variante: a) glagolitic propriu-zis; b) pseudoglagolitic 1 !i c) 
pseudoglagolitic 2; 3. numeric sau cifric. Din cele !ase cifruri, Evstatie este in-
ventatorul a dou#. Pentru criptogramele mai lungi, Evstatie folose!te dou# sau 
chiar trei din aceste cifruri.”199 De scrierea putnean# secret# s-au ocupat 
Kalu-niacki, Ia"imirski, Pava, Pennington !i Gheorghe Ciobanu, primii trei contu-
rând cinci tipuri de cifru, ultimii doi - !ase tipuri. Celor 85 de criptograme li se 
al#tur# înc# dou# figuri realizate pe toat# pagina, cu alfabetul chirilic, care nu 
pot fi citite decât de c#tre cei ce !tiu de unde s# porneasc#. Nu toate criptogra-
mele au fost caligrafiate în acela!i timp, unele ap#rând din stadiul ini"ial, altele 
mai târziu, cum este cea de la p. 15. Scrierea criptografic# a fost abordat#, 
pentru prima dat#, de Emil Kalu-niaski în studiul publicat la Viena în 1882 sub 
titlul Beiträge zur älteren Geheimschrift der Slaven (Scrierea secret# mai veche 
a slavilor), apoi de A. I. Ia"imirski în Manuscrisele notelor chirilice cu însemn#ri 
ale criptogramelor în scris glagolitic publicat împreun# cu alte cinci studii în bro-
!ura %ase articole despre scrierea slav# !i rus# în anul 1901. Sunt descifrate 
mai multe cifruri în func"ie de cheia pe care o urmeaz#, Emil Kalu-niacki referin-
du-se, spre exemplu, la urm#toarele cinci categorii: „A. cele care se constituie 
prin simpla schimbare a ordinii literelor chirilice obi!nuite; B. cele care constau 

197   Vezi Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 
42 !i 105.

198   Ibid., p. 105.
199   Ibid., p. 105.
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din literele glagolitice simple cu men"inerea valorii alfabetice !i fonetice care le 
revine !i care pot fi considerate criptograme numai în cazul în care glagoliticele 
au ie!it într-adev#r din uz în secolul al XVI-lea, la slavii sud-estici; C. cele care 
constau din semne scriptice speciale construite de Evstatie însu!i; D. cele care 
se bazeaz# pe al#turarea !i însumarea ulterioar# a dou# semne cifrice cu valoa-
re relativ mic#, pentru a da un semn cifric cu o valoare relativ mare; E. cele ale 
c#ror secret const# exclusiv din aranjamentul figural neobi!nuit al semnelor 
scriptice men"ionate sub lit. A. B. !i C.200 Transcrierea celor mai multe criptogra-
me nu a întâmpinat obstacole de nebiruit, unele reclamând înlocuirea rândului 
de text de deasupra cu rândul de text de dedesubt sau invers, f#r# schimbarea 
vocalelor, altele solicitând dezlegarea unor figuri, a unor calcule aritmetice sau 
elucidarea unor figuri cu înf#"i!are deosebit# cum sunt cele de la p. 28, 128, 
132, 304, 343. Criptograma de la p. 343 (avem în vedere pagina"ia dup# forma 
reconstituit# a manuscrisului), spre exemplu, deseneaz# un dreptunghi divizat în 
patru compartimente, lectura textului putând începe de la literele tip#rite în cen-
trul figurii, continuând în primul câmp, al doilea câmp, al treilea câmp, în final 
rezultând urm#torul text în traducere româneasc#: „Protopsaltul m#n#stirii 
Putna, Evstatie, a scris aceast# carte de cânt#ri ce con"ine propriile sale lucr#ri, 
în zilele domnului nostru drept credincios !i prea cre!tin Ioan Bogdan, Voievod 
!i domn al "#rii Moldo-Vlahiei, în anul !apte mii nou#sprezece, la 11 iunie.” 
Criptograma are urm#toarea înf#"i!are:

200   Cf. Buescu, Corneliu, Scrieri !i adnot#ri despre muzica româneasc# veche, Editura Muzi-
cal#, Bucure!ti, 1985, p. 45.  
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(reproducere : Antologhionul lui Evstatie…Ciobanu, p. 343)

Particular# este !i însemnarea de la pagina 96: „Acest heruvic al lui 
Agathon este scris de domesnicul Evstatie de la Putna”, considerându-se cândva 
c# protopsaltul Putnei a fixat pe note compozi"ia colegului s#u. Mai recent, în-
semnarea a fost repus# în discu"ie, Gheorghe Ciobanu ar#tând c# heruvicul lui 
Agathon este prezent prin diferite manuscrise grece!ti, acesta fiind fratele lui 
Koronos, cum rezult# din mai multe specifica"ii. Prin cuvintele „este scris”, 
Gheorghe Ciobanu în"elege un sistem practicat de Evstatie, sistem într-un fel 
criptogramic, !i nu o copie sau punere pe note dup# cum îl cânta Agathon.  
Termenul domesnicul are, dup# R. Pava, sensul de dirijor de cor, care – pe vre-
mea aceea – nu putea func"iona la Putna; în acest caz, titlul domesnicul devine 
sinonim cu cel de protopsalt, cum zice R. Pava. %tefan Bârs#nescu atribuie sen-
sul de „domesnicus – consilier” !i „consilier al Domnului”, „domesicus scholarum” 
sau „persoan# mai mare peste !colari”.201 Gheorghe Ciobanu este mai exact în 

201   Bârs#nescu, %tefan, Pagini nescrise din istoria culturii române!ti, Editura Academiei 
Române, Bucure!ti, 1971, p. 242.
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considera"iile sale, aducând urm#toarele argumente: „Dac# avem în vedere c# 
fiecare m#n#stire – cu atât mai mult cele importante – aveau !coli, cel pu"in pen-
tru instruirea personalului deservant, se poate admite c# «domesnicul» ca !i 
«protopsaltul» îndeplineau !i func"ii didactice, dar titlurile de protopsalt, domesnic 
!i lampadar pe care nu le întâlnim la Putna, dar existau de pild# la Constantinopol 
!i în alte centre importante – reprezentau trepte ierarhice în organizarea corpului 
cânt#re"ilor biserice!ti. N-ar fi exclus ca aceste titluri s# fi fost înfiin"ate înc# de 
Justinian, care a organizat, între altele, !i acest corp fixând num#rul psal"ilor de 
la Sf. Sofia la 25. În orice caz, cu începere din secolul al XI-lea aceste grade 
ierarhice sunt men"ionate tot mai des, pentru ca, la începutul secolului al XIX-lea, 
protopsaltul s# fie conduc#torul psal"ilor din strana dreapt#, lampadarul al celor 
din strana stâng#, iar domesnicii câte unul la fiecare stran# – s# fie ajutoarele 
acestora. Cât prive!te existen"a unui cor, în sensul de ansamblu de cânt#re"i re-
partiza"i pe diferite voci, nici un poate fi vorba, pentru simplul motiv c# muzica 
psaltic# a fost dintotdeauna omofon#. Se confund# aici forma"ia coral# cu p#r"ile 
laterale ale altarului, unde stau psal"ii, !i care se numesc tot cor sau – cu terme-
nul slav – stran#.”202 La pagina 128 se afl# o inscrip"ie, nu o criptogram#, a lui 
Evstatie din care se deduce c# heruvicul este scris în nota"ie bizantin#, textul în 
limba bulgar# fiind caligrafiat cu alfabetul cifrat (pseudoglagoliticul 2 este, al#turi 
de psudoglagoliticul 1, inven"ie a lui Evstatie.) Criptograma de la pag. 132 în for-
m# dreptunghiular# a fost interpretat# corespunz#tor doar de A. E. Pennington, 
iar cea de la pag. 304 a dat na!tere la interpret#ri felurite; doar A. E. Pennington 
ne d# interpretarea real#, afirmând c# termenii folosi"i trebuie raporta"i la sisteme-
le de cifrare pe care Evstatie le folose!te.

%i alte particularit#"i ale manuscrisului sunt dezv#luite de Gheorghe 
Ciobanu în cuprinz#torul studiu dedicat Antologhionului putnean cum ar fi gl#su-
irile, formulele de intona"ie ale ehurilor, în!iruirea de silabe f#r# sens na"ional 
denumite noane în evul mediu occidental, silabele sau reuniunile de silabe fiind 
întov#r#!ite de formule melodice proprii fiec#rui eh, etc. „%i acestea, precizeaz# 
cercet#torul român, r#mân neschimbate, în partea teoretic# pân# în secolul al 
XVIII-lea. Evstatie folose!te îns# alte formule, în general mai dezvoltate decât 
cele din teoreticoane, !i plasate ici-colo, la unele cânt#ri. Particularitatea manus-
crisului, din acest punct de vedere, const# atât în schimbarea noanelor !i în 
formule melodice diferite !i mai dezvoltate decât cele obi!nuite, cât !i plasarea 
lor când deasupra sau dedesubtul paginii, când între o cântare ce se termin# !i 
alta care începe […]. Pe lâng# rostul de a introduce un psalt în atmosfera ehului, 

202   Ibid., p. 107.
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apechematele îl aveau !i pe acela de a preciza sunetul de început al melodiei 
[…]. La Evstatie, ca !i la ceilal"i putneni, acestea un sunt întotdeauna suficient 
de clare […]…în manuscrisele putnene, apechematele nu indic# întotdeauna 
clar sunetul melodiei pe lâng# care sunt puse, !i […] înainte de a începe tran-
scrierea unei melodii care are apechem# trebuie s# ne l#murim dac# !i în ce 
m#sur# are leg#tur# cu sunetul de început al cânt#rii.”203

În privin"a nota"iei muzicale folosit#, Gheorghe Ciobanu afirm# c# la Putna 
o întâlnim pe cea de la începutul secolului al XV-lea, neobizantin# sau kukuzeli-
an# !i nu nota"ia mediobizantin# cum sus"ineau unii cercet#tori pentru a justifica 
afirma"ia conform c#reia crea"iile muzicale putnene ar fi copii din manuscrise 
bulgare mai vechi. Elena Tonceva, pentru a ne referi la un singur exemplu, sus-
"inea într-o comunicare prezentat# în 1975 la Congresul interna"ional de la 
Bydgoszcz – Polonia - c# nu numai cânt#rile cu text slavon din manuscrisul 
p#strat la Moscova ci !i cele cu text grecesc, dovedite de indiscutabil# origine 
bizantin# ar fi crea"ii bulg#re!ti „în stil bizantin.”204 Consider# în concluzie c# 
psal"ii putneni au pornit de la tradi"ia veche bulgar# pe care au preluat-o !i au 
continuat-o, sus"inere pe care Gheorghe Ciobanu nu o împ#rt#!e!te, oferind 
argumente pe deplin întemeiate !i peste care este greu de trecut. Printre altele, 
el arat# c# nota"ia de la Putna apar"ine secolului al XVI-lea, !i nu secolelor XIII-
XIV, c# nota"ia este bizantin#, c# psal"ii compozitori sunt bizantini, români !i un 
sârb (%tefan Sprina), c# pentru indicarea ehurilor se folosesc m#rturiile („cheile”) 
nota"iei bizantine, cu excep"ia manuscrisului de la Moscova care apeleaz# !i la 
ordinale slavone (p rvi glas, vtorij glas, treti glas, c tverty glas etc.). Printre ar-
gumente se întâlnesc !i acelea c# manuscrisele putnene con"in melodii din sti-
hurile stihiraric !i papadic, c# multe cânt#ri sunt bogat melismatice, în concor-
dan"# cu fastul m#n#stirii domne!ti unde tehnica de crea"ie !i execu"ie era 
foarte avansat#. „Nu lipsesc din aceste manuscrise cânt#rile mai vechi ale unor 
muzicieni care au activat în secolele XIII-XV, dar aten"ia ne este re"inut# de 
cânt#rile bogat melismatice !i de cele cu teretismata (tereremuri n.n.) Câmpurile 
de tereremuri pot interveni: a) de dou# ori în decursul piesei; b) c#tre sfâr!itul 
acesteia; c) încheind cântarea. La Putna se întâlnesc tereremuri la piese foarte 
variate ca: prochimene, pasapnoarii, aghias, aleluia, heruvice, chinonice, stihiri 
etc.”.205 El nu exclude existen"a unor formule melodice asem#n#toare, din locuri 
!i din timpuri diferite, în muzica bizantin#. „Aceasta, precizeaz# el, se explic# 

203   Ibid., p. 111-112.
204   Vezi Musica Antiqua, IV. Acta Scientifica, Bydgoszcz, Polonia, 1975, p. 45-58.
205   Ciobanu, Gheorghe, %coala muzical# de la Putna, studiu dactilografiat, Biblioteca Uniunii 
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îns# prin faptul c# ehul nu este un mod obi!nuit, conform teoriei occidentale, 
neputând fi definit decât prin complexul de elemente: scar# muzical# cu structu-
r# specific# – în anumite cazuri, ca în muzica post-bizantin#, chiar !i gen c#ruia 
aceasta apar"ine – sistem sonor, sistem de caden"e !i formule melodice. În me-
lodiile liturgice bizantine, aceste formule sunt adev#rate «prefabricate» moder-
ne, melodia luând fiin"# pe baza lor, a!a cum se întâmpl# !i în maqamul per-
so-arab, în raga indian#, ca !i în unele crea"ii de tipul horei lungi din folclorul 
românesc, descris# de Béla Bartók. În toate aceste categorii de melodii, formu-
lele melodice sunt mereu adaptate la alte  texte, f#r# s# fie transformate pân# la 
a nu mai fi recunoscute. A!a se explic# de ce realiz#rile melodice ale diferi"ilor 
psal"i – indiferent de na"ionalitatea c#reia îi apa"in – se aseam#n# între ele, cu 
toate c# sunt «crea"ii proprii», independente. Aceasta, bineîn"eles, cu condi"ia 
s# se respecte elementele tipice ale ehului.”206 Exprimând dezacordul cu sus"i-
nerile Elenei Tonceva, cercet#torul român afirm# c# melodiile putnene, atât cele 
cu text slavon cât !i cele cu text grecesc, sunt melodii de tip bizantin ca structu-
r#, ca indicare a ehului, cu sistem de caden"e, ca nota"ie. Nota"ia, specific bizan-
tin#, con"ine o dubl# indicare a ehurilor, în criptograme apelându-se constant la 
terminologia slavon#. Probleme aparte de transcriere ridic# m#rturiile care sunt 
rare !i neprecise, ceea ce presupune existen"a unei tradi"ii mai vechi preluat# de 
psal"ii putneni. Cercet#torii au în vedere !i p#strarea unor secrete, în unele ma-
nuscrise întâlnindu-se abateri de la scrierea normal#. „La Putna, sus"ine 
Gheorghe Ciobanu, Evstatie folose!te un procedeu «criptografic», dac#-l putem 
numi astfel, în toate crea"iile sale, !i chiar în unele crea"ii preluate de la al"ii [...]. 
Ceva mai mult, nu numai Evstatie procedeaz# astfel, ci to"i psal"ii putneni....
Acest sistem «criptografic» folosit a f#cut ca ceea ce a creat Evstatie – ca !i 
ceilal"i putneni – s# nu fie preluat de urma!i, din cauza netransmiterii «sistemu-
lui» de scriere. C# aceste crea"ii au circulat !i în nota"ia corect scris# este mai 
mult ca sigur dar, dup# câte se pare, nu în "ar#, pentru c# ru!ii nu ar fi putut s# 
preia decât melodii corect scrise, dând – în evolu"ia lor – acel raspev putnevskij. 
Suntem convin!i c# transcrierea întregului manuscris al lui Evstatie – ca !i a 
celorlalte – va duce la descoperirea metodei de scriere a lor.”207 Iat# acum, sub 
form# de tabel, con"inutul manuscrisului !i circula"ia cânt#rilor, indexul alfabetic 
al cânt#rilor !i cifrurilor secrete reproduse dup# Antologhionul lui Evstatie 
Protopsaltul Putnei, Izvoare ale muzicii române!ti, vol. V:

206   Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 41.
207   Idem, p. 115-116.



280

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



281

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



282

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



283

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



284

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



285

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



286

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



287

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



288

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



289

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

 



290

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



291

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

 



292

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



293

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



294

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu



295

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

 



296

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

 



297

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



298

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

 



299

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»



300

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

                               

(pag. 476-503)

Ultimele cercet#ri au pus în valoare un nou manuscris apar"inând 
Protopsaltului Putnei Evstatie, scris în anul 1515, cum st# consemnat în limba 
slavon# pe f. 297v: „Aceast# carte a fost scris# de monahul Evstatie, Protopsalt 
la Putna, la anul 7023 (-5508 = 1515), luna august 30” !i care urmeaz# s# fie 
supus unei analize minu"ioase. Codexul este un al doilea Antologhion !i face 
parte din colec"ia Sinodal# a Muzeului Istoric de Stat din Moscova, înregistrat la 
nr. 1102. În toamna anului 1985, Titus Moisescu a studiat manuscrisul la 
Moscova, ajungând la urm#toarele concluzii: „Con"inutul, însemn#rile existente 
ne îndrept#"esc s#-l consider#m ca fiind în mod evident un manuscris româ-
nesc, cuprinzând muzic# de cult de tip bizantin, în nota"ie neumatic# bizantin#, 
scris în nordul Moldovei, la Putna. În cuprins figureaz# cânt#ri pentru Vecernie, 
Utrenie !i Liturghie (pentru cele trei forme de Liturghie), precum !i o colec"ie 
important# de stihiri ce se cânt# la unele s#rb#tori mari de peste an.”208 El i-a 
acordat sigla M 1102, ini"iala M desemnând ora!ul Moscova, iar cifrele 1102 
deosebindu-l de Antologhionul din 1511, M 350 al aceluia!i protopsalt. Cum se 
!tie, la acest manuscris s-a referit !i Emil Kalu-niacki dup# studiul întreprins în 
1881 în biblioteca M#n#stirii Putna. În scrierea tip#rit# la Viena în 1882, el pre-
cizeaz# c# între anii 1510-1515 Evstatie a scris un Irmologhion alc#tuit din !ase 
volume, putându-se astfel identifica primul !i ultimul volum: M 350 !i M 1102, 

208   Moisescu, Titus, Noi documente ale muzicii medievale române!ti – „Antologhionul din 1515 
al lui Evstatie de la Putna”, ms. dactilografiat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România, 1986.
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celelalte r#mânând nesigure. Starea celui de al doilea Antologhion, precizeaz# 
Titus Moisescu, este bun# „în afar# de  incipit (cea mai expus# parte a unui 
manuscris), din care lipse!te o fascicul#; câte dou# file lipsesc de asemenea !i 
din fasciculele a II-a !i a III-a. Leg#tura este trainic#, bun#, fapt ce a contribuit la 
asigurarea integrit#"ii codexului. De asemenea interiorul, corpul propriu-zis al 
Antologhionului, este în întregime utilizabil, filele, de!i îng#lbenite de vreme, fi-
ind bine conservate, cerneala nealterat#.”209

Din cele relatate de Titus Moisescu în studiul men"ionat, rezult# c# manus-
crisul are 297 de file numerotate de la 1 la 297 cu cerneal# violet#; se p#streaz# 
num#r#toarea fasciculelor f#cut# de Evstatie cu slove – cifre chirilice, fascicula 
de început nep#strându-se. Unele fascicule sunt alc#tuite din 6 file, altele din 8 
file !i una singur# de 5 file. Dup# ce descrie leg#tura !i îmbr#c#mintea, dimen-
siunile scoar"elor !i hârtiei, diferitele însemn#ri, calit#"ile !i provenien"a hârtiei, 
filigranul (unul singur – Balan"a cu termina"ie floral# ce nu a mai putut fi identifi-
cat în alte cataloage de specialitate), felurile cernelei (de culoare neagr# pentru 
neume – semne diastematice – !i text literar !i ro!ie pentru semne chironomice, 
m#rturii, ini"iale, nume de autori, titlurile rubricilor, chenarele, autorul descrierii 
manuscrisului se opre!te asupra particularit#"ilor textului literar ce este scris în 
limba greac#, cu excep"ia a patru cânt#ri consemnate de Evstatie în limba sla-
von#, precum !i asupra inadverten"elor de scriere.

 În privin"a con"inutului, Antologhionul lui Evstatie din 1515 cuprinde 99 de 
cânt#ri pentru Vecernie, pentru Utrenie !i pentru Liturghie, cele mai multe prelu-
ate din alte manuscrise, exceptând cele 15 cânt#ri noi, „inedite”: 13  cânt#ri 
alleluia, 1 Heruvic, !i 1 Tropar. Autorii cânt#rilor, cunoscu"i compozitori bizantini, 
sunt: Agallianos, Agathonos, Ampelokepiotes, Arghiropulos, Hrisafes, 
Evghenikos, Gherasimos, Glykys, Ioannes Kladas, Korones, Kukumas, 
Kukuzeles, Lampadarios, Loghin, Moschianos, Nikeforos Ithikos, Redestinos 
(Derestinos), %tefan (care se presupune a fi %tefan Sârbu), Theodulos, Vlatiros, 
majoritatea cu una pân# la patru cânt#ri, cu excep"ia lui Kukuzeles prezent cu 
22 de cânt#ri. Pe lâng# numele autorilor bizantini de larg# circula"ie, în M 1102 
figureaz# !i un nume nou – Nikeforos Ithikos – c#ruia îi sunt atribuite dou# 
Heruvice. Protopsaltul Evstatie, creatorul unui mare num#r de cânt#ri existente 
în manuscrisele putnene, selecteaz# patru lucr#ri din crea"ia sa, !i anume: o 
Pasapnoarie în ehul 3, un Heruvic în ehul 1 pl., un chinonic s#pt#mânal în ehul 
1 pl. !i un Heruvic în nenano, în limba slavon#. Titus Moisescu sus"ine c# nu a 
putut identifica 31 de cânt#ri, problematic# ce îl va preocupa în viitor.

209   Ibid.
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Autorul studiului men"ionat se refer# în continuare la scrierea muzical# !i 
la semiografie care prezint# asem#n#ri !i similitudini cu M 350, ambele scrisuri 
apar"inând unui singur copist – lui Evstatie care apeleaz# la semiografia kukuze-
lian#. Sunt men"ionate cele aproximativ 15 semne diastematice, 7 semne ritmi-
ce, peste 30 de semne chironomice, 7 ftorale, m#rturiile celor 8 ehuri, semnele 
cu valoare de ideogram#. „În general, zice Titus Moisescu, semiografia din M 
1102 nu se deosebe!te cu nimic de aceea din celelalte manuscrise putnene, fi-
ind unitar# atât în ce prive!te aspectul grafic, cât !i semnifica"ia. Aceea!i unitate 
se poate observa !i în ce prive!te combina"iile de semne diastematice. Sunt 
preferate semne simple, care exprim# intervale de secund#, ter"#, cvart# !i cvin-
t#. Salturile mai mari, care se ob"in prin multiple combina"ii de semne diastema-
tice, sunt destul de rare....Dintre semnele fonetice, am putea ar#ta c# doar pe-
lastonul !i petasti -  kufisma sunt utilizate mai rar, în timp ce toate celelalte 
semne – oligonul, oxia, petasti, dou# chendime, chendima, ipsili, apostroful, 
elafronul, aporroi, hamili – constituie baza semiografiei prin care se concretizea-
z# întregul e!afodaj melodic al muzicii din manuscrisele putnene. Dintre semne-
le ritmice, care agrementeaz# melodia, doar argonul este mai rar întâlnit, pe 
când celelalte – gorgonul, tzakisma, dipli, apoderma, cratima, doi apostrofi –syn-
desmi – apar cu regularitate fie c# sunt scrise cu ro!u, fie cu negru. Sunt câteva 
semne chironomice pe care le observ#m în mod frecvent în manuscrise: varia, 
tromikonul, ekstreptonul, omalonul, epegherma, antichenoma simpl#, piasma, 
psifistonul, lighisma !i chiar argosinthetonul !i gorgosinthetonul. Dintre ftorale, 
cea care apare cel mai des este ftoraua nenano, cum se vede, spre exemplu, în 
M 1102, la f. 109v. M#rturiile ehurilor sunt cele cunoscute: desenate cu ro!u, în 
diferite variante grafice potrivit cheilor proprii nota"iei bizantine, ele apar la înce-
putul cânt#rilor, scrise lateral sau deasupra. M#rturiile reper, care se scriu de 
obicei pe parcursul melodiilor, sunt destul de rare în manuscrisele lui Evstatie; 
adesea nu apar deloc, creând mari greut#"i în descifrarea !i transcrierea corect# 
a muzicii.”210 Este luat# în considera"ie formula de intonare, una singur# – un 
„neanes” la Heruvicul de Agallianos, este reliefat# preferin"a lui Evstatie în M 
1102 pentru ehurile plagale !i cultivarea repertoriului cl#dit pe cânt#ri mai dez-
voltate, melismatice, cu multe tereremuri, este apreciat# scrierea muzical# „cla-
r#, aerisit#, omogen#, frumos a!ezat# în pagin#.”

Dup# parcurgerea cuprinsului Antologhionului M 1102 în ordinea apari"iei 
cânt#rilor, Titus Moisescu rezum#:

210   Ibid.
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- Titluri: 99
- Autori: 22 + 2 din „cei vechi”
- Autori al c#ror nume figureaz# în M 1102: 19 + 2
- Autori identifica"i în alte mss. Putnene: 3
- Cânt#ri pentru Vecernie: 3
- Cânt#ri pentru Utrenie: 2
- Cânt#ri pentru Liturghie: 56
- Stihiri: 38
- Cânt#ri Anagramate: 23
- Cânt#ri cu texte literare în limba greac#: 95 (271 pagini)
- Cânt#ri cu texte literare în limba slavon#: 4 (26 pagini)
- Cânt#ri ce nu se g#sesc în celelalte manuscrise putnene: 15
- Cânt#ri care au circulat în toate manuscrisele putnene: 842
În revista Muzica nr. 2/1991, Titus Moisescu public# o nou# contribu"ie 

dedicat# lui Evstatie !i particularit#"ilor crea"iei sale înso"it# de !ase cânt#ri în 
transcriere linear#. Printre ele se afl# !i Aliluia conceput în ehul I plagal care se 
execut# la Liturghie, dup# Apostol. Cântarea instituie sunetul de baz# re care 
impune ehul diatonic, dar se insist# !i pe fa care, !i prin si  natural se apropie de 
conturul melodic al ehului 3. Se impune ambitusul restrâns, mersul melodic trep-
tat cu pu"ine salturi de ter"# !i cvart#, precum !i principiul varia"ional:

                        (Rev. Muzica nr. 2, 1991, p. 90)
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Paharul mântuirii conceput pe sunetul de baz# re are finala pe sol !i se 
cânt# ca Chinonic al zilei de miercuri. Melodia este permanent înfrumuse"at#, 
culmina"ia fiind preg#tit# într-o manier# clasic#:

                         (Rev. Muzica nr. 2, 1991, p. 90)

Ambitusul de octav# !i mersul preponderent descendent, cu excep"ia a 
dou# fragmente, dau îmbin#ri multiple derulate în afara timpului.

Un alt moment al culturii muzicale putnene este manuscrisul nr. 56/544/576 
I aflat în biblioteca m#n#stirii, singurul ce se p#streaz# aici, denumit Antologhion, 
publicat în facsimil, în 1980, edi"ia fiind îngrijit#, prefa"at# !i adnotat# de 
Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu !i Titus Moisescu. Acest manuscris, inventa-
riat cu numerele de mai sus, poart# în catalog specifica"ia: „Manuscris de cânt#ri 
pe nota"ie psaltic# greac#, sec. XVI, pu"in uzat.” El este alc#tuit din dou# p#r"i 
deosebite din unghiul de vedere al scrierii, con"inutului !i vechimii, distinc"ia pu-
tându-se face prin referire la P/I (f. 1-84) !i la P/II (f. 85-160), ambele fiind legate 
împreun#, f#r# a fi datate, asemeni altor valori putnene. Prima parte a acestui 
manuscris a fost încheiat# la scurt timp dup# cel din anul 1511 cu care are „afi-
nit#"i de structur#, de con"inut, de grafie, de nume de psal"i, de circula"ie a cân-
t#rilor”, cum remarc# cercet#torii culturii muzicale putnene. Ca autor a 29 de 
cânt#ri este indicat Evstatie monahul, al#turi de al"i psal"i localnici sau str#ini.

Leg#tura ambelor p#r"i ale manuscrisului este realizat# în scoar"e de lemn 
de tei învelite în piele de culoare ro!cat#, modificat# de  timp în maronie. 
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Scoar"ele au dimensiunile de 20,5.14 cm. !i con"in diverse podoabe florale, linii, 
cercule"e !i puncte. Starea manuscrisului este îngrijor#toare, multe file fiind rup-
te, desprinse sau murd#rite cu cear#. Hârtia manuscrisului P/I a fost fabricat# în 
Germania în perioada 1500-1515, foaia având dimensiunile 20,5.13,5, iar oglin-
da paginii este de 16.8 cm. permi"ând scrierea a 13 rânduri – muzic# !i text. 
Manuscrisul P/II are hârtie de acelea!i dimensiuni, cu 14 rânduri – muzic# !i 
text. Semnele fonetice ale nota"iei muzicale !i textul literar sunt scrise cu cer-
neal# neagr#, pentru celelalte însemn#ri (frontispicii, ini"iale, rubrici, m#rturii, 
numele autorilor etc.) apelându-se la cerneala ro!ie. Copiatorii au folosit o su-
mar# punctua"ie, în P/II întâlnindu-se mai multe prescurt#ri de cuvinte !i expresii 
în compara"ie cu P/I. „Scrierea, foarte frumoas# !i clar#, a textului literar din P/I 
este semiuncial# spre cursiv#. Alfabetul prezint# [...] un amestec de caractere 
grece!ti !i chirilice, care a dus la înlocuirea diftongilor prin vocale simple. S-ar 
putea spune c# psal"ii putneni se apropiau evident, ca pronun"ie, de limba grea-
c# modern#, al c#rei proces de formare începuse în secolul XI, precizându-se 
cu mai mult# claritate în cel de-al XIV-lea.”211 Se presupune c# numerotarea file-
lor f#cute cu creion negru, în col"ul din dreapta sus, s-ar datora lui E. Kalu-niacki 
!i ar apar"ine anului 1881 sau altui cercet#tor. Copi!tii manuscrisului au nume-
rotat cu cerneal# neagr# începutul !i sfâr!itul colilor, cifrele fiind indicate cu scri-
ere chirilic#. Lipsesc unele coli, cercet#torii presupunând c# manuscrisul P/I a 
fost mai mare decât cel din stadiul actual, iar din manuscrisul P/II, s-a p#strat 
mai pu"in de jum#tate.212 Se remarc# singurul frontispiciu p#strat, cel ce deschi-
de Stihirarul din P/II, f. 89r , precum !i ini"ialele ornamentate mai mari în P/II !i 
mai mici în P/I.

Manuscrisul P/I con"ine texte literare în limba greac# în propor"ie de 
71,43% !i în limba slav# în  propor"ie de 28,75%, iar manuscrisul P/II are textele 
literare scrise în limba greac#. Însemn#rile tipiconale din P/I sunt scrise în limba 
slavon#, pe când cele din P/II – în limba greac#. Limba slavon# apar"ine vechei 
slavone biserice!ti. Gheorghe Ciobanu atrage aten"ia slavi!tilor asupra unor 
u!oare schimb#ri ca: suprimarea iusurilor, a unor consoane etc. Tot el sus"ine c# 
„Utilizarea concomitent# timp de aproape o jum#tate de mileniu, a limbilor grea-
c# !i slavon# – cele dou# limbi sacre pentru lumea ortodox# a sud-estului euro-
pean – a dus la un amestec al alfabetelor grec !i chirilic în scriere. De!i nu tre-
buie s# uit#m c# alfabetul chirilic are la origini pe cel grec, totu!i acest amestec 

211   Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la M#n#stirea Putna, „Antologhion”, edi"ie îngrijit#, prefa"at# 
!i adnotat# de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu !i Titus Moisescu, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1980, p. 45.

212   În privin"a numerot#rii filelor, s-au strecurat gre!eli, întregul manuscris având 161 de file, 
84 în P/I !i 77 de file în P/II.



306

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

este evident, am putea spune chiar cu oarecare preponderen"# a celui chirilic, în 
textele literare din manuscrisele muzicale.”213 Este scoas# în eviden"# tendin"a 
copi!tilor de a înlocui diftongii grece!ti prin vocale simple chirilice, de a înlocui, 
de multe ori, unele consoane grece!ti din interiorul cuvintelor sau de la sfâr!itul 
lor, de a înt#ri unele vocale, atât în cânt#rile cu text grecesc cât !i în cele cu text 
slavonesc apar"inând stilului papadic. Amestecul realizat de psal"ii putneni prin 
apelarea la ambele alfabete apare curios cercet#torilor, scrisul acesta tinzând 
spre ceea ce era mai lesnicios, spre simplificare.

Scrierea muzical# din manuscrisele P/I !i P/II, precizeaz# Gheorghe 
Ciobanu, apar"ine celei bizantine din faza neobizantin# sau kukuzelian#, semne-
le fonetice sau diastematice, cum se !tie, având asem#nare cu cele din ultima 
perioad# a fazei paleobizantine, pe când cele afone, cunoscute !i sub numele 
de semne mari sau chironomice, sunt în cre!tere continu# dup# secolul al XII-
lea. Autorii edi"iei manuscrisului „Antologhion” nr 56/544/576  I de la M#n#stirea 
Putna sus"in, printre altele, c#: „Tradi"ionalismul !i respectul pentru înainta!i al 
putnenilor, pe de o parte, vechimea diferit# a cânt#rilor, pe de alta, fac ca, de la 
o cântare la alta, num#rul acestor semne s# difere...St# în aceasta dovada con-
tactului continuu al putnenilor cu Constantinopolul !i cu Athosul, chiar !i în do-
meniul nota"iei muzicale; pentru c# psal"ii de o Putna au mers în pas cu dezvol-
tarea muzicii bizantine din aceste dou# mari centre cultural-artistice, în care 
muzica bizantin# a cunoscut întreaga-i evolu"ie.”214 M#rturiile nu prezint# dificul-
t#"i de recunoa!tere !i transcriere în afar# de punct care, de obicei, "ine loc de 
m#rturie când apare dup# caden"ele frazelor muzicale. Transcrierea în nota"ia 
linear# este îngreunat# !i în cazul Heruvicului apar"inând lui Agathon, prezent în 
mai multe manuscrise putnene, pe care psal"ii autohtoni l-au înglobat în maniera 
„criptografic#”. Apar neclare !i unele apechemate care par a fi supuse aceluia!i 
sistem „criptografic” sau sunt rezultatul unor gre!eli datorate copistului. Se apre-
ciaz# de c#tre cercet#tori c# scrierea neumelor muzicale, a textului literar !i a 
însemn#rilor marginale din ambele manuscrise este îngrijit# !i frumoas#, gre!e-
lile strecurate (fragmente s#rite, neindicarea lunii sau gre!ita ei indicare) fiind 
sesizate !i corectate.

Manuscrisele P/I !i P/II au con"inuturi deosebite, diferen"iindu-se !i vechi-
mea !i originea cânt#rilor. Primul manuscris (P/I) are 78 de cânt#ri, 53 în limba 
greac# !i 25 în limba slavon#. Se crede c#, ini"ial, manuscrisul a fost o antologie 
în care erau strânse cânt#ri de la Vecernie, Utrenie, cele trei Liturghii – a 
Sfântului Ioan Gur#-de-Aur, a Sfântului Vasile cel Mare !i Mai înainte sfin"it#, 

213   Vezi Op. citat, p. 48.
214   Ibid. p. 49-50. 
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sfâr!itul cuprinzând stihiri. Din paginile de ast#zi ale manuscrisului lipsesc unele 
cânt#ri de la Vecernie ca Anixandarele !i Fericit b#rbatul, iar de la Utrenie s-a 
conservat Polieleul „Robii Domnului” (Psalmul 134) cu cele 43 de stihuri cântate, 
lipsind de la locul ei, cântarea intitulat# pasapnoarie ce se g#se!te inserat# între 
f. 80v – 82r . Începutul brusc al Liturghiei sau continuarea f#r# început a unui 
Alleluia (f. 17r ) nu pot s# fie înc# explicate. Se are în considera"ie !i ipoteza 
provenien"ei primelor 16 file ale manuscrisului dintr-un alt manuscris, copiat de 
acela!i psalt pentru a se putea justifica continuarea cânt#rii Aleluia de la f. 17r 

lipsit# de început. Între f. 27-28 sunt rupte 4 file, ceea ce explic# existen"a doar 
a începutului la f. 27 din R#spunsurile mari !i numai a sfâr!itului Chinonicului 
duminical L#uda"i pe Domnul la f. 28. Însemnarea de la f. 44: „Aici începe crea-
"ia lui Evstatie Protopsaltul” indic# pe autorul a 29 de crea"ii – 17 în limba greac# 
!i 12 în limba slavon# – amestecate cu cânt#ri ce apar"in altor autori.

Cel de al doilea manuscris (P/II) cuprinde 54 de cânt#ri, „stihirile” de la di-
verse praznice !i s#rb#tori de  peste an conservându-se mai bine, de aici rezul-
tând !i denumirea de Stihirar ce i-a fost atribuit# lucr#rii. Sunt prezente cânt#ri 
de la Liturghia din Sâmb#ta Patimilor, variante în ehuri diferite ale Chinonicului 
din ziua Pa!tilor, cânt#ri de la s#rb#torile diferi"ilor sfin"i în!iruite calendaristic, 
stihiri din perioada Triodului !i Penticostarului, cânt#ri calofonice, cânt#ri de la 
Vecernie, Utrenie !i de la cele trei Liturghii – acestea orânduite în cele aproape 
unsprezece coli de la început;  în cinci coli de la sfâr!itul manuscrisului nu se 
!tie ce cânt#ri figurau. În plus, manuscrisul P/II con"ine „anagrame” sau cânt#ri 
anagramate prin care nu se în"elege schimbarea ordinei literelor într-un cuvânt 
sau a cuvintelor într-o fraz# pentru a rezulta un alt cuvânt sau o alt# fraz#, cum 
se petrece de obicei, ci „începerea cânt#rii cu o alt# fraz# sau cu o alt# parte de 
fraz# decât cea fireasc# incipitului real !i normal al textului poetic al cânt#rii re-
spective, cel mai adesea cu ultima fraz# sau cu o parte din aceasta, dar, !i cu o 
a doua fraz# sau cu una de la mijlocul cânt#rii. În multe cazuri, autorul cânt#rii 
anagramate nu r#mâne numai la acest incipit, ci recreaz# textul, pur !i simplu, 
folosind îns# numai con"inutul poetic ini"ial, original.”215 Se ofer# câteva exemple 
edificatoare de texte aflate sub linia melodic# în limba greac#, traduse !i în lim-
ba român#, care eviden"iaz# schimb#rile intervenite în textul original, invers#rile 
de cuvinte, refacerea unor propozi"ii, repet#rile !i elimin#rile de cuvinte etc. 
Asemenea exemple demonstreaz# o anumit# libertate a copistului fa"# de tradi-
"ia „sfin"ilor p#rin"i” care se r#sfrânge, uneori, !i asupra ehului fiec#rui imn. În 

215   Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la M#n#stirea Putna, “Antologhion”, edi"ie îngrijit#, prefa"at# 
!i adnotat# de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu !i Titus Moisescu, Editura Muzical#, Bucure!ti, 
1980, p. 53.
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acest manuscris exist# 29 de cânt#ri anagramate, dintre acestea 24 apar"in lui 
Kukuzeles, câte una lui Kladas, Theodulos !i Evghenikos, iar dou# sunt f#r# 
autor. Compozitorii ale c#ror crea"ii sunt cuprinse în manuscrisele P/I !i P/II au 
fost identifica"i dup# cum urmeaz# :

              P/I

1.  Agathonos                         (sec. XIV-XV)
2.  Dekianos                           (sec. XV)
3. Diaconu, Ioan                     (sec. XV- XVI)
4. Evstatie                              (sec. XV-XVI)
5. Foka, Kyr                           (sec XV?)
6. Gheorghe Kyr                     (sec. XV-XVI)
7. Glykys, Ioannes                  (sec. XIV)
8. Ioanes Kyr                           (?)
9. Koronos                              (Xenos – sec. XIV)
10. Kukumas                          (?)
11. Lampadarios                     (?)
12. Loghin                               (sec. XV ?)
13 Manuil                                (Hrisafes – sec. XV)
14. Moshianos                         (?)
15. Srpina, %tefan                    (sec. XV)

                P/II

16. Dositheos, Ieromonahos     (sec. XIV ?)
17. Evghenikos                         (sec. XIV ?)
18. Glykys, Ioannes                  (sec. XIV)
19. Ioannes Domestikos, Kyr    (sec. XIV)
20. Kladas, Ioannes, Lampadarios, Kyr (sec. XIV)
21. Korones                              (Xenos – sec. XIV)
22. Kukuzeles, Ioannes, Maistor, Kyr (sec. XIII-XIV)
23 Lampadarios                          (?)
24 Lasharis, Ioannes, Kyr           (sec. XIV ?)
25. Theodulos, Monahos            (sec. XIV ?)

Au mai fost luate în considera"ie !i alte patru nume de autori de cânt#ri, 
identificate în celelalte manuscrise putnene: Agallian, Gherasimos (sec. XV-
XVI), Redestinos (sec. XV-XVI ?), Vlatir (sec. XV-XVI ?). Secolele !i numele 
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autorilor men"iona"i au fost identificate în urma cercet#rii unora dintre cele mai 
autorizate surse precum: A History of Byzantine Music and Hymnography 
(Second Edition, at the Clarendon Press, 1961, p. 442-444) de Egon Wellesz, 
Protopsaltae Lampadarii and Domestikoi of the Great Church during the Post – 
Byzantine Period (1453-1821) de Christos Patrinelis (în Studies in Eastern 
Chant, Volume III, General Editor Egon Wellesz and Milo  Velimirovi , London 
Oxford University Press, 1973, p. 141-170) !i altele. Totodat#, se !tie c# 
Agathonos din manuscrisul P/I a fost fratele lui Korones, c# Kyr Gheorghie din 
acela!i manuscris este Gheorghios Moschianos, c# Ioasaf este compozitorul 
bizantin din secolul al XV-lea – Ioasaf Monachos. Îngrijitorii edi"iei sus"in c# 
„Numele lui Glykys !i Korones sunt prezente în ambele manuscrise. Nu putem 
!ti care dintre psal"i este acest Lampadarios, care figureaz# cu 5 cânt#ri în P/I !i 
cu alte 5 în P/II; s# fie oare Kyr Ioannes Kladas Lampadarios – singurul care 
este denumit în manuscris !i cu aceast# calitate? De asemenea, nu putem pre-
ciza care dintre autori ar putea fi acest Kyr Ioannes din P/I; Kyr Ioannes, sau Kyr 
Ioannes Kukuzeles, sau Kyr Ioannes Lasharis, sau Kyr Ioannes Domestikos? În 
P/I nu întâlnim numele lui Kyr Ioannes Maistor Kukuzeles, care figureaz#, în 
schimb, în P/II cu 26 de cânt#ri. Pe Evstatie îl afl#m men"ionat, ca autor, la 29 
de cânt#ri.”216

Manuscrisul P/II se crede c# a fost scris de psal"i moldoveni la M#n#stirea 
Neam", fiind apoi adus la Putna, dup# întemeierea noului centru cultic. În favoa-
rea acestei idei sunt invocate mai multe ipoteze ca: numerotarea unor coli cu 
cifre chirilice, amestecul alfabetelor grec !i chirilic în redactarea textului literar, 
amestec specific unei zone de bilingvism greco-slavon, prescurtarea unor cuvin-
te – procedeu la care s-a apelat într-o perioad# mai timpurie – modificarea u!oa-
r# a unor litere, largul interes de care s-a bucurat manuscrisul printre putneni !i 
recondi"ionarea lui aici, prezen"a unei semiografii asem#n#toare, a unor formule 
de intona"ie comune, a unor m#rturii !i ftorale destul de rare. Prin compararea 
cu alte manuscrise, cu alte filigrane din cataloagele !i dic"ionarele !tiute, scrie-
rea manuscrisului P/II a fost stabilit# la începutul secolului al XV-lea când se 
poate vorbi de o tradi"ie artistic# !i cultural# bine consolidate. „Manuscrisul P/II 
reprezint#, în mod indiscutabil, cel mai vechi manuscris de muzic# bizantin# al-
c#tuit !i scris de români pentru români, care a stat vreme îndelungat# în practica 
de stran# a unor m#n#stiri ortodoxe române!ti. Importan"a acestui manuscris 
pentru muzica de cult româneasc# este de net#g#duit. Ms. P/II demonstreaz#, 
f#r# dubii, c# în bisericile române!ti se cânta cu prec#dere în limba greac#; în 

216   Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la M#n#stirea Putna, “Antologhion”, edi"ie îngrijit#, prefa"at# 
!i adnotat# de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu !i Titus Moisescu, Editura Muzical#, 1980, p. 58-59.
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cuprinsul manuscrisului întâlnim crea"ii apar"inând în mod evident psal"ilor con-
stantinopolitani !i stihoni"i, dup# cum putem observa, în toate manuscrisele put-
nene !i în multe altele aflate în bibliotecile din "ara noastr#. Muzica din acest 
manuscris este muzica de cult practicat# la Bizan" !i la Muntele Athos, este 
acea muzic# bizantin# ce a circulat, în evolu"ia ei, în toate m#n#stirile !i biseri-
cile ortodoxe române!ti. Fiind cel mai vechi manuscris de muzic# bizantin# scris 
de români, ms. P/II duce cu un secol spre înapoi cercetarea muzicii de cult de 
tip bizantin care s-a practicat în &#rile Române, precum !i existen"a documente-
lor care s# o ateste.”217. Iat# dou# melodii apar"inând lui Ioannes Kukuzeles, 
prima în transcrierea lui Gheorghe Ciobanu, a doua în transcrierea lui Titus 
Moisescu ap#rute în volumul III „Transcripta”: „%coala muzical# de la Putna” – 
Ms. Nr. 56/544/576  I  - P/II, „Stihirar”. Incipitul textului primei melodii este 
„M#re!te suflete al meu”, textul aflându-se în irmosul odei a IX-a a Canonului 
Na!terii (partea întâi din „alt irmos” !i partea a doua din „irmos”). Cum se obser-
v#, m#rturiile arat# treapta la care s-a ajuns - la* - !i continuarea în plagal* - re. 
Pentru cea de-a doua melodie incipitul textului anagramat este „Pentru p#catele 
noastre”, iar incipitul real al textului este „Ca un om la râu ai venit”:  

        
217   Ibid. p. 64-65. De!i cronologic manuscrisul P/II este cel mai vechi, am preferat prezentarea 

lui aici pentru c# este legat împreun# cu P/I.
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                      (pag. 98-101 !i 102-105)
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Iat# indexul analitic la cânt#rilor, indexul alfabetic !i indexul cânt#rilor pe 
autori reproduse dup# Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la M#n#stirea Putna, 
„Antologhion”:
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(Manuscrisul nr. 56/544/576 I pag. 400 – 433 !i 436)

&inând seama de faptul c# acesta este cel mai vechi manuscris de muzic# 
bizantin# practicat# în strana %colii muzicale de la Putna !i c# melodiile prezint# 
un interes neobi!nuit, red#m câteva incipituri melodice ale Stihirarului (P/II) care 
reprezint# partea a doua a Ms. 56/544/576 I, f. 85-160:
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Antologhionul de la Ia!i (Ms. I -26), definit astfel pentru a i se preciza rolul 
!i locul pe care îl ocup# în cadrul %colii muzicale de la Putna, a atras luarea 
aminte a c#rturarului Mihail Kog#lniceanu care nota pe fila 7F: „Psaltichie scris# 
la anul 1543 (sic!) de protopsaltul Putnei Antonie. M. Kog#lniceanu”. Se pare c# 
acela!i c#rturar a notat la f. 126F socoteala anilor, manuscrisul, mo!tenit de la 
unchiul s#u – Enache Kog#lniceanu - cunoscut copist de cronici, vânzându-l 
Academiei Mih#ilene din Ia!i (întemeiat# la 16 iunie 1835) dup# ce se hot#r#!te 
s# plece la Paris „din princina strâmb#t#"ii nepravilnice”, cum sus"ine tat#l s#u, 
atunci când fusese arestat !i închis la M#n#stirea Râ!ca. Împreun# cu manus-
crisul men"ionat, a vândut Academiei Mih#ilene !i alte c#r"i din biblioteca sa (9 
decembrie 1844); în iulie 1845 ofer# spre vânzare Academiei majoritatea ma-
nuscriselor !i tip#riturilor aflate în posesia sa. Biblioteca Academiei Mih#ilene 
este viitoarea Bibliotec# central#, avându-l ca director !i pe marele poet Mihai 
Eminescu. În zilele noastre, acest centru de cultur# este cunoscut sub denumi-
rea Biblioteca central# universitar# „Mihai Eminescu” din Ia!i. În proprietatea lui 
Mihail Kog#lniceanu s-au aflat !i „vreo zece Letopise"e manuscrise” studiate de 
el, precum !i o „carte de muzic# religioas#, Psaltiki, a Capelei domne!ti din 
Cetatea Neam"ului, din timpul lui %tefan cel Mare, carte care nu se !tie unde se 
afl#. La 28 martie 1910, Nicolae Iorga men"ioneaz# Manuscrisul de la Ia!i în 
comunicarea cu tema „Doamna lui Ieremia Vod#”, prezentat# în !edin"a 
Academiei Române, sus"inând c# este vorba de un „Acatist grecesc al Bibliotecii 
Universit#"ii din Ia!i, Ms. 1, scris de Antonie c#lug#rul de la Putna la 7053 (1544-
5), supt egumenul Gheorghie.”218 În Anuarul Conservatorului de muzic# !i art# 
dramatic# din Bucure!ti, George Breazul, oprindu-se asupra înv#"#mântului mu-
zical din Principatele Române!ti, de la primele începuturi pân# la sfâr!itul seco-
lului al XVIII-lea, atrage aten"ia asupra Manuscrisului de la Ia!i !i asupra însem-
n#rii lui Mihail Kog#lniceanu de pe f. 7F !i cea de la sfâr!it, ambele indicând 
gre!it anii scrierii. În 1966, Gheorghe Ciobanu tip#re!te în revista Muzica (nr. 9, 
septembrie, p. 14-20), studiul intitulat %coala muzical# de la Putna219 redând 
sumare informa"ii asupra manuscrisului, cum procedeaz# !i Grigore Pan"iru, în 
1969 în studiul Manuscrise muzicale inedite de la M#n#stirea Putna220. Anne E. 
Pennington, slavista de la Oxford, public# în 1971, 1972 !i 1973 studii cu am#-

218   Vezi Iorga, Nicolae, Doamna lui Ieremia Vod#, în: „Analele Academiei Române”, Seria II, 
Tom. XXXII, Memoriile sec"iunii istorice, Bucure!ti, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1910, (Extras 
p. 4).

219   Vezi !i Studii de etnomuzicologie !i bizantinologie, I, Bucure!ti, Editura Muzical#, 1974, 
p. 265-277.

220   În B. O. R., anul 87 (1969), nr. 11-12, (nov.-dec.), p. 1257-1264.
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nunte asupra manuscrisului, iar Octavian L. Cosma, în Hronicul muzicii româ-
ne!ti, vol. I, (1973), men"ioneaz# lucrarea putnean#. În 1978, Anne E. 
Pennington semnaleaz# alte dou# manuscrise putnene, referindu-se din nou la 
cel de la Ia!i, cum o face !i în studiul din 1979 intitulat Seven Akolouthiai from 
Putna221. Cele mai multe incursiuni în problematica Manuscrisului de la Ia!i le 
dator#m lui Gheorghe Ciobanu care, în perioade succesive, integreaz# lucrarea 
în mi!carea de idei a epocii !i în via experien"# istoric# ce se f#urea cu pece"ile 
spiritului na"ional.

În timp, Manuscrisul de la Ia!i sau Antologhionul s-a degradat, înf#"i!area 
lui actual# fiind precar#. Lipsesc nu numai foi, ci !i coli întregi, repara"iile unor 
restauratori nu au fost întotdeauna corespunz#toare, uzura datorat# îndelunga-
tei utiliz#ri la stran# este evident#. Scoar"ele din lemn de tei sunt învelite în 
piele maro-închis !i au dimensiunile 10,5.15,6 cm., grosimea lor m#surând 1 
cm. Hârtia este de provenien"# diferit#, majoritatea filelor fiind din semiperga-
ment !i doar dou# din pergament. %i cerneala este degradat#, cu prec#dere cea 
de culoare ro!ie. Primele !ase file ce constituie Propedia sunt scrise, dup# toate 
probabilit#"ile, înaintea anului 1545, grafia apar"inând unui alt psalt. Ca divertis-
ment, aceast# prim# fascicul# are 9.13,4 cm, celelalte foi grupându-se în jurul 
cifrelor 10,5.15,5. Au fost determinate !i câteva filigrane, orânduite diferit, care 
indic# perioada de fabrica"ie a hârtiei !i provenien"a acesteia. Cerneala copi!ti-
lor este neagr# pentru semnele muzicale fonetice sau diastematice, pentru tex-
tul literar scris sub semnele muzicale, pentru ftorale, unele semne de punctua"ie 
!i câteva semne afone, pentru colofonul de la f. 126r !i pentru diferite însemn#ri 
ale p#str#torilor manuscrisului. Cerneala ro!ie a fost utilizat# pentru consemna-
rea ehurilor, pentru scrierea m#rturiilor, semnelor afone, indica"iilor tipiconale, 
indicarea numelui autorilor, pentru scrierea textului slavon la cânt#rile bilingve, 
pentru frontispicii scrise cu cerneal# ro!ie, unul la f. 7r, altul la f. 129r, primul mai 
mare !i bogat ornat, al doilea mai mic !i mai simplu ornat. Cu cerneal# ro!ie 
sunt scrise !i ini"ialele, unele mai mult ornate, altele mai pu"in !i simplu lucrate. 
„În general, se precizeaz# în descrierea Antologhionului de la Ia!i, manuscrisul 
nu s-a bucurat de o ornamenta"ie prea bogat#, am putea spune chiar c# aceas-
ta a fost evitat# de copi!ti. Ar mai trebui ar#tat faptul c# atunci când gre!e!te, 
omi"ând un pasaj muzical, copistul îl scrie al#turi, pe marginea alb# a paginii, 
sus, jos sau lateral (f. 40v, 41v, 1444, 151r); de asemenea, când dore!te s# indice 
o nou# variant# melodic# la un pasaj mai scurt, o nou# trecere la un sunet dat 
(ossia), copistul a scris cu cerneal# ro!ie printre rânduri, cu semne mai mici (f. 

221   Vezi Studies in Eastern Chant, vol. IV, New York, 1979.
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30v, 31v, 32r , 32v etc.); atunci când gre!e!te scriind !i vrea s# elimine un pasaj 
sau chiar un fragment mai mare dintr-o cântare, copistul radiaz# pur !i simplu 
pasajul respectiv (f. 39v-40r, 43r, 62v)”222 Cercet#torii apreciaz# c# grafia muzica-
l# este unitar#, scrierea textului sub note este clar#, mai diferen"iate !i chiar 
neclare, ilizibile ap#rând indica"iile tipiconale din partea de manuscris rezervat# 
Stihirarului. „Cititorul întâmpin# greut#"i dezarmante în descifrarea acestor texte, 
care, pe alocuri, r#mân de neîn"eles sau pot fi transcrise numai cu o oarecare 
aproxima"ie - îns# tot cu ajutorul metodei comparative. Mult mai clare sunt în-
semn#rile de copi!ti, însemn#rile marginale, caligrafiate de diver!i psal"i c#rora 
le-a trecut prin mân# acest manuscris, acestea pot fi citite !i transcrise cu mai 
mult# u!urin"#.”223

Pân# de curând Antologhionul de la Ia!i a avut filele numerotate gre!it, 
unele fiind omise, altele s#rite. În prim#vara anului 1978, Gheorghe Ciobanu !i 
Titus Moisescu au cercetat numerotarea filelor, manuscrisul încheindu-se cu ci-
fra 241. Numerotarea fasciculelor se face aici cu cerneal# ro!ie, închiderea colii 
– din 16 în 16 pagini – indicându-se tot prin cifre. Unele fascicule nu sunt nume-
rotate, prima fascicul# din care face parte !i Propedia cuprinde doar !ase file, 
lipsind începutul, din acela!i num#r de file sunt formate !i colile a III-a !i a XII-a; 
fascicula a XIII-a este format# din !apte file, ca !i a XIV-a, din coala a XVIII-a 
lipsesc cinci file etc. Se presupune c# unele file au fost rupte sau smulse, altele 
au fost deteriorate, iar unele fascicule provin din resturile altui manuscris. Ultima 
fascicul#, a XXXIII-a, este total disp#rut#, nemair#mânând decât sfoara de la 
cotor. Cei ce au cercetat în am#nun"ime Antologhionul de la Ia!i consider# c# el 
„ar fi rezultatul leg#rii împreun# a mai multor p#r"i din manuscrise diferite. Psaltul 
care a efectuat aceast# opera"ie a avut la îndemân# vechi manuscrise putnene 
– unele din ele destul de deteriorate – din care !i-a ales cânt#rile de care a avut 
nevoie pentru a alc#tui un Antologhion ce trebuia s# r#spund# cerin"elor anumi-
tor servicii. Fasciculele incomplete, în care se constat# lipsuri în con"inutul cân-
t#rilor, sunt rezultatul degrad#rii ulterioare, c#reia i-au c#zut prad# o mul"ime de 
manuscrise vechi, distruse de cei ce le-au avut în p#strare !i nu le-au cunoscut 
valoarea.”224

Aceast# concluzie este înt#rit# !i de faptul c# num#rul de rânduri de pe 
pagini nu este egal, cum se observ# într-un manuscris muzical unitar, ci variabil. 
Prin coroborarea num#rului rândurilor pe pagin# cu componen"a fasciculelor, cu 

222  Antologhionul de la Ia!i, edi"ie îngrijit#, prefa"at# !i adnotat# de Gheorghe Ciobanu, Marin 
Ionescu !i Titus Moisescu, Editura Muzical#, 1981, p. 41.

223   Ibid., p. 41. 
224   Ibid., p. 44.
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hârtia !i cu filigranele s-a f#cut  delimitarea fiec#rei p#r"i a manuscrisului dup# 
cum urmeaz#: Propedia, unitar#, cu 13 rânduri pe fiecare pagin#, scris# de un 
singur copist într-o grafie mai veche, a fost denumit#, pentru recunoa!tere, 
„Scris I”; fascicula de la f. 7r, pân# la f. 14v, cu câte 10 rânduri pe pagin#, hârtie 
amestecat# !i grafie distinct# în compara"ie cu cea a Propediei, a fost denumit# 
„Scris II”; de la f. 16r, pân# la f. 51v, cu nou# rânduri pe pagin#, grafie unitar#, 
hârtie cu filigran etc., se define!te „Seria III”; de la f. 52r, pân# la f. 126r (11 fas-
cicule) se repet# „Scris II”, pe fila 126 aflându-se colofonul lui Antonie, protop-
saltul Putnei, grafia, în parte, apar"inându-i; f. 126v este alb#, c#reia îi urmeaz# 
patru pagini cu „Scris II”, de la f. 129r pân# la f. 180v revine „Scris III”, de la f. 
181r pân# la f. 235r, se repet# „Scris II”, sfâr!indu-se cu o însemnare a lui 
Antonie, considerat copist al acestui manuscris. „Cu înc# dou# file (patru pagini), 
scrise cu opt rânduri pe pagin#, cu o grafie care se apropie mai curând de ace-
ea din «Scris II», se încheie acest manuscris, în care am putea stabili trei grafii, 
destul de apropiate unele de altele, ultimele dou#, alternând, cu o regularitate 
evident#, pe suprafe"e oarecum egale. Deosebirile dintre cele trei grafii "in mai 
mult de natura scrisului, de fine"ea liniilor, de elegan"a cu care acestea au fost 
executate !i chiar de echilibrul propor"iilor în execu"ia grafic#. Din punct de ve-
dere al corectitudinii desenului semnelor muzicale !i al textului literar, toate 
aceste trei grafii au totu!i o unitate, l#sând impresia, la prima vedere c# toate ar 
fi una !i aceea!i scriere, executat# de unul !i acela!i copist. În orice caz, grafiile 
apar"in unei singure !coli muzicale, care a l#sat posterit#"ii manuscrise ce s-au 
impus !i prin frumuse"ea grafic#, prin unitate !i echilibru, printr-o punere în pagi-
n# a textelor muzicale !i literare specific#: aceasta a fost %coala muzical# de la 
Putna.”225

Antologhionul de la Ia!i con"ine dou# pre"ioase însemn#ri la f. 126r !i la 
235r. Însemnarea cu caracter colofonic a lui Antonie de la f. 126r este: „Am scris 
aceast# psaltichie eu, ieromonahul Antonie, !i protopsalt al M#n#stirii Putna, în 
anul 7053 (1545), în zilele lui Gheorghe arhimandritul”, iar cea de la f. 235r, 
apar"inând aceluia!i protopsalt, c#ci grafia este identic# cu cea a „Scrisului II”, 
stipuleaz#: „%i opresc peni"a !i cerneala mea, precum cere smeritul ieromonah 
Serapion”, presupus sf#tuitor !i superior al lui Antonie. Copistul sau scribul prin-
cipal al manuscrisului de la Ia!i este deci Antonie, protopsaltul Putnei, el fiind 
conceput în perioada celei de a doua domnii (1541-1546) pe tronul Moldovei a 
lui Petru Rare! !i atunci când mitropolit al aceleia!i Moldove era Teofan I. 

225   Vezi Antologhionul de la Ia!i, edi"ie îngrijit#, prefa"at# !i adnotat# de Gheorghe Ciobanu, 
Marin Ionescu !i Titus Moisescu, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1981, p. 45-46.
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Ceilal"i copi!ti ai manuscrisului nu se cunosc pân# în prezent, investiga"iile ulte-
rioare urmând s#-i scoat# din anonimat. Deocamdat# el este cunoscut sub de-
numirea „Antologhionul lui Antonie”, „Manuscrisul lui Antonie”, „scris de Antonie”, 
a!a cum preciza în men"iunile bibliografice c#rturarul Mihail Kog#lniceanu înain-
te de a vinde colec"ia sa de manuscrise moldovene!ti Bibliotecii Mih#ilene din 
Ia!i, ac"iune realizat# în mai multe etape.

 În privin"a con"inutului, Antologhionul de la Ia!i nu se deosebe!te de alte 
manuscrise muzicale putnene similare, cuprinzând cânt#ri pentru diverse slujbe; 
Vecernie, Litie, Utrenie, Liturghie etc., ce au fost grupate în urm#toarele catego-
rii: a) cânt#ri prezente la Vecernie !i la Utrenie; b) cânt#ri prezente la Liturghie; 
c) cânt#ri prezente la s#rb#torile de peste tot anul. Deosebiri între acest antolo-
ghion !i celelalte manuscrise muzicale putnene se observ# în selec"ia cânt#rilor, 
în introducerea unor variante inexistente în vreun manuscris putnean precum 
cele din cadrul stihurilor Psalmului I sau Polieleului lui Kukumas (Psalmul 134). 
Prochimenul lui Ioannes Kukuzeles, cântare ce provine tot din psalmi !i se 
adaug# celor ce se execut# la Vecernie !i la Utrenie, este construit ca un rondo, 
alternan"a cupletelor cu refrenul fiind evident#. Refrenul are textul scris cu cer-
neal# ro!ie, probabil pentru a fi recunoscut mai lesne, iar dup# sec"iunea D 
(schema ar putea fi: A, rf, A, rf, B, rf, C, rf, D) nu mai revine refrenul, c#ci urmea-
z# un tererem. Cele patru cuplete !i refrenul care revine de patru ori dobândesc 
înf#"i!area unui rondo preclasic. „A!adar, protopsaltul Antonie !i-a orânduit cân-
t#rile dup# modelul celorlalte antologii putnene, p#strând, în final chiar obiceiul 
unor reveniri cu piese ce se execut# la s#rb#tori de mult trecute; de pild#, revine 
cu o cântare ce se execut# la Duminica Floriilor, apoi cu dou# cânt#ri pentru 
s#rb#toarea Pa!tilor, ca s# se reîntoarc# la Bunavestire !i manuscrisul se înche-
ie cu un Chinonic s#pt#mânal (nu !tim ce a mai fost scris în continuare, pe ulti-
ma coal# disp#rut#). Astfel de intervertiri în ordinea cânt#rilor pot fi observate !i 
în cuprinsul altor manuscrise, ca de pild# în Lm 258, fapt ce a determinat-o !i pe 
Anne E. Pennington s# trag# concluzia c# acest aranjament idiosincretic al psal-
"ilor în orânduirea cânt#rilor este o dovad# în plus c# micile c#r"i de cântece 
erau antologii personale, folosite de psal"i în diferite ocazii !i la stran#”, cum 
precizeaz# autorii edi"iei acestui Antologhion226.

Cânt#rile Antologhionului de la Ia!i apar"in unor compozitori !tiu"i, unele 
având numele scrise de copist, altele purtând indica"ia „a aceluia!i”, în"elegân-
du-se autorul cânt#rii anterioare, regula aceasta nefiind pretutindeni respectat#. 
Alte cânt#ri nu au putut fi identificate decât cu mare greutate în urma cercet#rii 

226   Vezi Op. citat., p. 51-52.
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comparative a manuscriselor putnene. În sfâr!it, numele autorilor nu a fost sta-
bilit la 37 de cânt#ri, dificult#"ile întâlnite în identificarea numelui compozitorilor 
de muzic# bizantin# devenind de propor"ii neb#nuite. Printre altele, se cer men-
"ionate absen"a unui index bibliografic al compozitorilor de muzic# bizantin#, 
pu"in#tatea cataloagelor publicate !i a datelor codicologice despre diversele 
manuscrise existente, ca !i opiniile divergente privind atribuirea cânt#rilor !i pla-
sarea muzicienilor într-o perioad# sau alta de timp. Se poate atrage aten"ia !i 
asupra profesiunilor men"ionate în diverse manuscrise, unele biserice!ti, altele 
f#r# leg#tur# cu aceasta, cum ar fi: c#lug#r, preot, maistor sau conduc#torul 
corului, cânt#re", diacon, r#spunz#torul de orfelinat, maestru de cavalerie etc. 
Sunt suficiente exemplele care indic# persoane asociate  cu diverse l#ca!uri 
sau localit#"i: „din Creta”, „din Raidestos”, „din Rhodos” sau nume ce par a fi de 
familie: Mannel (fiul lui Xenos Korones), Agathon Korones (frate cu Xenos), 
Kavalas (familie cretan#). Alte nume sunt fie de familie, fie de m#n#stiri: 
Arghiropulos, Moschinos, Magulas. Mai rare sunt cazurile de muzicieni femei, 
manuscrisele men"ionându-le pe Cassia !i pe fiica lui Ioannes Kladas.

 Cercet#rile din ultima vreme ofer# un câmp mai larg de investigare cu 
privire la via"a !i activitatea unor compozitori de muzic# bizantin#, cu mult mai 
mul"i decât cei cita"i în mod frecvent, cum rezult# !i din studiul lui Milo( 
Velimirovi  referitor la manuscrisul 2406 Atena aflat în Biblioteca Na"ional# din 
capitala Greciei, scris în 1453 în m#n#stirea Sf. Ioannes Prodromos de lâng# 
Serres, localitate situat# la nord-est de Thessalonic (în Grecia de nord). Acest 
manuscris antologic în care au fost incluse cânt#rile permanente de la 
Constantinopole, cu prec#dere cele de la Marea Biseric# – Hagia Sophia, se 
compune din 468 de folii, lipsind de la început 29 de folii !i de la sfâr!it câteva, 
cuprinde lucr#ri realizate de peste 70 de compozitori !i poe"i, num#r nesperat de 
mare pentru acele vremuri227. În Antologhionul de la Ia!i au fost totalizate 173 de 
cânt#ri, autorii lor – cei identifica"i pân# în prezent, investiga"iile nefiind încheia-
te – grupându-se în trei categorii, dup# cum urmeaz#:

a) 14 autori, la 74 de cânt#ri, sunt men"iona"i în manuscris:
1. Agallianos (1 cântare)
2. Agathonos (1 cântare)
3. Anthimos (1 cântare)
4. Dementian (Demetian, Dometian) Vlahu (1 cântare)

227 Vezi  Velimirovi , Milo(, Compozitori bizantini în Manuscrisul 2406 Atena, Studii de muzi-
cologie, vol XVIII, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1984.
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5. Evstatie (5 cânt#ri)
6. Hrisafes (1 cântare)
7. Ioasaf (1 cântare)
8. Korones (1 cântare)
9. Kukumas (51 de stihuri la Polieleu)
10. Kukuzeles, Ioannes, Maistor Kyr (7 cânt#ri)
11. Loghin (1 cântare)
12. Redestinos (Derestinos) (1 cântare)
13. Srpina (Serpina), %tefan (1 cântare)
14. Vlatiros (1 cântare)

b) 15 autori, la 37 de cânt#ri, au fost identifica"i în celelalte manuscrise 
putnene:

1. Arghiropulos, Manuil (1 cântare)
2. Evstatie (2 cânt#ri)
3. Gherasimos (2 cânt#ri)
4. Ioannes (1 cântare)
5. Kladas, Ioannes, Lampadarios (2 cânt#ri)
6. Kornilios (1 cântare)
7. Korones (2 cânt#ri)
8. Kukuzeles, Ioannes, Maistor Kyr (13 cânt#ri)
9. Lampadarios (6 cânt#ri)
10. Loghin (1 cântare)
11. Magulas, Konstantinos, Domestikos (1 cântare)
12. Moshianos (Mohianos) (2 cânt#ri)
13. Redestinos (Derestinos) (1 cântare)
14. Redestinos, David (1 cântare)
15. Theodulos (1 cântare)

c) 7 autori, la 22 de cânt#ri, sunt recunoscu"i în alte manuscrise (A 1) sau în 
c#r"i tip#rite ulterior (de exemplu, stihurile de la Anixandare !i de la Psalmul 1):

1. Agatonos (2 cânt#ri)
2. Hrisafes, Manuil (2 cânt#ri)
3. Kladas, Ioannes (6 cânt#ri)
4. Korones (2 cânt#ri)
5. Kontopetries, Gheorghios (Georgios) (2 cânt#ri)
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6. Kukuzeles, Ioannes (6 cânt#ri)
7. Panaretos, Gheorghios (2 cânt#ri)

Cercet#torii Antologhionului de la Ia!i, recapitulând autorii !i cânt#rile, au 
ob"inut urm#toarea situa"ie:

 „1. Manuscrisul are 173 de cânt#ri;
2. Au fost identifica"i – în manuscris, în celelalte manuscrise putnene, în 

manuscrise târzii !i în c#r"i tip#rite ulterior – 27 de nume de autori; 
3. Un num#r de 136 de cânt#ri pot fi atribuite autorilor care le-au compus 

(...);
4. R#mân în anonimat numele autorilor la 37 de  cânt#ri, ace!tia urmând 

s# fie investiga"i în continuare.”228

În vederea clarific#rii celor de mai sus, cercet#torii precizeaz#: „Toate cân-
t#rile atribuite lui Ioannes Kukuzeles !i lui Maistor – la acest din urm# nume figu-
rând cele mai multe cânt#ri anagramate – au fost catalogate la un singur autor, 
la un singur nume, respectiv la Ioannes Kukuzeles (26 de cânt#ri). Nu am pro-
cedat la fel în cazul lui Lampadarios, acesta putând fi [...] fie Kladas, fie alt psalt 
pe care înc# nu l-am identificat (numai o cercetare stilistic# ar clarifica chestiu-
nea). Aceea!i situa"ie o invoc#m !i în cazul lui Redestinos !i a lui David 
Redestinos, ultimul men"ionat de Anne E. Pennington în Lm. 258; întrucât în 
celelalte manuscrise putnene nu am întâlnit prenumele David, n-am cutezat înc# 
s#-l identific#m pe acest David Redestinos cu cel#lalt Redestinos (Derestinos) 
men"ionat în B. 283 – manuscris slav din Biblioteca Academiei Române – (f. 79v) 
!i în I – manuscrisul nr. 1 – 28 din Biblioteca central# Universitar# „Mihai 
Eminescu” din Ia!i – (f. 92v). În ce-l prive!te pe Mohianos (B. 283), l-am consi-
derat una !i aceea!i persoan# cu Moshianos (P/I). %i pe Dementian Vlahu l-am 
socotit una !i aceea!i persoan# cu Demetian sau Dometian Vlahu. R#mâne ca 
în viitor, acestor autori s# li se adauge !i alte elemente de identificare, pentru a 
elimina incertitudinile existente.”229

Ca !i celelalte manuscrise putnene, Antologhionul de la Ia!i demonstreaz# 
prezen"a precump#nitoare a cânt#rii în limba greac#, într-o perioad# când se 
considera, pân# de curând, c# slavonismul era preponderent. În scrierea texte-
lor literare se semnaleaz# acela!i amestec al alfabetelor grec !i chirilic, cu une-
le accente preponderente ale celui din urm#, fenomenul dând na!tere la presu-
puneri de tot felul, cea mai plauzibil# explica"ie aflând-o în preocuparea psal"ilor 

228   Vezi Op. citat., p. 55.
229   Ibid., p. 56. 
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de a simplifica scris-cititul !i cântarea din a!ez#mintele monahale. Pe lâng# 
unele abateri de la regulile !tiute ca: scrierea simplificat# a diftongilor, substitui-
rea unor vocale sau consoane prin altele de aceea!i valoare fonetic#, inadver-
ten"a în corecta scriere a textului literar în limba greac# etc., ar mai fi de semna-
lat !i faptul c# în textele literare caligrafiate sub semnele muzicale, nu sunt 
accente, nici spirite sau semne de punctua"ie, cu excep"ia celor ce puncteaz# 
sfâr!itul cânt#rii. Antologhionul de la Ia!i con"ine !i alte însemn#ri printre care: 
însemn#rile tipiconale, numele s#rb#torilor, rubricile, însemn#rile de copi!ti, de 
proprietari, de lectori !.a.m.d. Însemn#rile tipiconale consemnate cu cerneal# 
ro!ie, la începutul cânt#rilor, redactate în limba greac#, urmeaz# modelul 
Stihirarului de la Putna (P/II) ca prescurt#ri, litere suprascrise. Cercet#torii 
Antologhionului de la Ia!i au fost nevoi"i, de multe ori, s# adauge anumite cuvin-
te, s# le completeze, s# introduc# cuvinte complementare pentru redarea exact# 
a sensului !i pentru ca fraza s# capete în"eles. Prescurt#ri, litere suprascrise, 
amestec de alfabete se întâlnesc !i acolo unde Antonie a scris numele s#rb#to-
rilor la care se execut# cântarea respectiv# – în partea de jos a paginilor, în 
afara oglinzii. Rubricile „sunt scrise, de obicei, cu cerneal# ro!ie !i cu litere 
majuscule, la începutul unor categorii de cânt#ri: la Vecernie, la Liturghie, la în-
ceputul stihirilor etc. În Antologhionul de la Ia!i figureaz# patru rubrici – dou# în 
limba greac# !i dou# în limba slavon# – acestea deschizând cele patru p#r"i, 
cele patru grupuri unitare ale manuscrisului:

- La f. 7r: «Începutul Vecerniei mari» (scris în cap de pagin#, cu majuscule, 
în limba greac#), dup# care se desf#!oar# muzica !i textul literar ale stihurilor 
de la Anixandare !i Psalmul 1.

- La f. 25v: «Polieleul numit al lui Kugumas» (scris cu litere de rând, în cap 
de pagin#, în limba greac#), în continuare urmând muzica !i textul literar al sti-
hurilor Polieleului ce se cânt# la Utrenie, la praznicile împ#r#te!ti !i ale unor 
sfin"i.

 - La f. 56r: «Începutul Liturghiei» (scris la mijloc de pagin#, cu litere de 
rând, în limba slavon#), dup# care urmeaz# cânt#ri ce se execut# la Liturghie.

- La f. 129r: «Luna septembrie opt» (scris în cap de pagin#, cu litere majus-
cule, în slavon#), indicând începutul Stihirarului.

 Rubricile scrise cu majuscule – una în limba greac# !i alta în slavon# – 
con"in câteva prescurt#ri !i litere al#turate, în maniera obi!nuit# a acestora. 
Celelalte dou#, scrise cu minuscule – de asemenea, câte una în fiecare din cele 
dou# limbi – se desf#!oar# cursiv, în spiritul limbilor respective. Câteva accente 
!i semne diacritice le vom observa mai ales la rubricile scrise cu majuscule.”230 

230   Ibid.., p. 61-62.
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Însemn#rile de copi!ti: colofonii, adnot#ri ale lectorilor, ale proprietarilor de cro-
nologie, însemn#ri muzicale, istorice etc., sunt diverse în privin"a con"inutului, 
pentru cultura noastr# interes aparte prezentând cele cu caracter colofonic. 
Primul colofon (la pag. 126r) precizeaz# „c# aceast# carte de psaltichie a fost 
scris# de Antonie, ieromonah !i protopsalt la Putna, în anul 1545, atunci când 
egumen al m#n#stirii era Gheorghie Arhimandritul.” Acest colofon a fost scris în 
limbile greac# !i slavon#, sub versiunea greac# ap#rând socoteala anilor dato-
rat# lui Mihail Kog#lniceanu. A doua însemnare a lui Antonie se afl# la f. 235r, 
unde se încheia manuscrisul, dup# cum îi ceruse ieromonahul Serapion – pro-
babil, un superior al !colii de copi!ti, de la Putna; acest colofon este scris în 
limba slavon#. Ce urmeaz# dup# f. 235r a fost ad#ugat manuscrisului, în aceas-
t# parte ap#rând !i însemn#ri cu semnifica"ie istoric#, printre ele aflându-se: cea 
de la 2 august 1601 scris# de un oarecare Veniamin prin care face cunoscut c#, 
împreun# cu familia Movile!tilor, se afla în ora!ul Cameni"a în vremea înf#ptuirii 
statale sub Mihai Viteazul (la câteva zile dup# aceast# însemnare, Voievodul 
român va fi ucis mi!ele!te); cea de la anul 1702 scris de Daniil, fost „clisiarh” 
sub Duca Voievod (a doua domnie, 1700-1703), pe ultima pagin# a manuscrisu-
lui (236v); pe coperta a treia, diaconul %tefan de la Putna î!i face !i el însemna-
rea, presunându-se c# Antologhionul de la Ia!i s-a aflat !i în p#strarea lui; pe f. 
7r se afl# însemnarea lui Mihail Kog#lniceanu, precum !i pecetea Bibliotecii 
Academiei Mih#ilene !i anul înfiin"#rii ei.

Din punct de vedere muzical, Antologhionul de la Ia!i utilizeaz# nota"ia bi-
zantin# (neobizantin# sau kukuzelian#) prezent# în biserica r#s#ritean#. 
Manuscrisul are !i o Propedie „în care sunt prezente semnele afone, ftoralele !i 
apechematele, apoi câteva exerci"ii de paralaghie !i un num#r redus de cânt#ri 
cu text literar, în câteva ehuri, totul încheindu-se cu Poemul lui Kukuzeles, în 
care sunt «cântate» denumirile semnelor fonetice !i afone.”231 (Poemul nu are 
încheiere). În urma cercet#rii Propediei, din care lipsesc trei sau patru pagini de 
la început, s-a constatat c# apar, în tabel enumerativ, semnele afone !i ftorale, 
fiind prezente mai întâi trei semne cu func"ie ritmic# – cratima, dipli !i tzakisma 
- lor ad#ugându-li-se cei doi apostrofi syndesmi (ace!tia indic# intervalul des-
cendent de secund# !i îndeplinesc func"ia ritmic# de dublare a valorii sunetului). 
Cu toate c# func"ia ritmic# se deta!eaz# cu suficient# claritate, „surprinde lipsa 
din aceast# grup# a unui alt semn cu func"ie dubl#, !i anume a kratimoiporronu-
lui, pe care în schimb, îl vom g#si în cursul manuscrisului, în ambele lui iposta-
ze, iar în Propediile din celelalte manuscrise putnene, în rândul semnelor afone 
(Lz. 12, B 283, M [Moscova]). De asemenea nu au fost incluse, în categoria 

231   Ibid., p. 65.
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semnelor cu func"ie ritmic#, gorgonul, argonul !i apoderma, ele fiind al#turate în 
schimb celorlalte semne hironomice cu func"ie dinamic#; deci organizarea !i 
gruparea semnelor în ordinea func"iilor era destul de relativ#.”232 Urmeaz# sem-
nele din grupa marilor hipostaze ca: isonul-deschiz#tor în alte Propedii ale sem-
nelor fonetice, apoi semnul de ftora ce va fi reluat la categoria ftoralelor. Dup# 
semnele afone întâlnim ftorale care sunt urmate de exerci"ii de citire !i intonare, 
de apechemate în ehul 1, cânt#rile derulându-se în aneanes, ehul 2, neanes, 
ehul 3, aneanes, ehul pl. 2 etc., dup# care apar exerci"ii de paralaghie în !tiutele 
opt ehuri. Propedia se încheie cu Poemul lui Kukuzeles, care, cum spuneam, nu 
con"ine partea final#. Dup# cercetarea semnelor fonetice, expuse teoretic în 
Propedia, !i dup# descifrarea lor s-a ajuns la concluzia „c# în manuscris sunt 
utilizate toate semnele fonetice cunoscute, atât simple cât !i combinate, în nu-
meroase combina"ii, pentru a se putea ob"ine intervalele dorite de compozitor. 
Mersul treptat prin semne simple sau prin combina"ii de semne, este cel mai des 
folosit. Salturile mari de intervale sunt mai rare, ele fiind redate prin diverse 
combina"ii care nu dep#!esc octava, chiar !i aceasta în cazuri destul de rare !i 
mai ales în mers ascendent; mai frecvent sunt salturile medii, de cvart# !i de 
cvint#.”233 Semnele fonetice au în preajma lor semnele afone, marile semne, 
semnele hironomice, cu prec#dere cele cu caracter ritmic. Semnele afone cu 
caracter ritmic: gorgonul, tzakisma, dipli, apoderma !i kratima sunt frecvent folo-
site; în schimb argonul este rar utilizat. Celelalte semne afone: varia, lighisma, 
eteron, tromikon, paraklitiki, omalon, ekstrepton, psifiston, antikenoma simpl#, 
antikenoma cu apli !i dipli apar cu regularitate. Dintre semnele afone men"iona-
te în Propedie nu sunt prezentate sau apar rar: antikenokilisima, thematismos, 
eso, allos, exo, synagma, tromikosynagma, psifistosynagma, uranisma, thesi 
apothes, gorgosyntheton !i omalonparakalesma. 

În compara"ie cu Antologhionul de la Putna  în care erau utilizate doar 23 
de semne mari, Manuscrisul I 26/Ia!i – folose!te 32 semne afone c#rora li se 
adaug# kratimoiporronul, aceste semne devenind astfel 33: „Atât în Propedie cât 
!i în cuprinsul cânt#rilor cu text literar grecesc, bilingv sau slavon, precizeaz# 
cercet#torii manuscrisului ie!ean, ehurile sunt indicate numai prin ehurile proprii 
muzicii !i teoriei bizantine. Ca în toate manuscrisele muzicale putnene, indica-
rea ehurilor este f#cut# la începutul fiec#rei cânt#ri, deasupra sau lateral, cu 
cerneal# ro!ie.”234 Spre deosebire de ehuri, semnele mari sunt scrise fie cu cer-
neal# neagr#, fie cu cerneal# ro!ie. Cheile proprii nota"iei bizantine indic# !i 

232   Ibid., p. 66.
233   Ibid., p. 67.
234   Ibid., p. 68
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m#rturiile care sunt consemnate cu mult# precizie. Pu"inele inadverten"e sunt 
explicate prin prisma scrierii criptografice a lui Evstatie din manuscrisul anului 
1511 de unde au fost preluate diverse cânt#ri. Se semnaleaz#, „ca o excep"ie în 
aceste manuscrise, m#rturia lui leghetos, forma diatonic# a ehului 2 autentic – 
cunoscut#, de altfel, din manuscrise muzicale bizantine din secolul al XIII-lea – 
redat# în Ms. I-26/Ia!i în dou# maniere grafice: prin combina"ie de semne !i lite-
re din alfabetul grec, sub forma unei m#rturii (a!a cum se vede la f. 169v !i 
178v), !i prin scrierea propriu-zis# a cuvântului leghetos sub un desen melodic 
adecvat, dup# care urmeaz# imediat m#rturia ehului 2 autentic (f. 221v).”235 
Formulele de intona"ie sau apechematele sunt indicate cu claritate, iar formele 
muzicale „sunt cele existente, în general, în muzica bizantin# a secolelor XIV-
XVI, care a circulat în numeroase manuscrise !i pe teritoriul patriei noastre, 
cânt#rile respective devenind, la un moment dat, model de form# !i pentru cre-
a"iile psal"ilor putneni. La baza acestor forme a stat imnografia bizantin#, psaltul 
– compozitor "inând seama în mod evident de structura !i de legile de construc-
"ie ale acesteia.”236 Apechematele sunt expuse chiar în Propedie, respectân-
du-se ordinea ehurilor: ananeanes, neanes, aneanes, aghia, aneanes, neanes, 
aanes, neaghie. Sunt relevate !i cele patru apechemate din cuprinsul 
Antologhionului, cele de la paginile f. 62v, f. 71r, f. 77 v, f. 84v, respectiv: aneanes 
pentru Heruvicul în ehul 1 de Korones, neanes,  pentru Heruvicul în ehul 2 de 
Agallianos, aneanes pentru Heruvicul în ehul 1 de Evstatie, neanes pentru 
Heruvicul în ehul 1 plagal de Evstatie: „Toate aceste apechemate sunt clare, nu 
ridic# probleme de interpretare !i transcriere. Dup# cum vedem, ele apar, în 
general, la începutul unor cânt#ri mai mari, cum sunt aceste imnuri heruvice, 
preg#tind modul de intonare a unor astfel de piese. Apechematelor trebuie s# le 
mai ad#ug#m !i formula intona"ional# «nenano», care poate fi considerat# !i 
apechem# !i m#rturie, ap#rând în numeroase pagini ale manuscrisului (a!a cum 
vedem în f. 104v, f. 117v, 203r, etc.).”237

Stilurile prezente în Antologhionul de la Ia!i sunt cele stihiraric !i papadic, 
psal"ii – compozitori apelând !i la vocalize de dimensiuni apreciabile !i la „tere-
remuri”. Sunt relevate frumuse"ea desenului semnelor, corecta !i pl#cuta punere 
în pagin# a muzicii, omogenitatea grafic# a manuscrisului etc. În concluzie, cer-
cet#torii precizeaz# c#, „Din punct de vedere muzical, manuscrisul lui Antonie 
are o tripl# importan"#:

- conserv# o muzic# bizantin# autentic#, care a fost, secole de-a rândul, în 

235   Ibid., p. 68
236   Ibid., p. 69.
237   Ibid., p. 69.
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practica religioas# a bisericii ortodoxe române, demonstrând contactul viu, direct 
!i permanent al românilor cu Bizan"ul;

- p#streaz# în filele lui crea"ii române!ti !i nume de compozitori români din 
secolul al XVI-lea, aspecte de mare însemn#tate pentru istoriografia muzical# 
româneasc#;

- Con"ine numeroase crea"ii ale psal"ilor putneni !i bizantini aflate !i în alte 
manuscrise, fapt ce face din acest Antologhion un instrument de cercetare com-
parat# a muzicii medievale române!ti, fiind multiplicate astfel mijloacele de in-
vestigare în domeniul acestei arte pe teritoriul patriei noastre.”238

 Preponderen"a textelor literare în limba greac# demonstreaz# contactul 
direct al putnenilor cu Bizan"ul, f#r# mediatori sau intermediari slavoni. Iat# inde-
xul analitic al cânt#rilor, indexul lor alfabetic !i indexul cânt#rilor pe autori dup# 
„Izvoare ale muzicii române!ti”, vol. IV, pag. 568-603: 

  

238   Ibid., p. 70-71.
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Asem#n#ri structurale !i de grafie au putut fi stabilite între monumentele 
muzicale putnene ce pot fi asemuite cu o poem# scris# de oamenii acestui p#-
mânt, cu un focar de idee !i fapt# ce vibreaz# în timp !i Manuscrisul 258/
Leimonos scris de diaconul Macarie de la M#n#stirea Dobrov#" la anul 1527, lu-
crare aflat# în Biblioteca m#n#stirii cu acela!i nume din insula Lesbos (Grecia). 
La cota nr. 258 este înregistrat un codex format din dou# manuscrise legate lao-
lalt#: filele 1-144v conserv# un codex din secolul al XVII-lea, iar filele 145-418, un 
manuscris românesc, scris de diaconul Macarie la Dobrov#", în anul 1527. Pentru 
a face o delimitare a acestor dou# manuscrise înregistrate sub aceea!i cot#, 
Titus Moisescu a stabilit, pentru cel de-al doilea, denumirea de „Manuscrisul de la 
Dobrov#"”. Prin sigla Im nr. 258 se în"eleg deci cele dou# manuscrise legate îm-
preun# !i înregistrate la cota nr. 258, iar prin „Manuscrisul de la Dobrov#"” doar 
partea a doua a acestui codex (filele 145-418).

Istoricul M#n#stirii Dobrov#" este lung !i complicat, un document apar"inând 
cancelariei cur"ii domne!ti de la Hârl#u din 26 noiembrie 1499 precizând c# pe 
valea Dobrov#"ului era un sat C#lug#reni unde se presupune c# exista mai din 
vechime o via"# monahal#. Se mai spune în document c# pe aceea!i vale se afla 
o m#n#stire cu hramul Schimbarea la fa"#, egumen fiind popa Ioanichie. %tefan 
cel Mare a cump#rat mo!iile de pe aici !i a construit o nou# m#n#stire din zid 
cum afl#m dintr-o pisanie de piatr# cu litere excizate: „Binecinstitorul domn Io 
%tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al "#rii Moldovei, fiul lui Bogdan-
voievod, a zidit aceast# cas# întru numele Pogorârii Sfântului Duh, care s-a !i 
început a se zidi în anul 7011 (=1503), luna aprilie, ziua 27: !i s-a sfâr!it în anul 
7012 (=1504), iar al domniei sale anul al 48-lea curg#tor, luna...” Din ini"iativa lui 
Petru Rare! a fost realizat# pictura în 1529 care cuprinde !i reprezent#ri muzica-
le. „Chiar !i vizitatorul neavertizat !i lipsit de deprinderea de a descifra ansamblu-
rile iconografice medievale va remarca f#r# întârziere densa acumulare de ima-
gini, "inuta lor grav#, rostirea pictural# ferm# servit# de desenul sigur !i de 
plin#tatea acordurilor cromatice.”239

239   Dr#gu", Vasile, Dobrov#", Editura Meridiane, Bucure!ti, 1984, p. 13
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Referiri asupra acestui manuscris afl#m în catalogul întocmit de dr. M. K. 
Hadjiyakoumis240 !i în studiul Muzica în Moldova medieval# apar"inând lui Anne 
E. Pennington în care se precizeaz# c# opera are dou# p#r"i legate, se presupu-
ne, în secolul al XIX-lea la Leimonos, în piele de culoare maro închis, cartonul 
coper"ilor având dimensiunile 15,5.10,6 cm. „Nu prezint#, precizeaz# cercet#toa-
rea Anne E. Pennington, nici un fel de agrafe-încheietori. Pe coperta superioar# 
se afl# o pecete cu Fecioara !i copilul Iisus, încorona"i, iar pe cea inferioar# o 
pecete cu regele David. Pe primul forza" se afl# o not#, certificând donarea c#r"ii 
c#tre m#n#stirea Leimonos [….], iar pe cel de al treilea forza" se afl# pecetea 
m#n#stirii !i data (probabil a achizi"iei) 1898.”241 Prima parte a acestui voluminos 
manuscris este o antologie cu melodii înso"ite de texte grece!ti din secolul al 
XVII-lea, printre ele aflându-se !i un polihronion dedicat domnului Moldovei (f. f. 
123-124). Partea a doua a „Manuscrisului de la Dobrov#"” are 25 de fascicule, 
semnate de scrib, p#strate în condi"ii mul"umitoare. Dimensiunile hârtiei, socotit# 
de fabrica"ie italian#, sunt: 15,2.10,1 cm. Au fost descifrate !ase filigrane, A. E. 
Pennington precizând în acest sens: „unul cu un cap de bou, foarte asem#n#tor 
cu Piccard XIII 154 (1522-1523); unul cu o colin#, asem#n#tor oarecum cu 
Briquet 7922 (1515); dou# sunt cu p#l#rii de cardinali, cu contramarca A, unul fi-
ind destul de asem#n#tor cu Briquet 3405 (1518), iar cel#lalt oarecum ca Briquet 
3402 (1499); dou# sunt cu ancore cu câte un singur fus, în cercuri cu contramar-
ca VI !i cu un trifoi; într-unul din ele cercul este surmontat de un trifoi, iar în cel#-
lalt de un inel; nici unul dintre ele nu prea seam#n# cu vreun alt filigran din reper-
torii de!i apar"in grupelor lui Mo(in 595 – 597 (1494 – 1523 dar cu câte dou# 
fusuri de ancor#) !i 2025 – 2112 (1580 – 1650 – evident un tip mai târziu).”242

În colofonul scribului se arat# c# Manuscrisul 258 Leimonos apar"ine 
M#n#stirii Dobrov#" zidit# de %tefan cel Mare în 1503-1504 !i dedicat# Pogorârii 
Sfântului Duh (Rusaliile). Între Putna !i Dobrov#" existau strânse raporturi ates-
tate !i prin circula"ia unor c#r"i de cult care prezint# asem#n#ri de con"inut !i stil. 
Se !tie, spre exemplu, c# atunci când a fost intemeiat# M#n#stirea Dobrov#", 
c#lug#rii putneni îi ofereau manuscrise cum sunt cele cu nr. 540, 544 !i 547 
conservate în Biblioteca Academiei Române din Bucure!ti; ele cuprind mineele 
pe iulie, noiembrie !i respectiv martie. În Manuscrisul 547, scribul Paisie a scris 
în colofonul s#u (f. 214v) c# opera, realizat# în anul 1504, când egumen era 
Pahonie, a fost oferit# domnului %tefan. Spre deosebire de Manuscrisul 547 

240   Se întâlne!te !i forma M. E. Chatzegiakoumis.
241   Op. citat., p. 73.
242   Idem, p. 75.
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care nu con"ine nota"ii cu neume, Manuscrisul 258 Leimonos apar"inând diaco-
nului Macarie „este prima surs# de m#rturii în ce prive!te leg#turile muzicale 
dintre” M#n#stirile Putna !i Dobrov#".243 Diaconul Macarie, men"ionat în colofo-
nul scribului, ce a fost identificat, presupunându-se ori c# a avansat în ierarhia 
bisericeasc# ori este unul !i acela!i cu ieromonahul Macarie – cel ce a copiat în 
anul 1529 un Evangheliar la Putna.

Paginile cuprind câte zece rânduri de semne muzicale !i text consemnate 
cu cerneal# neagr#; cu ro!u sunt notate titlurile, ini"ialele, paragrafele, m#rturiile 
!i cheironomiile, unele ini"iale principale, indica"ii de eh sau colofonul de la f. 
413 (ini"iala prim#) apelând la auriu. Înfloriturile unor ini"iale ro!ii mai mari sunt 
realizate cu albastru, vinietele au „filete” „ro!ii între"esute în tipare decorative 
foarte asem#n#toare cu cele din antologiile putnene”, deosebindu-se de acestea 
prin culorile albastru, verde, portocaliu !i maro. Acest manuscris se deosebe!te, 
deci, de cele putnene prin folosirea !i a altor culori în afar# de negru !i ro!u. Cu 
ro!u sunt !i aici desenate de diaconul Macarie ghivece stilizate care au rolul de 
a sublinia existen"a unei doxologii. Manuscrisul 258/Leimonos se aseam#n# cu 
celelalte !i prin amestecul de limbi, predominant# fiind greaca în compara"ie cu 
slavona, în care sunt realizate doar dou# compozi"ii: la f. f. 328v !i 409v. Autorii 
compozi"iilor sunt însemna"i în greac#, iar denumirea s#rb#torilor în slavon#. 
Anne E. Pennington precizeaz# c# „Cele mai multe paragrafe !i titluri pentru 
Vecernii [...] sunt în greac#, dar titlul pentru începutul Liturghiei [...] este în sla-
von#. Indica"iile de ehuri sunt în greac#, dar numerotarea fasciculelor este f#cu-
t# cu litere-cifre chirilice. Ortografia ambelor limbi reflect# o neglijare caracteris-
tic# a principiilor clasice respective, iar cele dou# alfabete sunt amestecate unul 
cu cel#lalt într-un grad destul de mare...”244

Con"inutul Manuscrisului 258/Leimonos prezint# asem#n#ri cu celelalte 
c#r"i române!ti vechi, orânduirea materialului începând cu cânt#rile pentru 
Vecernia Mare, continuând cu cele pentru Liturghie !i cu cele pentru Liturghia 
Darurilor mai înainte sfin"ite, cu o selec"ie de texte pentru s#rb#torile cele mai 
importante ale anului bisericesc.  Dispunerea „idiosincretic#” a materialului rea-
lizat# de Macarie, a facilitat concluzia Annei E. Pennnington c# aceast# antolo-
gie are caracter personal, „de lucru”, revenirea la textele sau la cânt#rile unor 
s#rb#tori, considerate încheiate anterior, reprezentând o particularitate a manus-
crisului. Sunt prezente cânt#ri cunoscute din sursele grece!ti !i moldovene, 
compozi"ii apar"inând lui Kukuzeles, Monahul Kornilios (Kornilles), lui Koronis, 
Agathonos, Agallianos, Redestinos, Moshianos, Gherasimos, Arghiropulos, 

243   Vezi Pennington, Anne, E., Op. citat., p. 77.
244   Op. citat., p. 77.
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Ampelokipiotis, Vlatiros, Manuil Arghiropulos, Longinos, Kyr Ioan identificat de 
Conomos ca fiind Ioannes Kladas, Glykys, Monahul Theodulos, Evghenikos, 
Ioan Laskaria, Konstantinos Magulas !i al"ii. Re"in aten"ia cinci compozi"ii ale lui 
Evstatie incluse de Macarie în manuscrisul s#u (trei Heruvice, un Trisaghion de 
s#rb#toare !i unul pentru Sfânta Cruce), absen"a lui Theodosie !i a lui Dometian 
Vlahu, prezen"a unui Chinonic apar"inând lui %tefan Sârbu conceput în ehul 3 
plagal. Se presupune, c# în vremea realiz#rii Manuscrisului 258/Leimonos, pro-
topsaltul Evstatie era înc# în via"# !i c# Theodosie a tr#it mai târziu, în decursul 
aceluia!i secol. Anne E. Pennington sintetizeaz# repertoriul !i dispunerea mate-
rialului în urm#toarea tabel#:245

   

245   Op. citat., p. 79 !i urm#toarele.
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(Tabel: Muzica în Moldova medieval#,  p. 79-93).

În aten"ia cercet#torilor stau din ce în ce mai mult Antologhionul de la 
Dragomirna, care se p#streaz# în biblioteca acestei m#n#stiri sub cota 1886 !i 
Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române, ambele r#mase de la 
%coala muzical# de la Putna, scrise la mijlocul secolului al XVI-lea, în cel de-al 
treilea p#trar. Prima lucrare, asupra c#reia s-a oprit, în 1981  Gheorghe 
Ciobanu246, iar mai recent – Titus Moisescu - con"ine cânt#ri de la Utrenie, 
Liturghie, stihiri ce se cânt# la s#rb#torile mai importante de peste an, presupu-
nându-se totodat# a fi cuprins o propedie !i cânt#ri de la Vecernie !i Utrenie 

246  Ms. nr. 1886 de la M#n#stirea Dragomirna, referat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor.  
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(Anixandare, Fericit b#rbatul, Palieleu etc.), nep#strate datorit# degrad#rii, jefu-
irii !i stric#ciunilor suferite. Se crede c# manuscrisul a avut circa 288 file, din 
care au mai r#mas numai 139 file ce au fost numerotate gre!it de c#tre un necu-
nosc#tor al muzicii. Asemeni celorlalte antologhioane putnene, precizeaz# Titus 
Moisescu, are coperte exterioare din lemn învelit în piele de culoare maro-în-
chis, cu chenare !i încrusta"ii florale pe fa"etele exterioare. Hârtia este din semi-
pergament având 203.153 mm., provenien"a ei fiind italian#, datat# prin 1478 
– 1550. Se observ# cu claritate trei filigrane: „un cap de bou cu cruce (f. 8)”, „o 
sabie” !i „o arbalet#”, precizeaz# Titus Moisescu, ultimele dou# r#spândite în 
mai multe locuri. Textul muzical !i cel literar, zice acela!i cercet#tor, sunt con-
semnate cu cerneal# neagr# !i ro!ie, m#rturiile, semnele chironomice, autorii, 
zilele s#rb#torilor, ini"ialele (bogat ornate), rubricile (începutul Liturghiei, începu-
tul Stihirarului) etc. fiind scrise cu cerneal# ro!ie. „Nota"ia muzical#, precizeaz# 
Titus Moisescu, este cea neobizantin#, kukuzelian#, în uz la Putna în secolele 
XV-XVI, cu semiografia cunoscut# din toate manuscrisele muzicale bizantine 
apar"inând acestei epoci. De asemenea, textul literar notat sub neume – scris în 
întregime în limba greac# – poart# caracteristicile cunoscute %colii muzicale de 
la Putna…”247 Printre autorii cânt#rilor se afl# Evstatie propopsaltul Putnei, 
Dometian Vlahul, Agathonos, Agalianos, Korones, Theodulos monahos, 
Lampadarios. Prin compara"ie cu alte manuscrise, au fost identifica"i ca autori !i 
Ioannes Kukuzeles, Ioannes Kladas, Ioannes Glykys, Evghenikos etc.

În forma actual#, dup# stabilirea ordinii corecte a filelor manuscrisului, 
Antologhionul de la Dragomirna a r#mas cu 139 de file, lipsind integral fascicu-
lele 1-6, din care se crede c# f#cea parte !i o propedie, apoi fascilulele 10-16 !i 
25. Titus Moisescu a alc#tuit schema celor 139 file r#mase, care sunt reproduse 
!i în fotografii (Biblioteca Uniunii Compozitorilor), patru dintre file fiind sustrase 
între anii 1971-1976. Filele au fost orânduite „în succesiunea corespunz#toare 
con"inutului,  astfel încât ele s# se în!iruie în mod corect. Le-am numerotat pe 
verso, în partea de jos a fiec#rei pagini, cu cerneal# ro!ie. Deci cifra notat# cu 
ro!u corespunde succesiunii corecte a filelor r#mase (….). În col"ul din  dreapta 
– jos figureaz# dou# cifre: una în cerc, corespunzând filei din fascicul#, !i alta în 
p#trat, corespunzând paginii. Sus, la mijloc, figureaz# cifra de fil# corespunz#-
toare folia"iei de pe fotocopiile din B.C.S., care nu corespunde totdeauna succe-
siunii corecte a manuscrisului. De asemenea, sus, în stânga, cifra încercuit# !i 
anulat# cu x reprezint# folia"ia din manuscrisul aflat în Biblioteca M#n#stirii 

247  Moisescu, Titus, Prolegomene bizantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1985, p. 46.
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Dragomirna !i aceasta necorespunz#toare succesiunii corecte a cânt#rilor.”248 
Ast#zi, Antologhionul de la Dragomirna num#r# numai 69 de cânt#ri, p#strate 
doar în parte în întregime. Din num#rul total de cânt#ri, 13 figureaz# numai în 
acest manuscris, iar alte 4 cânt#ri apar în pu"ine manuscrise. Iat# !i un tabel cu 
cuprinsul Antologhionului de la Dragomirna din care absenteaz# cânt#rile de la 
Vecernie !i Utrenie c#ci ele nu s-au p#strat, cu excep"ia Pasapnoariei de la 
Utrenie:

248   Ibid., p. 53.
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                                   (Prolegomene bizantine:  pag. 54-56)
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Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române este tot un 
Antologhion putnean cu cânt#ri de la Vecernie, Utrenie, Liturghie !i cu stihiri de 
la s#rb#torilor mai importante de peste an. El a fost semnalat de istoriograful !i 
slavistul A. I. Ia"imirski249 care se presupune c# l-a cercetat în toamna anului 
1899, când a fost implicat într-un furt de documente la Biblioteca Academiei 
Române !i condamnat la trei luni închisoare. A  fost catalogat în rândul manus-
criselor slave de  P. P. Panaitescu, considerat a apar"ine secolului al XVII-lea. 
Manuscrisul B 284 a fost prezentat de Grigore Pan"iru în studiul intitulat 
„Manuscrise muzicale inedite de la M#n#stirea Putna”250, a fost men"ionat de 
Nicu Moldoveanu în catalogul s#u251, precum !i de Anne E. Pennington care îi 
consacr# !apte rânduri252. De organizarea cuprinsului s-a ocupat !i Marin 
Ionescu care a realizat o prim# ordine în succesiunea cânt#rilor. Grigore Pan"iru 
realizeaz# o prezentare mai am#nun"it# a manuscrisului, precizând num#rul de 
file ce s-au mai p#strat, dimensiunile lor, scrierea textelor poetice !i muzicale, 
con"inutul cânt#rilor, compozitorii indica"i, locul !i data realiz#rii lucr#rii. El zice 
printre altele, c# „Locul este Putna, iar data, între 1500-1550, pentru urm#toare-
le motive:

1. Nota"ia.... este a sec. XV-XVI, identic# cu celelalte mss. ale Putnei, adi-
c# .... neobizantin#;

2. Melodiile sunt acelea!i, aflate !i în celelalte mss. putnene, cu formulele 
!i construc"iile respective, bogate în melisme. Compozitorii sunt tot aceia indica"i 
de mss. putnene253.  Cea mai recent# prezentare apar"ine lui Titus Moisescu254 
care arat# c# Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române „are 88 de 
file a!ezate între dou# scoar"e de lemn învelite în piele neagr#, cu încrusta"ii 
florale !i chenare.” Formatul este mic având dimensiunile de 140.100 mm. 
Pielea care îmbrac# scoar"ele este deteriorat# iar hârtia este din semipergament 
cu dimensiunile 140.100 mm., identice celor ale scoar"elor. Pe fiecare pagin# 
sunt scrise 9 rânduri de muzic# !i text, exceptând f. 38-38v care con"in 7 rânduri. 
„Hârtia are un singur filigran: dou# s#ge"i încruci!ate...”. „Cerneala folosit#, pre-
cizeaz# Titus Moisescu, este de culoare neagr# (neumele !i textul literar) !i ro-

249   Manuscrise slave !i ruse în biblioteci române!ti, Petersburg, 1905, p. 430-431.
250   Biserica Ortodox# Român#, Bucure!ti, anul LXXXVII, (1969), nr. 11-12, p. 1261-1262, 

retip#rit cu unele modific#ri. În: Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1970, p. 31.
251   Izvoare ale cânt#rii psaltice. În: Biserica Ortodox# Român#, Editura Institutului Biblic !i de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure!ti, 1974, p. 38.
252   Seven Akolouthiai (%apte Antologii de la Putna). În: Studies in Eastern Chant, New-York, 

1979, p. 116. Vezi !i Muzica în Moldova medieval#....p. 11-57.
253   Vezi Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1970, p. 37.
254   Vezi Prolegomene bizantine, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1985
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!ie (neumele chironomice, indica"iile tipiconale, numele s#rb#torilor – în total 
!ase – numele autorilor, m#rturiile etc.). Cerneala s-a p#strat bine ca !i desenul 
semnelor muzicale frumos caligrafiate. Din acest punct de vedere, Ms. B 284 ar 
putea fi considerat, al#turi de Ms. Lm. 258 ca unul dintre cele mai frumoase 
manuscrise putnene: semnele muzicale sunt clare, nu înghesuite, pot fi citite cu 
u!urin"#, ca !i textul literar de sub neume....”255 Ini"ialele sunt consemnate în 
ro!u, ele sunt scrise simplu, f#r# împodobiri. Din cercet#rile de pân# acum rezul-
t# c# Manuscrisul B 284 a fost realizat de un singur copist. Este semnificativ !i 
faptul c# textul poetic este redactat în limba greac#, cu excep"ia a !ase nume de 
s#rb#tori !i titlul de la început al Liturghiei care sunt scrise în limba slavon#. 
Numerotarea  mecanic# a filelor ajunge numai pân# la fila 88, pe când cea ma-
nual# se opre!te la 97, a!a cum consemneaz# A. I. Ia"imirski în decembrie 
1899, presupunându-se c# au disp#rut 9 file, f#r# a se putea preciza cu certitu-
dine. Urm#rind cifrele de coal# !i num#r#torile mecanic# !i manual#, cu toat# 
starea proast# a manuscrisului, Titus Moisescu a stabilit trei folia"ii – cea ini"ial#, 
cea actual# !i cea corect# orânduite în trei coloane sistematizate în studiul 
Prolegomene bizantine, men"ionat mai înainte. Cânt#rile Manuscrisului B 284 – 
41 la num#r – sunt orânduite astfel: cânt#ri de la Vecernie (Anixandare) – f. 
1-11; cânt#ri de la Liturghie (Trisaghioane, Heruvice, Chinonice dominicale !i 
s#pt#mânale, R#spunsuri mari, Axioane, cânt#ri de la Liturghia Darurilor mai 
înainte sfin"ite etc. f. 15v – 69v); Stihirar (stihiri de la s#rb#torile mai importante 
de peste an – cinci stihiri, cânt#ri anagramate. Troparul !i Ziua Învierii – f. 70 – 
87v); cânt#ri de la Utrenie (Pasapnoarie f. 88 – 88v..., neterminat# !i unic# în 
manuscrisele putnene). Printre autori sunt men"iona"i Agallianos, Agathonos, 
Antihimos, Arghiropulos, Evstatie,  Lampadarios !i David Redestinos. Prin com-
para"ie, au fost identifica"i !i al"i autori bizantini ca: Ioannes Kukuzeles, Loghin, 
%tefan Srpina, Theodulos, Korones, Gherasimos, Klades, Moschianos, Hrisafes 
consemna"i în tabelul care stipuleaz# con"inutul acestui Antologhion, alc#tuit de 
Titus Moisescu în studiul citat:

255   Op. citat, p. 61.
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                        (Prolegomene bizantine – p. 65-66)

Un alt monument al culturii muzicale putnene de la mijlocul secolului al 
XVI-lea este Manuscrisul nr. 283  aflat în Biblioteca Academiei Române asupra 
c#ruia s-a oprit Grigore Pan"iru256 care a relevat c# !i acesta este un Antologhion 
cu cânt#ri de la Vecernie !i Liturghie, având la început o Propedie, o introducere 
preg#titoare în nota"ia muzical#. Cercet#torul român precizeaz# c# acest fapt 

256  Vezi %coala muzical# de la Putna, Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzical#, Bucu-
re!ti, 1970.
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„înseamn# c# ms. a fost folosit atât la !coal#, cât !i la strana dreapt#, unde se 
cânta grece!te. Acest lucru e specificat de o noti"#: «Corului I», adic# strana 
dreapt#.”257 Manuscrisul se încheie cu Pascalia !i Pripelele principalelor s#rb#-
tori, înf#"i!ate numai poetic, în vechea slavon# bisericeasc#, aceasta fiind opera 
monahului Filotei, logof#tul lui Mircea cel B#trân, men"ionat mai înainte. 
Manuscrisul, zice Grigore Pan"iru, „are 240 de file de m#rimea 17.10 cm, f#r# 
început !i sfâr!it. Textul este bilingv, grec !i slavon, cu litere slavone.... Titlurile 
!i ini"ialele melodiilor sunt scrise cu culoare ro!ie, !i unele litere sunt frumos or-
namentate. Tartajele sunt de lemn acoperite cu piele !i cu ornamente stiliza-
te.”258 Con"inutul Manuscrisului nr. 283 este astfel rezumat de Grigore Pan"iru:

 
„Fol. 1-3   r.  Indica"ii privind pravila c#lug#reasc#
Fol.4 r. Propedia (introducere în nota"ia muzical#), f#r# a avea titlul. E foar-

te important#, fiindc# ne d# dezlegarea problemei citirii intervalelor suitoare !i 
pogorâtoare, pe de o parte, iar pe de alta, ne dovede!te c# era o carte nu numai 
de folosit în stran#, ci în primul rând didactic#, folosit# în !coala muzical# de la 
Putna.

Fol. 7-24   r.  Începutul vecerniei mari: anixandarele
Fol. 25     r.   Începutul liturghiei: Sfinte Dumnezeule, Câ"i în Hristos, heru-

vice diferite; R#spunsurile pe glasul VIII !i De Tine se bucur#, la Liturghia Sf. 
Vasile

Fol. 79    v.   Chinonice pentru s#rb#torile din timpul anului începând cu cel 
duminical

Fol. 180    v.   Hristos a înviat !i ziua învierii (cu te-ri-re-re-muri) ale mona-
hului Teodul.

Fol. 234-235 r. Dou# tabele pentru calcularea Pascaliei. Acest lucru este 
foarte important, fiindc# se poate stabili data scrierii manuscrisului

Fol. 236-240 r. Pripelele la toate s#rb#torile împ#r#te!ti !i ale N#sc#toarei 
de Dumnezeu (numai textul slavon) ale lui Filotei, logof#tul lui Mircea Vod#.”259

Dintr-o inscrip"ie de la fol. 239r, jos, scris# r#sturnat, afl#m c# Manuscrisul 
nr. 283 a fost dus !i pe la M#n#stirea Bisericani, din "inutul Pietrii în vremea 
când ierodiacon era Teofan („Teofan ierodiacon ot Bisericani, "inutul Pietrii”). La 
fol. 72v este plasat# o alt# inscrip"ie care gl#suie!te c# a cump#rat aceast# carte 
de cânt#ri chir Mitrofan, episcop de Roman „!i a dat-o ucenicului s#u ieromona-

257   Ibid., p. 34.
258   Ibid., p. 34.
259   Ibid., p. 36.
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hul Varlaam, s# fie lui pentru sl#virea în cântece a lui Dumnezeu cel într-o 
Treime sl#vit, pân# ce el va fi în acest timp muritor...” Manuscrisul nr. 283 con"i-
ne la fol. 111r  una dintre compozi"iile muzicale de seam# semnat# de  - 
Dometian Vlahu, compozi"ie conceput# în stil bizantin la M#n#stirea Putna inti-
tulat# Paharul mântuirii. Transcrierea datorat# lui Grigore Pan"iru apeleaz# la 
optime ca unitate de timp !i la textul din original. Autorul transcrierii a comparat 
melodia cu ms. de la Dragomirna !i cu ms. lui Antonie de la Ia!i, f#când unele 
corecturi !i reconstituind adev#rata versiune c#ci, din cauza unor omisiuni, con-
trolul nu era posibil în fiecare moment. În general, melodiile putnene se cer com-
parate între ele pentru c# unele con"in omisiuni !i gre!eli datorate copi!tilor, 
„ceea ce are ca urmare ie!irea liniei melodice din f#ga!ul obi!nuit al modului 
respectiv”, cum precizeaz# Grigore Pan"iru. Corecturile la aceast# melodie cu 
ambitusul între si grav !i re, cu notele ini"iale !i finale do, cu caden"ele interme-
diare pe mi, fa !i sol, cu  un accentuat caracter melismatic (pe o silab# se cânt# 
2–25 de sunete) !i cu o mare bog#"ie ornamental# au fost f#cute dup# cum ur-
meaz#:

„1. În locul isonului !i apostrofului cu gorgon, trebuie pus, dup# ms. de la 
Ia!i, o varie, apostrof cu gorgon !i iporoi. Astfel fraza se termin# cu mi în loc de 
do, cum este în ms. ie!ean, !i care are la sfâr!itul frazei m#rturia do. Petasti 
este ornamentat cu lyghisma.

2. Lipse!te m#rturia lui di (sol).
3. Lipse!te apostroful sub oxie.
4. Lipse!te oligonul cu dipli, corectat dup# fraza urm#toare identic#.
5. Scrierea defectuoas# a gorgonului în urma    apostrofului deasupra variei.
6. Chentima este deasupra oxiei, pentru a da intervalul de cvart#, !i nu de 

ter"#. 
7. Lipse!te chentima sub oxie.
8. !i 9. Gorgonul scris defectuos în urma apostrofului deasupra variei.
10. !i 12. Tromiconul !i exstreptonul inversa"i.
11. Lipse!te un apostrof înaintea oligonului.
14. Lipse!te apostroful sub petasti.
16. Gorgonul scris în urma apostrofului deasupra    variei.
17. Gorgonul scris în urma chentimelor deasupra variei.
18. Lipse!te un ison cu apostroful dedesubt.
19. În locul isonului este oligonul.
20.    Lipse!te o clasm# deasupra oligonului.”260

260   Grigore Pan"iru, Op. citat., p. 41-42.
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Chinonicul lui Dometian Vlahu, precizeaz# Grigore Pan"iru, care se cânt# 
în timpul împ#rt#!irii la s#rb#torile Maicii Domnului, este în ehul plagal IV (VIII); 
se apeleaz# la structurile pentacordal# – tetracordal# (do – sol – do, din când în 
când !i do grav, ap#rând astfel înl#n"uirea sol – do – sol – do); pentacordal# – 
pentacordal# (do – sol – re); tetracordal# – pentacordal# (do – fa – do), si natu-
ral este mereu prezent. În desf#!urare, structura modului se modific# în puncte-
le 5, 13, 15. Ca form#, Chinonicul este alc#tuit din a, b, b, c, d, c, fiecare 
fragment fiind conceput din formule melodice care sunt legate prin pasaje de 
tranzi"ie.

                   
              (ex. muzical: Paharul mântuirii, Studii... vol. VI, p. 51)

În Biblioteca Muzeului de Istorie Bisericeasc# din Sofia se afl# Manuscrisul 
816 care reprezint# un Antologhion realizat la mijlocul secolului al XVI-lea con"i-
nând 234 de foi, hârtia având dimensiunile 23,7.17,9 cm. Pe fiecare pagin# sunt 
13 rânduri, hârtia ap#rând uzat# !i p#tat#, iar cerneala ro!ie folosit# pentru alini-
ate !i ini"iale este decolorat#, f#când textul greu descifrabil. Cola"ionarea reali-
zat# de slavista Anne E. Pennington pune în lumin# fasciculele absente, foile 
t#iate, plasarea gre!it# a unor foi !i reconstituie, cu oarecare siguran"#, con"inu-



391

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

tul c#r"ii originale. Indexarea con"inutului acestui manuscris, cu incipituri, ehuri !i 
compozitori, toate corelate cu alte c#r"i putnene, o dator#m aceleia!i slaviste 
Anne E. Pennington, din tabelul realizat rezultând prezen"a cânt#rilor de la 
Vecernie, de la Utrenie, de la Liturghie, prezen"a Chinonicelor pentru zilele s#p-
t#mânii, a cânt#rilor de la Liturghia Darurilor celor mai înainte sfin"ite, a Stihirilor 
!i altor texte pentru diverse s#rb#tori etc. Con"inutul reconstituit al manuscrisului 
a fost surprins în urm#toarea tabel# care, la locurile cuvenite, con"ine !i sumare 
explica"ii privitoare la absen"a unor fascicule sau foi, precum !i indica"ii referitoa-
re la  ehuri !i la compozitori. La subsol sunt date explica"ii asupra unor versete, 
asupra strânselor leg#turi dintre M#n#stirea Putna !i !colile grece!ti, asupra 
însemn#rilor scribilor care con"in !i omisiuni etc. Autoarea, cum se va vedea, 
apeleaz# !i la alte dou# manuscrise pe care le consider# „cu un orizont similar 
!i datând din perioade apropiate: Ms. 928 din Biblioteca Na"ional# din Atena (la 
care ne vom referi sub forma de «Atena», un manuscris de la finele secolului al 
XV-lea, probabil provenind de la m#n#stirea Matej e, Skopska Crna Gora 
(Muntenegru) !i Ms. E. D. Clarke 14 din Biblioteca Bodleian#, Oxford (la care ne 
vom referi sub forma «Clarke»), scris, probabil, la Muntele Athos în 1553. Aceste 
referiri sunt date numai atunci când compararea neumelor ne-a permis identifi-
carea unui eh sau a unui compozitor altfel necunoscut din Ms. 816 Sofia. La în-
!iruirea con"inutului am urmat ordinea cronologic# a Ms. 816 Sofia, pe cât ne-a 
fost posibil s# o reconstituim. Manuscrisul lui Evstatie, Ms. Ia!i !i Ms. B 283 în-
cep toate cu câte o psaltike techne !i pare foarte probabil c# !i Ms. 816 va fi 
avut-o; totu!i, nu ne-a mai r#mas nimic din ea.”261 Pentru a elimina eventualele 
nedumeriri, în indexarea con"inutului Ms. Sofia 816, cu incipituri, ehuri !i compo-
zitori, autoarea apeleaz# la compararea cu ale celorlalte c#r"i. „Referin"ele la 
alte manuscrise decât la cel de la Sofia, precizeaz# autoarea, vor indica numai 
foaia pe care se începe un text, chiar dac# este complet nelalocul ei situat# în 
respectivul manuscris. Ehul !i compozitorul sunt în paranteze, dac# lipsesc sau 
sunt ilizibili în Ms. Sofia 816, dar apar în alte manuscrise, în care identitatea 
melodiei a fost stabilit# prin compara"ia neumelor, cel pu"in din primul rând (de 
obicei în jur de 10 neume). O astfel de compara"ie, mai ales atunci când este 
efectuat# de un amator, este evident de o valabilitate limitat#, dar poate totu!i 
prezenta, s# sper#m, un oarecare interes. În anumite cazuri, în care identitatea 
melodiei a putut fi astfel stabilit#, manuscrisele difer# în stabilirea ehului lor: în 
asemenea cazuri, indicativul ehului a fost dat în paranteze fa"# de manuscrisul 

261   Pennington, Anne E., Muzica în Moldova medieval# (Music in medieval Moldavia, Editura 
Muzical#, Bucure!ti 1985, p. 29.
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pertinent. Un procedeu similar a fost adoptat !i acolo unde compozitorii sunt 
desemna"i în mod diferit.”262

  
262  Pennington, Anne, E., Muzica în Moldova medieval#, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1985, p. 

29 !i urm#toarele.
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(Tabelul din: Muzica în Moldova medieval#, p. 29-49)
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De la aceea!i !coal# muzical# putnean# a r#mas monumentul cunoscut 
sub denumirea Antologhionul de la Leipzig, Ms. sl. 12, ce se p#streaz# în 
Biblioteca Universit#"ii din Leipzig, semnalat de dr. J. Raasted care a cercetat 
manuscrisul, !i de Anne E. Pennington, autoarea unui aprofundat studiu dedicat 
lucr#rii, tip#rit recent în Muzica în Moldova medieval#. În Catalogus Librorum 
Manuscriptorum tip#rit la Leipzig în 1838 de Aemilius Guilelmus Robertus 
Neumann, la Codicele VII (Sl. 8. 12) st# scris: „Codex din hârtie, în octavo, 134 
de file, Culegere de imnuri muzicale latine, pe care îl deschide o expunere a 
notelor muzicale liturgice (semne, ehuri, ftorale); este ad#ugat# o culegere de 
exemple extrase din Liturghia greceasc# sau cele care reprezint# în chip mistic 
pe heruvimi. Ne referim aici la acest codex legat de istoria artei muzicale, fiindc# 
scrierea neogreac#, din cauza ignoran"ei copistului, prezint# cele mai mari ase-
m#n#ri cu cea slavonic#.” Cândva, manuscrisul a apar"inut profesoarei de limbi 
orientale din Breslau, Andreas Acoluthus, cum rezult# de pe versoul primei co-
perte exterioare. Nu se cunoa!te circula"ia acestui manuscris !i pe ce c#i a 
ajuns la Biblioteca Universit#"ii din Leipzig.

 Descrierea slavistei Anne E. Pennington scoate în eviden"# caracteristicile 
leg#turii !i hârtiei, starea fasciculelor, provenien"a hârtiei, semnifica"ia unor în-
semn#ri, natura scrisurilor datorate a dou# mâini diferite, amestecul de texte în 
limbile greac# !i slavon#, cuprinsul în cânt#ri, ehuri !i nume de compozitori, re-
levându-se prezen"a a trei compozi"ii atribuite lui Theodosios Zotik (a), muzician 
considerat din partea locului, deci român. Compozi"iile sunt: Chinonicul de dumi-
nic# în ehul I de pe f. 7v, Heruvicul în ehul II plagal de pe f. 25 !i Theotokion-ul 
cu text slavon în ehul IV plagal. „Primul !i ultimul dintre acestea, precizeaz# 
Anne E. Pennington în lucrarea Muzica în Moldova medieval# (p. 71), nu au mai 
fost g#site în alte manuscrise, dar Heruvicul poate fi întâlnit în Ms. B. 283 cu 
atribuirea (scris# amestecat, cu litere grece!ti !i chirilice) «tou Theod ‹o› sie 
Zotika». De aceea, acest Theodosios din Ms. sl. 12 Leipzig trebuie s# fie una !i 
aceea!i persoan# cu el.”

Studiul apar"inând lui Titus Moisescu263 se refer# la o problematic# mai 
larg#, dezv#luind valen"ele !tiin"ifice ale Manuscrisului nr. 12/Leipzig care a fost 
recondi"ionat, scoar"ele de carton gros, îmbr#cate în pânz# de culoare gri-bej, 
având dimensiunile 16,7.11 cm. În josul cotorului care este de 4 cm., se afl# o 
etichet# ce con"ine cota manuscrisului: Slav 12, aceast# catalogare gre!it# da-
torându-se confuziei pe care autorul descrierii o face între scrierea neogreac# !i 
limba slav# veche. Pe coperta 2 este imprimat „ex libris”-ul lui Andreas 

263   Manuscrisul nr. 12/Leipzig, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1985.
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Acoluthus, dedesubt aflându-se !tampila cu textul: „Leipziges Stadtbibliothek”. 
Hârtia, semipergament, de culoare g#lbuie, are dimensiunile 16.10,5 cm., iar 
oglinda paginilor este diferen"iat#: 10,5-11.6.6,5 cm. Cele mai multe pagini au 
9 rânduri, unele au 10 rânduri, altele mai pu"ine sau sunt albe. În privin"a filigra-
nelor, dou# la num#r, remarcate !i de Anne E. Pennington – unul, precizeaz# 
slavista, „în chip de ancor# într-un cerc cu contramarca M !i cu un trifoi, destul 
de asem#n#tor cu Briquest 559 (1573), iar cel#lalt fiind un fel de deviz# heraldi-
c#, îns# prea fragmentar# pentru a putea fi identificat#.” Afl#m din studiul lui 
Titus Moisescu urm#toarele: „Îmi îng#dui s# fac precizarea c# filigranele asemu-
ite de Anne E. Pennington cu cele din Briquet nu corespund realit#"ii. 
Cercetându-le în manuscrisul original am putut reconstitui cu exactitate o ancor# 
pe care îns# nu am identificat-o în nici un catalog. În ce prive!te cel de-al doilea 
filigran, mai frecvent în structura filelor manuscrisului, ne-a fost foarte greu s#-l 
definim cu exactitate !i s#-l recunoa!tem ca atare în cataloagele de specialitate. 
În ce prive!te sortul hârtiei, cred c# este de provenien"# italian#, îns# de fabrica-
"ie anterioar# mijlocului secolului al XVI-lea.”264 Manuscrisul a fost p#strat în 
condi"ii bune, pu"ine file v#dind infiltra"ia umezelii ori purtând amprentele multor 
degete. Scrisul a fost realizat cu cerneal# de culoare neagr# !i ro!ie, frontispici-
ile !i ini"ialele – mari sau mici – sunt ornamentate atractiv. Celor 134 de file le-au 
fost ad#ugate alte trei, numerotate I-III, ce con"in diferite însemn#ri ca: „Noi am 
scris...” sau „În anul 7131 (=1623), luna aprilie 27 a murit pan Semion Stroici, în 
vremea egumenului ieromonah Mardarie” !.a.m.d. Fascilulele con"in file variabi-
le, cele mai multe având câte opt, iar numerotarea lor este consemnat# jos, în 
dreapta, pe pagina de recto, pentru începutul fasciculei, !i jos, în stânga, pe 
pagina de verso, pentru încheierea fasciculei.

 În urma cercet#rii însemn#rilor de pe primele trei file ale manuscrisului, 
Titus Moisescu fixeaz# o aproximativ# datare !i trecere a lui prin timp: „În prima 
însemnare de pe f. III st# scris# data de 9 decembrie 1570; în cea de a doua, 
luna martie a aceluia!i an (este vorba de anul bisericesc, care începea la 1 
septembrie; deci luna martie ar apar"ine, dup# calendarul nostru, anului 1571). 
În celelalte însemn#ri apar anii 1580, 1583, 1629, când a murit mitropolitul 
Anastasie Crimca,  înmormântat la M#n#stirea Dragomirna, domn al Moldovei 
fiind atunci Miron Barnovski Movil#. Pe celelalte file din incipit mai citim anii 
1658 (f. I), 1623 (f. Iv) !i precizarea unui scrib referitoare la domnia lui %tefan 
Tom!a. Toate acestea sunt ad#ugate manuscrisului a c#rui datare exact# nu o 
putem înc# preciza. În orice caz, putem trage concluzia c# Ms. Lz. 12 a fost 
scris cu mult înainte de anul 1570, men"ionat în însemnarea de pe f. III, c# par-

264   Op. citat., p. 20
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tea de început a codexului este la f. 3, acolo unde apare cifra de coal# nr. 1, !i 
c# incipitul real nu a fost deteriorat, el fiind clar însemnat prin cifra de fascicul# 
la care ne-am referit.”265

În privin"a grafiei, se disting dou# feluri de scriere, una datorat# copistului 
principal care a consemnat majoritatea cânt#rilor !i textelor, alta apar"inând celui 
de al doilea copist ce poate fi recunoscut# din parcurgerea Imnului heruvic de 
pe f. 92-93. Spre sfâr!itul manuscrisului se observ# un scris mai m#runt, cu di-
feren"e de grafie sesizabile mai ales în scrierea textelor literare.

 %i acest manuscris este un Antologhion con"inând cânt#ri de la Vecernia 
Mare, de la Liturghie, Chinonice pentru zilele s#pt#mânii, Liturghia Darurilor ce-
lor mai înainte sfin"ite, Stihiri !i alte texte pentru diverse s#rb#tori. Num#rul cân-
t#rilor se ridic# la 54, dintre acestea doar dou# având texte în limba slavon# 
(Condecul Bunavestirii !i Troparul s#rb#torilor Pa!tilor), 52 fiind cu texte în limba 
greac#. Manuscrisul are !i o Propedie referitoare la semne !i ftorale, la lucrarea 
semnelor urc#toare !i coborâtoare; în încheiere este oferit# o cântare model de 
„paralaghie”. Printre autorii cânt#rilor întâlni"i !i la alte manuscrise putnene se 
num#r# Evstatie, Kukezeles, Hrisafes, %tefan Srpina, Theodulos, Vlatiros, 
Theodosie (Zotika), nume înso"it de atributul „monah”, Agathonos, Agallianos, 
Anthimos, Arghiropulos. Scrierea muzical# din Antologhionul de la Leipzig, pre-
cizeaz# Titus Moisescu, „p#streaz# în genereal caracteristicile semiografiei put-
nene, atât în ce prive!te aspectul grafic, cât !i în con"inut. Nu sunt diferen"e de 
semnalat, nici caracteristici cu totul deosebite. Cel mult ar trebui s# men"ion#m 
unele neconcordan"e în ce prive!te m#rturiile ehurilor, sau unele gre!eli în nota-
"ia muzical#, u!or de corectat prin compararea cânt#rilor aflate în manuscrise... 
Semiografia, formulele melodice, caden"ele, m#rturiile, ftoralele etc., toate aces-
tea se încadreaz# caracteristicilor muzicii putnenilor, a c#ror contribu"ie la evo-
lu"ia muzicii bizantine pe teritoriul patriei noastre este specific#, evident creatoa-
re, într-un anumit spirit de sintez# ce o diferen"iaz# de cea a altor centre 
muzicale din "#rile cu rit ortodox...”266 Con"inutul Antologhionului de la Leipzig, 
manuscris considerat pân# în prezent ultima crea"ie a !colii muzicale de la 
Putna, a fost sugestiv surprins de Titus Moisescu în indexul alfabetic al cânt#ri-
lor !i indexul cânt#rilor pe autori:

265   Op. citat., p. 21.
266   Op. citat., p. 23.



401

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

 

 

  



402

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

  



403

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

 

  



404

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

  



405

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

  

   



406

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

   



407

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

   (Tabelele B, C !i D din Titus Moisescu – Antologhionul de la Leipzig)



408

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

Monumentele muzicale la care ne-am referit sunt a!ezate la încruci!area 
de vremuri !i tendin"e, ele sintetizeaz# o tradi"ie care n#scuse dimensiuni noi ale 
artei sonore ce-!i cuceriser# dreptul de afirmare. Sinteza realizat# pe meleagu-
rile române!ti, cânt#rile date la iveal# de Filotei monahul de la Cozia, de 
Evstatie Protopsaltul Putnei, de Dometian Vlahu, de al"i psal"i compozitori, v#-
desc dreptul la via"# al acestei reprezentative !i originale arte sonore, subliniaz# 
aportul unor personalit#"i de frunte pe t#râmul gândirii !i crea"iei române!ti. 
Referindu-se la aportul inimitabil din aceast# etap# istoric# caracterizat# prin 
amplele desf#!ur#ri melodice, desele schimb#ri de motive, multitudinea orna-
mentelor !i melismelor, frecventele schimb#ri de durat#, prezen"a sincopelor !i 
a secven"elor, Octavian L. Cosma precizeaz# c# ne afl#m „în fa"a unui stil apar-
te, a unei contribu"ii autohtone la dezvoltarea muzicii bizantine, rod al unor pre-
ocup#ri componistice de propor"ii. Se constat# o tehnic# componistic# de o 
mare libertate improvizatoric#, a c#rei apropiere de principiul similar din muzica 
popular# pare întemeiat#. Crea"iile %colii de la Putna se remarc# prin marile 
sale dificult#"i de ordin tehnic, cerând interpretului o voce deosebit de rezistent#, 
cu un registru amplu, !i totodat# maleabil#. Într-un anumit fel, melodiile putnene 
sunt adev#rate arii de virtuozitate, cu multe pasaje de «coloratur#»”267. Toate 
acestea erau semne ale apari"iei unei mi!c#ri înnoitoare care chema la defri!a-
rea unor "inuturi înc# neexplorate, pa!nice dar !i incendiare, ce vor proiecta un 
nou ciclu al existen"ei chemat s# înscrie pe frontispiciul culturii muzicale autoh-
tone cântarea în limba român#, în limba patriei, s# gr#beasc# procesul de româ-
nire a cânt#rilor. În paginile monumentelor men"ionate lic#resc zorii tendin"elor 
înnoitoare care vor determina fenomene pregnant conturate !i vor juca un rol 
covâr!itor în evolu"ia ulterioar# a culturii noastre muzicale.

 În zorii secolului al XVI-lea o nou# realitate artistic#, ce oblig# în viitor la 
cercetarea condi"iilor în care s-a format, a fost surprins# în manuscrisul Vigiliale 
ce provine din localitatea %ura Mare aflat# în capitulul sibian care includea 25 de 
localit#"i rurale. Manuscrisul, pe foi de pergament, atractiv ornat, a fost coman-
dat de parohul Marcus Knoll, a!a cum precizam în alt# parte, care s-a stins din 
via"# la scurt timp dup# 1507, anul scrierii lucr#rii.

267  Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, 
p. 162.
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Pagin" din Vigiliale, manuscris provenind de la #ura Mare (1507) vezi $i O. L. 
Cosma, Hronicul ... v I, pag. 182

Din capitulul sibian f#ceau parte mul"i membri ce au fost consemna"i pe 
filele diverselor manuscrise. Ei s-au organizat în congrega"ii religioase !i confre-
rii care cuprindeau clerici !i persoane importante din localit#"ile respective. 
Manuscrisul Vigiliale (termenul vigilia, în sens larg, provine din serviciul militar 
român, aici desemnând straja de noapte) apar"ine Bibliotecii Muzeului 
Bruckenthal din Sibiu, având cota Ms. 633 (cota veche V. 1. 41). La f. 4v se afl# 
urm#toarea men"iune referitoare la con"inutul manuscrisului: Hoc vigiliale fecit 
fieri Venerabilis dominus Marcus Knoll plebanus In Magnohorreo pro usu et con-
servacione omnium et singulorum fratrum cibiniensium: protuno Collector 
Capituli eiusdem In anno domini millesimoquingentesimoseptimo. Vigiliale a 
atras aten"ia lui Adolf Schullerus, Karl Reinerth, Georg Adolf Schuller, Janka 
Szendfei, Octavian L. Cosma, Elena Maria %orban !i al"ii care l-au descris sau 
l-au luat în eviden"#.

 O cercetare mai am#nun"it# a celor 21 de file ale manuscrisului, cu o ab-
sen"# între f. 14 !i 15, o dator#m Elenei Maria %orban care, în lucrarea recent# 
Vigiliale, transcriere !i studiu introductiv, se refer# la starea codicelui, dimensiu-
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nile copertelor !i filelor, lipsa unor foi, la numerotarea filelor, oglinda paginii !i 
num#rul de rânduri scrise pe pagini, la culorile cernelei care definesc ini"ialele, 
sec"iuni muzicale, subunit#"i de text literar, denumiri ale cânt#rilor, incipituri, la 
cadrul modal, structura ritmic# !i morfologic#, decora"ia artistic# etc. Autoarea 
studiului introductiv se opre!te asupra scrierii textului literar – în gotic# (tertualis 
formata) cu text latin - la scrierea muzical# care utilizeaz# patru linii, cheia do pe 
linia a patra, rar pe a treia !i a doua !i cheia fa pe linia a treia, la semnele nota-
"iei muzicale specifice epocii, la neume.

 În scrierea textului literar, copistul – al c#rui nume nu a fost identificat – a 
apelat la scrierea gotic# !i la limba latin# ce con"ine elemente din latina medie-
val# timpurie dar !i unele gre!eli gramaticale datorate insuficientei st#pâniri a 
acestei limbi de c#tre scrib. Re"ine aten"ia !i faptul c# substantivele proprii sunt 
notate f#r# majuscul#, scrierea muzical# apar"ine diastematicii, sunt folosite pa-
tru linii, apelându-se la cheia do pe linia a patra, rar pe linia a treia !i a doua, !i 
la cheia  fa pe linia a treia. Semnele folosite sunt: punctum, virga, bistropha, pes 
(podetus), flexa (clivis), scandicus, climacus, torculus (pes flexus), porrectus 
(clivis resupina) !i porrectus liquescens la care se adaug# combina"iile lor întâl-
nite în melisme denumite: pes strophicus, pes subbipunctis, pes subtripunctis, 
flexa strophica, scandicus strophicum, climacus subpunctis, climacus resupinus, 
torculus strophicus, torculus praepunctis, porrectus flexus. Semnele nota"iei mu-
zicale apar"in tipologiei messino-gotice, în scriitur# indicându-se !i semnul cus-
tos care precizeaz# sunetul urm#tor al melodiei, la sfâr!itul fiec#rui portativ.

 Profilul manuscrisului are în vedere oficiul mor"ilor – officium defunctorum 
– care, la începuturile sale, cuprindea rug#ciuni !i cânt#ri de psalmi, missa !i 
oficiul pentru defunc"i practicându-se în ziua decesului !i a înmormânt#rii, în zi-
lele a treia, a !aptea !i a treisprezecea dup# înhumare, precum !i cu ocazia 
comemor#rilor. Oficiul la care ne referim este o înl#n"uire de psalmi !i antifoane 
c#rora li se al#tur# lecturi cu responsorii, încheindu-se cu ora"ii. Referindu-se la 
câteva observa"ii comparative, Elena Maria %orban precizeaz#: „Invitatoriul 
Circum dederunt (prezent !i în Kn1 = Antifonarul de la Buda, BPsalt = 
Psaltoriumul de la Buda, Ms. 685 !i BrevStrig = Breviarum Strigoniense, 
Nürnberg, 1484, realizate în aceea!i epoc#), încadreaz# categoric oficiul în ritul 
central est-european fa"# de Regem cui omnis vivunt, caracteristic surselor apu-
sene, inclusiv versiunii sintetice care este LU (Liber Usualis). La fel – antifona 
ad Benedictus, Absolve domine în manuscrisele central est-european, fa"# de 
Ego sum resurrectio, în cele vestice. Pe de alt# parte, responsoriile, acelea!i în 
Vigiliale (cele prezente) !i Ms. 685, sunt plasate diferit de codicele de Strigoniu 
– de asemenea, diverse: Redemptor meus din nocturna I figureaz# în Kn1 !i 



411

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

BrevStrig aparte, cu men"iunea [in] sabbato; Memento, rela"ionat aici cu lectura 
III, se al#tur# alteori (Kn1, BPsalt, BrevStrig) la lectura V; Ne tradas este propriu 
doar pentru manuscrisele din teritoriul transilvan.”268

Reprezentarea sinoptic# a con"inutului manuscrisului, notându-se preciz#-
rile de identificare a sec"iunilor între paranteze drepte, fragmentele care lipsesc 
– în paranteze rotunde, obi!nuite iar p#r"ile redate muzical – cu aldine, este ur-
m#toarea:

[Ad Vesperas]
Ant. Placebo domino – Ps. [114] Dilexi
Ant. Heu michi – Ps. [119] Ad dominum
Ant. Dominus custodit te – Ps. [120] Levavi oculos
Ant. Si  iniquitates – Ps. [129] De profundis
Ant. Opera – Ps. [137] Confitebor
Versus În memoria
Ant. (ad. Magnificat) Omne quod dat michi – Magnificat–Kyrie –Pater nos-

ter–Ps. [145] Lauda anima mea
[Ad Matutinum]
[Oracio]
Invitatorium Circumdederunt – Ps. [94] Venite exultemus
[In primo nocturno]
Ant. Dirige – Ps. [5] Verba mea
Ant. Convertere domine – Ps. [6] Domine ne in furore
Ant. Nequando – Ps. [7] Domine deus meus
Versus Dirige
Lectio [I. Job. 7. d.] Parce michi – Resp. Redemptor meus
[Lectio II. Job. 10] Tedet animam meam – Resp. Manus tue
[Lectio III. Job. 10. b.] Manus tue – Resp. Memento
[In secundo nocturno]
Ant. In loco pascue – Ps. [22] Dominus regit me
Ant. Delicta – Ps. [24] Ad te domine
Ant. Credo videre – Ps. [26] Dominus illuminacio
Versus Delicta inventutis
[Lectio IV. Job. 13. d.] Responde michi – Resp. Ne tradas
[Lectio V. Job. 14] Homo natus – (Resp.) (Lectio VI.) (Resp)
[In tercio nocturno]

268   %orban, Maria, Elena, Vigiliale, Studiu introductiv, transcriere !i îngrijire de edi"ie, Editura 
Muzical#, Bucure!ti, 1986, p. 27.
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(Ad Laudes)
(Ant.) (Ps.)
Ant. Me suscepit – Ps. [62] Deus deus meus
Ant. A porta inferi – [Cant. Ezechiae] Ego dixi
Ant. Omnis spiritus – Ps. [148] Laudate dominum de celis, [149]
Cantate domino, [150] Laudate dominum in sanctis
Versus In memoria eterna
Ant. [ad. Benedictus] Absolve domine – [Cant. Zachariae] Benedictus
Kyrie – Pater noster – Ps. [142]
Oracionis pro uno defuncto et pluribus, Inclina domine
Quinta In cimiterio requiescencium. Deus in cuius
Secunda. [Pro parentibus], Deus qui nobis
[Pro huis qui in oracionem commendate sunt], Deus cuius misericordie
Absolve quesumus
Deus qui es
Quarta, pro benefactoribus. Miserere quesumus
Tercia [Pro congregacione], Deus venie largitor
Sexta [Generalis pro defunctis] Fidelium deus
Pro Sacerdotibus, Prima, Concede quesumus
Pro Anniversario, Septima, Deus indulgenciarum.269

Este dezv#luit con"inutul muzical al Oficiului, preponderent format din 
psalmi, sunt relevate formulele specifice de intona"ie ale recit#rii (initium, medi-
atio !i cadentia), participan"ii la discurs, dimensiunile antifoanelor (scurte, ordi-
nare, lungi), conexiunile antifon# – recitativ psalmodic etc. „Analiza, zice autoa-
rea studiului, eviden"iaz# c# materialul melodic al antifonelor este reductibil la 
arhetipuri, în func"ie de structura modal#. Manuscrisul ilustreaz# faptul c# r#mâ-
ne valabil#, dup# !ase veacuri de la Tonarul lui Regino Prumiensis, aceea!i 
preponderen"# a modurilor (autentic !i plagal) pe sol !i pe re. Pe sc#rile modale 
din schemele analitice, am ar#tat l#rgirea materialului sonor produs# în desf#!u-
rarea fiec#rei antifone, fa"# de formulele oligocordice sau tonice de initium. 
Deasupra sc#rii sunt însemnate sunetele din formula de intona"ie, iar dedesubt 
– cele din sec"iunile medie !i final# ale antifonei, pe mai multe nivele, corespun-
z#toare subunit#"ilor distincte.”270

 Dup# ce remarc# caracterul variabil al sunetelor melismatice – ornamen-
269   Cf. %orban, Maria, Elena, Vigiliale, studiu introductiv, transcriere !i îngrijire, Editura Muzi-

cal#, Bucure!ti, 1986, p. 26, 27.
270   Ibid., p. 32.
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tale în raport cu sunetele principale – constante !i sc#rile din rela"iile incipit, 
desf#!urare, formul# muzical# concluziv# sau formule ini"iale, mediane !i finale, 
Elena Maria %orban dezbate aspectele morfologic-celulare ale limbajului, struc-
turile modale, formele varia"ionale ternare !i binare, starea antifonelor !i profilul 
lor, diferitele particularit#"i ale responsoriilor !i construc"ia lor tipic# !.a.m.d. 
Parcurgând manuscrisul, cititorul observ# parte din însu!irile muzicii gregoriene 
cum ar fi: grup#rile asimetrice de „tempus primus” sau grup#rile nemensurate 
ale ritmului liber al prozei latine, incizele !i frazele clar delimitate, modalismul 
specific, care nu pot fi surprinse analitic prin prisma muzicii culte europene, cla-
sice !i romantice. Studiul se încheie cu cânt#rile manuscrisului Vigiliale orându-
ite sub forma urm#torului index alfabetic: 

Antiphonae
A porta inferi………………………………...........15v,16v

Absolve domine (Ant. Ad Benedictus)...................18,19
Circumdederunt (Invitatorium)................................5
Convertere………………………………................6v, 7
Credo videre...........................................................12v, 13v

Delicta……………………………………............11v, 12v

Dirige…………………………………….............5v, 6v

Dominus custodit te………………………………2 – 2v

Heu michi…………………………………………1v

In loco pascue………………………………..........11, 11v

Me suscepit……………………………………….15v

Nequando…………………………………………7v, 8v

Omne quod dat michi (Ant. ad Magnificat)………3v

Omnis spiritus……………………………………16v, 18
Opera………………………………………………3, 3v

Placebo domino……………………………………1, 1v

Si iniquitates……………………………….............2v

Responsoria
Manus tue domine…………………………...........9v – 10
Memento queso domine…………………............10v – 11
Ne tradas…………………………………............14 - 14v

Redemptor meus…………………………………9
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                 (- fotografii: Vigiliale – p. 57 – 58 – 59 – 60)

Un nou univers sonor care marcheaz# r#s#ritul unei noi epoci cre!te !i se 
afirm# pe meleagurile bra!ovene unde apare culegerea de ode tip#rit# ca manu-
al pentru gimnaziul întemeiat de Johannes Honterus. Ambian"a muzical# bra!o-
vean# are solide !i seculare tradi"ii, printre ele la loc de frunte situându-se Junii 
Bra!ovului care au origine geto-dacic#, obiceiul practicându-se în ultima decad# 
a lunii martie corespunz#toare s#rb#toririi anului nou la p#gâni !i sus"inerea 
Marilor Dionysii271. Paralel cu înflorirea !i diversificarea crea"iei populare se im-
pun aten"iei începuturile !i activitatea înv#"#mântului din Scheii Bra!ovului care 

271   Vezi Mitul ancestral al Bra!ovului – parte a patrimoniului na"ional românesc de Mircea 
Groza !i Florin Olteanu, în: „Noi Tracii”, organ al Centrului european de Studii, anul XIV, nr. 127, 
Roma,  1985.
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r#sare la sfâr!itul secolului al XIV-lea dar ai c#rei primi zori lic#reau, se pare, 
chiar în secolul al XI-lea dac# lu#m în considera"ie „bula” papal# emis# de 
Bonifaciu al IX-lea la 15 decembrie 1399 pentru „schismaticii” ortodoc!i din 
Schei care trebuiau converti"i la catolicism. Se presupune „existen"a unui sistem 
educativ al popula"iei locale, care prin pozi"ie, tonalitate !i con"inut estompa in-
ten"iile catolicizante occidentale. Cu atât mai mult pentru românii din Schei, afla"i 
sub patronajul domnilor din Moldova !i Muntenia, formarea unei rezisten"e etni-
ce pe baz# de înv#"#tur# era mai mult decât o con!tien"#. Exista cu siguran"# 
acea form# de înv#"#tur# a !colii de predic# !i o cert# dovad# o constituie ma-
nuscrisul recent descoperit, datând din secolul al XII-lea, care cuprinde un frag-
ment din «Omiliile lui Ioan Gur#-de-Aur». %i drept urmare, nu f#r# semnifica"ie 
g#sim preocuparea copi!tilor din Schei de a traduce c#r"ile moralizatoare înain-
tea celor liturgice. Este cazul Apostolului !i Omiliilor traduse de popa Bratu din 
Schei, sau a Catehismului ca prim# tip#ritur# coresian#. Ori «bula» lui Bonifaciu 
al IX-lea se ridica tocmai împotriva acestei înv#"#turi.”272

%coala din Schei, de tip or#!enesc, era comparabil# cu cea catolic# de la 
Baia Mare condus# de „rectorul” Teodoric, ajuns aici de la Bra!ov; aceast# 
!coal# este pomenit# înc# din anul 1388. Preo"ii !i gr#m#ticii, cum sus"ine dia-
conul Coresi în Epilogul Psaltirii slavo-române din 1577, au avut un rol de sea-
m# în promovarea înv#"#mântului necesar preg#tirii cadrelor !i în sus"inerea 
vie"ii culturale. Documentele din 1509 men"ioneaz# c# la Bra!ov mai mul"i gr#-
m#tici umblau de Boboteaz# cu crucea al#turi de preot, altele vorbesc de preotul 
Costea cerut de Laiot# Basarab cel B#trân (1477), de gr#m#ticul Oprea cerut de 
Laiot# Basarab cel Tân#r (1479-1481), de gr#m#ticul Radu trimis la curtea lui 
Radu Paisie (1541), de gr#m#ticul Nan trimis în 1545 la curtea lui Mircea 
Ciobanu etc. Func"ia dasc#lului era superioar# celei a gr#m#ticului, el fiind în 
acela!i timp cânt#re" al bisericii !i educator al !colii. În 1530 este men"ionat 
dasc#lul Stoian folosit !i în misiuni diplomatice !i ca translator !i corespondent 
pentru limbile român# !i slav#. Dasc#lul Stoica Dobromir, contemporan primului, 
a întreprins c#l#torii de leg#tur# a Bra!ovului cu Muntenia !i Moldova. Dasc#lul 
Dobre „scolasticus” sau director de !coal# a fost logof#t la „Cetate”, f#când par-
te din soliile trimise la P#tra!cu cel Bun în 1554 !i la Alexandru L#pu!neanu în 
1555 !i 1558. De la el au r#mas manuscrisele a dou# molitvelnice care se p#s-
treaz# în arhiva istoric# a muzeului. Se presupune c# la Bra!ov ar fi existat o 
!coal# de copi!ti, c# elevii dasc#li exersau caligrafia spre a-!i transcrie c#r"ile 
de care aveau nevoie. Un manuscris slavon copiat înainte de 1477 apar"ine 

272   Oltean, Vasile, Întâia !coal# româneasc# din Scheii Bra!ovului, Bra!ov, 1981, p. 11.
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popii Costea, popa Bratu care !tia s# scrie române!te las# mai multe c#r"i din 
propria bibliotec#, popa Voicu a transcris Vie"ile Sfin"ilor !i un alt Bratu este au-
torul manuscrisului slavo-român Evangheliar la care a apelat !i Coresi pentru 
realizarea Evangheliarului românesc. Iane !i Mihai sunt traduc#torii Cazaniei a 
II-a coresiene din anul 1581, în vremea lor, cum zice cronica Scheiului, „multe 
c#r"i s-au tip#rit !i pre limba româneasc# !i pre limba slavoneasc#...” Mihai a 
f#cut !i studii superioare în localitatea iugoslav# Ipek, procurând din Vene"ia 
unele c#r"i ale lui Bojidar Vucovi , printre ele num#rându-se !i Sbornicul  de pe 
la 1536 la care a apelat !i Coresi pentru tip#rirea Sbornicului din 1580. În 1591, 
Mihai a devenit protopop !i apoi „scriitor la cetate”, în aceast# calitate ajungând 
la curtea lui Petru Cercel, Aron Vod#, Radu %erban !i la a lui Mihai Viteazul pe 
care l-a întâlnit în timpul popasului transilv#nean. Cum se !tie, numitul protopop 
Mihai a avut un rol de seam# în construirea din piatr# a !colii române!ti din 
Schei (1597) cu dona"ia b#neasc# a lui Aron Vod# (1595). %coala a fost condu-
s# !i de diacul Oprea care, la 1570, a copiat Octoihul românesc ce con"ine un 
Epilog p#strat pe cli!ee de sticl# aflate în arhiva istoric# a muzeului. Iat#-l repro-
dus mai jos pentru a se în"elege rostul cuvântului în limba patriei, ac"iune de larg 
interes, cu rezonan"e adânci în con!tiin"a neamului: „Aceast# dumnezeiasc# 
carte ce iaste osmoglastic, o au scris cela întru sfin"i p#rintele nostru Ioan 
Damaschin, dar# nu de !tiin"# omeniasc#, ce cu minte de sfin"ii îngeri luminat# 
s# scrie, iar# acum rumâne!te scris – am Oprea diiac zeat popeei Dobre s# fie 
de înv#"#tur# ucenicilor cine înva"# d#sc#lie !i s# fie mai u!or spre în"eles oa-
menilor cre!tini, cine cânt# cumu gr#ie!te !i David Proroc !i împ#rat psalm 46 
cânta"i în"elegând c# cu voia "#reei !i cu !tirea M#riei lu craiu, a!a au p#râncit 
vl#dica Pavel, cârmuitorul besericilor rumâne!ti, de suptu despusul M#riei lui 
Craiu, când au fost aice în cetate în Bra!ov, s# se mul"easc# cuvântul lui 
Dumnezeu !i s# se adaug#, pân# va veni vremea !i lesnirea s# scrie cu tiparul: 
- A!i!dere în !coala mea!terii !i dasc#lii, s# înve"e mai vârtos rumâne!te c# 
porâncit, din c#r"ile ce le deader# boiarii cinstitului sfat de nainte !i ce se va da 
sfin"ia lui, împreun# cu al"i cre!tini buni, c# !i !coal# cumu trebuie!te !i în bese-
rec#, a!a mai vârtos cuvânt lu Dumnezeu trebuie!te s# în"eleag# feciorii, dar# 
cum s# în"eleag# deac# înva"# în limba striin# de nu în"elege niminea, iar# sâr-
be!te !i latine!te s# !tie numai cine este om c#rturariu, care preut, care dasc#l, 
care diiac, iar# mi!elimea n-are lips# de-a !tirea: - %i am scris despre izvodul ce 
iaste în besereca %cheilor, de lâng# cetatea Bra!ovului de l-au scos, den limba 
sârbeasc# pre limba rumâneasc#, sfin"ii p#rin"i cine au fost nainte întru acestu 
loc: - Iar# sfin"iei lui foarte pl#cu, deac# ceti !i deade cartia s# r#mâie !coalei !i 
chelciugul au crescut de la cre!tinul cela bunul !i milostivul sbetnic dintâiu !i 
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can"elariu. M#riei lu craiu jupânul Ceac Mihaiu, den cetate den B#lgrad deropce 
c# deade chelciug de-a se scrierea, !i alaltor beseareci:- %i înc# !i alta porânci 
sfiin"ia lui s# strâng# preu"ii mil# de la blagocestivi voievozi !i de la cinsti"i boieri, 
!i de la oamenii cre!tini, care cât se-are îndura de-a dare drept s# r#dice !coala 
de izniav#, c#ce slomnul !i chiliile beserecii s-au vechit !i au sc#zit, de nu iaste 
ca nainte de tremetia la înv#"#tur#, den "ara Bârsei !i den tot "inutul Ardialului.

 Celora milostivi amu tremete-va f#ptuitorul !i sp#sitoriul !i înv#"#toriul lu-
miei Hs. Domnul nostru harul cela dulcele, c# cine înv#"#turiei s#la!iu r#dic#, 
!i-e!ti r#dic# s#la!iu în cerure, prea luminat !i întru oameni pomian# mai delun-
gat# !i mai tare, de fierul !i de aramea care furul nu va fura, nice vântul va stri-
ca, nice apa va neca, a oamenilor putiare d#ruie!te derepce c# înv#"#tura putia-
re iaste nemicinoas# !i despuitoare spat#:

 Napisah az Oprea diiac miar!teriu !coalei rumâne!ti de lâng# beseareca 
%cheailor !i dasc#l mai mare ucenicilor cine înva"# d#sc#lie, !i beseariciei psal-
tu dentâiu, v# leato 7078 !i era atunce craiu Ardealului !i "#reei ungure!ti Ian#! 
Jicmon !i despuitoriu de toat# "ara rumâneasc#, Io Alexandru voevod.” 
(Alexandru al II-lea n.n.)

 Aceast# perioad# bra!ovean# a fost denumit# „epoca de lumin# !colar#”, 
pece"ile spiritului na"ional impunându-se în actele de cultur# popular#, p#trun-
zând treptat în produc"iile culte. Dintr-o asemenea raz# de lumin# !colar# s-a 
n#scut cartea de ode a lui Honterus men"ionat# mai înainte, opera sintetizând, 
asemeni celorlalte monumente de care ne-am ocupat pân# acum, întemeieri 
culturale impresionante !i fertile prin consecin"e în civiliza"ia autentic#. Ctitoriile 
de art# sunt zidiri nobile, au o frenezie a inspira"iei surprinz#toare în peisajul 
european. Culegerea Odae cum harmoniis are !i un istoric posibil de disociat 
pân# la ultimele consecin"e. Astfel, se !tie c# lexiconul bibliografic al c#rturarilor 
din Transilvania din 1785 al lui Johann Seivert men"ioneaz# lucrarea; în 1865 
Joseph Trausch public# scurta biografie a umanistului Honterus, amintind cartea 
de ode; Károly Szabó o men"ioneaz# în bibliografia ap#rut# în 1885; Julius 
Gross, Friedrich Teutsch, dr. Oskar Netoliczka, Bence Szabolcsi, Karl Kurt Klein, 
Romeo Ghircoia!iu, Kálmán Csomasz Tóth, Gebhard Blücher, Octavian L. 
Cosma, Erhard Antoni, Gheorghe Ciobanu, Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi 
s-au referit, într-un fel sau altul, la culegerea lui Honterus, la valorile îndestul#-
toare con"inute.

Umanistul Johannes Honterus s-a n#scut în anul 1498 în ora!ul Bra!ov, 
tat#l s#u având profesia de me!ter pielar. În 1520 se afla la Universitatea din 
Viena unde, în 1522, i se acord# gradul academic de „baccalaureus”, trei ani 
mai târziu primind titlul de magistru al „artelor libere”. În toamna anului 1529 se 
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afla la Regensburg, la 1 martie 1530 a fost înscris profesor la Universitatea din 
Cracovia, în aceast# localitate ap#rând dou# din operele sale fundamentale de-
venite cunoscute în toat# Europa: Gramatica latin# !i Cosmografia (Descrierea 
lumii). La Basel, unde a stat din toamna anului 1530 pân# în prim#vara anului 
1533, s-a preocupat de editarea operelor scriitorilor antici !i a adâncit arta !i 
tehnica xilogravurii. În 1532 editeaz# dou# h#r"i ale bol"ii cere!ti dup# Albert 
Dürer !i, concomitent, alc#tuie!te harta Transilvaniei ce a fost editat# la Basel, 
aceasta fiind prima reprezentare cartografic# a provinciei române!ti. În 1533 se 
reîntoarce la Bra!ov unde devine senator (1536), desf#!urând o multilateral# !i 
cutez#toare activitate animat# de ideile umaniste !i a celor reformatoare datora-
te lui Martin Luther. Se ocup# intens de reorganizarea înv#"#mântului bra!o-
vean, în locul fostei !coli or#!ene!ti, atestat# înainte de 1388, luând fiin"# gim-
naziul cunoscut sub denumirea Schola Coronensis, singurul de acest fel din 
Europa de sud-est. A elaborat Regulamentul !colii din Bra!ov (Constitutio 
Scholae Coronensis) considerat primul de acest fel din "ara noastr#. Pentru ne-
voile !colii a alc#tuit !i completat biblioteca !colar#, devenit# printre cele mai de 
seam# din aceast# zon# geografic#, distrus# de pustiitorul incendiu din 1689. 
Tipografia întemeiat# de Honterus la Bra!ov a fost cea de a treia din România, 
prima luând fiin"# la Târgovi!te în 1508, iar cea de a doua la Sibiu, în 1529. 
Honterus tip#re!te în 1539 c#r"i de înv#"#mânt precum: gramatici pentru limba 
greac# !i latin#, opere ale scriitorilor antici (Aristotel, Seneca, Cicero, 
Quintilianus etc.), toate destinate ciclului inferior denumit Trivium. În aceea!i 
perioad# tip#re!te manuale pentru ciclul superior denumit Quadrivium. A publi-
cat extrase din Pandectele împ#ratului Iustinian – întâia tip#ritur# cu caracter 
juridic din România, a prelucrat Cosmografia editat# la Cracovia care a devenit 
astfel un manual de astronomie, geografie, !tiin"e naturale !i medicin#. Manualul 
cuprinde mai multe h#r"i, printre ele aflându-se !i contururile cartografiate ale 
Daciei, slujind astfel de prim atlas ap#rut în "ara noastr#. În anul 1543, sfatul 
ora!ului Bra!ov l-a îns#rcinat pe Johannes Honterus cu redactarea unui raport 
asupra m#surilor luate pentru introducerea Reformei la Bra!ov !i în &ara Bârsei. 
Aceast# Carte a Reformei, Honterus a tip#rit-o în anul 1543. Martin Luther a 
apreciat-o, scriind despre ea: «Tot ce dore!ti s# afli de la mine, vei afla în aceas-
t# carte, cu mult mai bine decât "i-a! putea scrie eu. Cartea mi-a pl#cut deosebit 
de mult, deoarece este scris# cu în"elepciune, cu gând curat !i cu credin"#.»273 
În 1547 a tip#rit Agenda sau Îndreptar pentru preo"i !i în 1548 – Micul Catehism 

273   Odae cum harmoniis, transcrierea, studiu introductiv !i îngrijirea edi"iei de Gernot Nuss-
bächer !i Astrid Philippi, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 43.
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al lui Martin Luther. S-a stins din via"# la Bra!ov în 23 ianuarie 1549.
Cartea lui Honterus, cu titlul complet – Odae cum harmoniis ex diversis 

Poëtis in usum Ludi literari Coronensis decerptae a ap#rut în trei edi"ii: 1548, 
1562 !i 1617. Edi"ia princeps (1548), arat# Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi, 
se p#streaz# în Biblioteca Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca, are che-
narul frontispiciului xilogravat artistic cum porceda Honterus pentru toate manu-
alele din ciclul „Trivium” al !colii bra!ovene „Schola Coronensis”. Tiparul, ase-
meni altor c#r"i apar"inând lui Honterus, este „în octavio” mic, oglinda za"ului 
este de 129.58 mm, pe fiecare pagin# aflându-se 26 de rânduri. Literele au trei 
caractere: litere antiqua mari, antiqua mici !i cursive mici. La sfâr!itul colii e se 
afl# o viniet# cu motive vegetale, iar la sfâr!itul colii f se g#se!te stema 
Bra!ovului. Cartea con"ine o parte de text !i o parte de muzic#, cea cu text 
având !ase coli, numerotate cu cursivele mici a, b, c, d, e, f, fiec#rei coale reve-
nindu-i cîte patru file de format octavo mic. F#r# numerotare sunt filele a1, a4, 
b4, c4, d4, e4 !i f4. P#r"ii muzicale îi sunt rezervate trei coli, paginile cu oglinda 
de 120.70 – 74 mm fiind xilogravate. Cele opt portative cu cinci linii de pe fieca-
re pagin# con"in note mensurale: brevis !i semibrevis, vocile însemnate cu lite-
rele D (discant), T (tenor), A (alt), B (bas), având câte dou# portative. Indica"ia 
metric# privitoare la ritmul melodiei este a!ezat# în dreptul literei D. Sunt notate 
în total 21 de melodii, urm#toarele dou# pagini având câte opt portative libere. 
Cum unele coli ale p#r"ii muzicale sunt gre!it indicate sau gre!it legate în exem-
plarul edi"iei princeps din 1548 aflat la Cluj-Napoca, ordinea melodiilor suferind 
astfel schimburi; iat# numerotarea lor corect# precizat# de Gernot Nussbächer 
!i Astrid Philippi:

I.        Hexametrum
II.       Elegiacum
III.      Choriambicum Asclepiadeum
IV.     Choriambicum Dicolon
V.      Sappicum Dicolon
VI.     Sappicum aliud
VII.    Gliconium Choriam.  Dicolon
VIII.   Gliconium aliud
IX.     Alcmanium Tricolon
X.      Heroicum Dicolon
XI.     Iambicum Dicolon
XII     Phalaetium Hendecasyl
XIII.   Phalaetium Hendeca
XIV.   Iambicum Trimetrum
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XV.    Aliud Iambicum Trimetrum
XVI.   Iambicum Dimetrum
XVII.  Iambicum Dimetrum
XVIII. Iambicum Dim. catalect
XIX.   Trochaicum Dicolon
XX.    Alcmanium Dactiylicum
XXI.   Anapesticum

Cercet#torii acestei edi"ii sus"in c# hârtia a fost fabricat# la moara de hârtie 
din Bra!ov întemeiat# de Honterus la 1546, prima de acest fel din România. Pe 
un filigran se afl# stema Bra!ovului: o coroan# situat# pe trunchiul unui copac cu 
cinci r#d#cini. Însemn#rile manuscrise de pe culegerea de ode nu au o semnifi-
ca"ie aparte. Exemplarul edi"iei din 1562, existent la Sibiu, în biblioteca 
Consistoriului superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, se afl# într-un 
coligat legat în piele presat# la un loc cu alte trei tip#rituri bra!ovene; nu prezin-
t# modific#ri esen"iale în compara"ie cu edi"ia precedent#, exceptând unele ne-
potriviri în succesiunea melodiilor, precum !i prezen"a unor însemn#ri manuscri-
se privind partea muzical#. Cum spuneam, culegerea de ode a fost reeditat# la 
Sibiu în anul 1617, f#r# a se retip#ri partea muzical#; sunt prezente mai multe 
diferen"e fa"# de edi"iile anterioare care nu schimb# con"inutul textelor.

 Mult# vreme s-a crezut c# aceast# culegere de ode servea ciclului de în-
v#"#mânt „Quadrivium”, în cadrul c#ruia teoria muzicii era obiect de înv#"#mânt 
al#turi de aritmetic#, geometrie !i astronomie. Cercet#rile recente, datorate au-
torilor edi"iei de fa"#, constat# c# lucrarea a fost conceput# în corela"ie cu gra-
matica, disciplin# din ciclul „Trivium”, cel inferior, apelându-se în acest sens la 
imperativul înv#"#rii metrilor antici în !colile umaniste, precum !i la ultimul capi-
tol din Gramatica latin# a lui Honterus din 1539 (De ratione carminum), conside-
rat o introducere în arta versifica"iei, cu prec#dere la metrii de la sfâr!itul capito-
lului folosi"i !i în culegerea de ode:

Hexametrum heroicum
Pentametrum elegiacum 
Iambicum Hipponacticum
Choriambicum asclepiadeum (Hora"iu, Oda I, 1)
Sapphicum hendecasyllabicum (Hora"iu, Oda I, 2)
Alcaicum trimetrum (Hora"iu, Oda I, 9)
Phaletium hendecasyllabicum (Martialis, Liber epigr. X, 47)274

274   Pentru exemplific#ri, Honterus apeleaz# la citate din odele lui Hora"iu.
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În sprijinul acestei sus"ineri se subliniaz# !i faptul c# „spre deosebire de 
celelalte publica"ii muzicale din secolul al XVI-lea, unde textul !i melodia sunt 
tip#rite împreun#, în culegerea bra!ovean# de ode din 1548, partea de text !i 
partea muzical# sunt tip#rite separat, iar succesiunea textelor nu corepunde cu 
ordinea melodiilor, Editorul culegerii pare s# fi urm#rit scopul didactic, ca elevul, 
pe baza cuno!tin"elor sale metrice, s# potriveasc# singur textele cu melodiile. %i 
aceasta pledeaz# pentru caracterul de manual !colar al Odelor.”275

Autorul lucr#rii Odae cum harmoniis r#mâne în continuare incert. Într-o 
vreme s-a zis c# alc#tuitorul a fost renumitul organist Hieronymus Ostermayer 
sau Andreas Lucillus, primul decedat în 1561, cel de-al doilea în 1571 sau 1572. 
S-a mai spus c# men"ionatul organist, contemporan cu Honterus, l-a sprijinit pe 
acesta în alc#tuirea lucr#rii, precizare demn# de luat în seam#. Argumentele 
ivite mai recent tind a-l considera pe Honterus autorul c#r"ii de ode c#ci 
„Selec"ionarea textelor dup# principii v#dit pedagogice, gre!elile din partea mu-
zical# care nu se împac# cu m#iestria artistic# atestat# lui Ostermayer, ca !i 
lipsa oric#ror urme de compozi"ii r#mase de la el, pledeaz# împotriva ipotezei ce 
prive!te pe Ostermayer ca autor al culegerii. Cel de-al doilea autor propus, 
Andreas Licillus, înscris abia în anul 1565 în matricola gimnaziului bra!ovean, 
poate fi exclus chiar din acest motiv.... Pentru Honterus, ca autor al culegerii de 
ode, pledeaz# faptul c# ea se încadreaz# în mod organic în activitatea sa edito-
rial# didactic# !i î!i are locul bine definit între celelalte manuale destinate ciclului 
«Trivium». În plus, prin selec"ia textelor, aceast# carte exprim# orientarea c#tre 
idealul educativ urm#rit de c#tre Honterus. Ca !i ceilal"i umani!ti din vremea sa, 
Honterus a acordat o aten"ie deosebit# muzicii, în leg#tura ei cu gramatica. O 
dovada în acest sens o constituie !i Regulamentul !colar întocmit de c#tre 
Honterus în 1543. Din cele 19 paragrafe ale primei p#r"i....patru paragrafe se 
refer# la muzic#.

  «4. Cantor hora prima cotidie exerceat musicam». (Cantorul s# predea 
cântarea zilnic la prima or#).

  «8. Rudimenta rhetorices et geographiae, similiter et ratio carminum alter-
nis vicibus in ludo litterario semper doceantur». (Bazele retoricii !i ale geografiei, 
de asemenea !i regulile poeziilor s# fie predate mereu alternativ, la !coala infe-
rioar#).

 «10. Sabbatis diebus semper una lectio mane legatur, dehinc exercitium 
grammatices et musices subsequantur». (În fiecare zi de sâmb#t#, diminea"a s# 
se citeasc# câte o lec"ie, dup# care s# urmeze exerci"ii de gramatic# !i muzic#).

275   Odae cum harmoniis..., Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 49.
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  «18. Exercitia musices sub vesperem omnibus sit libera, sic tamen, ut 
aliorum quies et studia importunis clamoribus non interturbentur». (Exerci"iile de 
muzic# sunt permise tuturor seara, îns# în a!a fel, încât lini!tea !i înv#"#tura 
celorlal"i s# nu fie conturbate prin g#l#gie nedorit#)”276 

Regulamentul, în cea de a treia parte, prevede îndatoririle func"iei de „mu-
sicus”, precizând: „Musici officium: singulis hebdomadis musicam semel exerce-
re, cantiones et formationes notulorum docere, rationem carminum et modum 
scandendi quarentibus ostendore.” (Îndatoririle func"iei de „musicus”: s# exerse-
ze o dat# pe s#pt#mân# muzica, s# înve"e !i pe cei care solicit# cânt#ri !i note-
le, s# explice regulile poeziilor !i felul scand#rii). Înv#"#torul, cantorul preda !i 
muzica religioas# !i cântarea laic# ap#rut# pentru prima dat# în !coal# – semn 
al umanismului ce se impunea în toate sferele culturii. 

Culegerea de ode a lui Honterus con"ine sensuri expresive aparte, abor-
deaz# un material sonor particular !i reflect# climatul de cultur# muzical# speci-
fic epocii. Instrumentul cel mai r#spândit !i admis de biseric# a fost orga, pre-
zent# – cum am v#zut – în Bra!ov, în multe alte a!ez#ri urbane !i rurale 
transilv#nene. Un prim organist al m#n#stirii dominicane din Bra!ov este preci-
zat într-un manuscris din 1427, apoi, în 1429 este men"ionat, la Feldioara, 
Johannes Teutonicus care era organist !i constructor de orgi. Biserica Sf. Maria 
(azi, Biserica Neagr#) era invitat#, într-o scrisoare a pârc#labului din Târgovi!te 
din 1476, s# serbeze cu orgi, cânt#ri !i clopote biruin"a lui Vlad &epe! asupra 
turcilor; la sfâr!itul secolului, în 1499, se men"ioneaz# la aceast# biseric# o org# 
nou#. Cât timp fusese profesor la Universitatea din Viena, umanistul bra!ovean 
Valentin Kraus se împrietenise cu Conrad Celtis (1459-1508), savant !i poet la 
curtea imperial# vienez#, c#ruia îi scria: „Avem la biseric# o org# nou# de o 
frumuse"e cum n-am mai v#zut !i cu un sunet cum nu l-am mai auzit vreodat#. 
Tân#rul organist (probabil Hieronymus sosit la Bra!ov din Buda, cum se spune 
în scrisoarea din 1494 a episcopului din Cenad adresat# sfatului or#!enesc bra-
!ovean n.n.) este elevul lui Gruenpek, dar nu e cu nimic mai prejos decât maes-
trul s#u.” În vremea lui Honterus se remarc#, a!a cum precizam !i în alt loc, 
activitatea lui Hieronymus Ostermayer, fost organist în perioada 1530-1561, 
prezent !i la curtea domnitorului muntean Radu Paisie în 1539, timp de 17 zile. 
Pe lâng# org#, se r#spândise l#uta, despre care a fost vorba în alt# parte, !i 
cântul vocal, monodic sub forma cântecului gregorian pe care îl interpretau pre-
otul, corul !i credincio!ii.

Cartea de ode a lui Honterus surprinde cântecul pe mai multe voci !i mo-

276   Odae cum harmoniis.... Editura Muzical#, Bucure!ti, 1983, p. 51.
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mentul r#spândirii odei ca gen – compozi"ii metrice pe texte poetice ale liricii 
antice. Redescoperirea valorilor antichit#"ii în perioada cristaliz#rii umanismului 
în cultur# !i art# este un demers specific !i lui Honterus, care, probabil, !i-a dat 
seama c# se impunea renun"area la formele muzicale tradi"ionale. S-a apelat la 
contrapunctul simplu, la not# contra not#, la mersul izoritmic al vocilor pentru a 
se face în"eles textul. Principiile acestora au fost bine st#pânite de Conrad Celtis 
!i de elevul s#u, muzicianul Petrus Tritonius, pe numele s#u adev#rat Peter 
Treibenraiff (circa 1465-circa 1525) care a scris compozi"ii la patru voci pe odele 
lui Hora"iu ce au slujit ca modele la cursurile de poetic# ale men"ionatului savant 
!i poet, predate la universitatea Ingolstadt (1492-1495). În anul 1507, odele au 
fost editate în dou# edi"ii, acum consemnându-se cea dintâi tip#ritur# muzical# 
cu caractere mobile ap#rut# în Germania. În 1532 au ap#rut într-o nou# edi"ie, 
iar în 1551-1552 odele au fost incluse într-o culegere apar"inând lui Petrus 
Nigidius. Este de semnalat faptul c# 19 ode au fost realizate pe baza metrilor 
hora"ieni, iar ultimele trei au fost scrise pe baza metrilor: Phalaestium, Hercicum 
!i Elegiacum. În epoc#, odele lui Tritonius au fost tip#rite în diferite manuale de 
gramatic# !i teoria muzical# sau imitate mai târziu ca spre exemplu: în 1526, 
Michael din Augsburg, cânt#re" bisericesc, a scris compozi"ii la patru voci pe 
acelea!i texte de Hora"iu !i în aceia!i metri; Ludwig Senfl (circa 1486–circa 
1543) a preluat melodiile de tenor ale lui Tritonius, realizând compozi"ii proprii la 
patru voci; ode au mai scris Benedict Ducis (circa 1490-1544), Paul Hofhaymer 
(1459-1537) !i al"ii. Henricus Glareanus a creat melodii pe o singur# voce pe 
texte hora"iene, în diferi"i metri, pe care le-a tip#rit în Dodekachordon. Se zice 
c# el însu!i ar fi interpretat ode hora"iene, acompaniindu-se de l#ut#. Nu numai 
odele lui Hora"iu au inspirat pe muzicieni, ci !i poeziile lui Vergiliu, Ovidiu, Catul, 
Martial, Propertiu, Boetius etc. Treptat, compozi"iile metrice au fost aplicate !i 
unor texte religioase, printre ele înscriindu-se imnurile biserice!ti ale poe"ilor 
români târzii: Pruden"iu, Seduliu !i Ambrosius. Mai mult, din ini"iativa lui Conrad 
Celtis, compozi"iile metrice pe texte hora"iene ale lui Tritonius erau urmate de un 
index de texte religioase pentru a fi interpretate în aceia!i metri.

 Culegerea de ode a lui Honterus cuprinde 32 de texte, primele zece fiind 
alese din opera poetului latin Quintus Horatius Flaccus (65–8 î.e.n.), mai precis 
din Odele !i Epodele sale, textele cuprinse, con"inând referiri la virtu"ile romani-
lor, fiind urm#toarele:

1. Ad  Mecoenatem Oda  I.1
2. In Virgilium Athenas navigantem Oda  I.3
3. Ad Lycinium Oda  II.10
4. Ad Grosphum Oda  II.16
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5. De variis hominum ingeniis Oda  III.1
6. Ad amicos Oda  III.2
7. Ad Mecoenatem Oda  III.16
8. Ad avaros Oda  III.24
9. Ad Torquatum Oda  IV.7
10. Vitae ruaticae laudes Epoda   2.

Urm#toarele cinci texte, precizeaz# Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi în 
studiul introductiv, au fost preluate „Ex Vergilio”, selec"ia f#cându-se din edi"iile 
poetului latin Publius Vergilius Maro (70-19 î.e.n.), tip#rite în vremea când activa 
Honderus care avusese posibilitatea s# le cunoasc#. Se pare c# textele apar"in 
altor autori, cercet#ri recente indicând numele acestora: Asmenius, Vomanius, 
Vitalis, Maximus, Ausonius, primii patru aflându-se în rândul celor 12 în"elep"i 
romani, cum men"ioneaz# Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi în studiul dedicat 
culegerii de ode. O epigram# a latinului Marcus Valerius Martial (42 – 102) a fost 
preluat# de Honterus în cartea Odae cum harmoniis, eliminând un vers în sco-
pul structur#rii a trei strofe, fiecare având câte patru versuri. Din opera lui 
Anicius Manlius Severinus Boëtius, intitulat# De consolatione philosophiae au 
fost incluse trei texte. Cinci imnuri apar"inând lui Aurelius Clemens Prudentius 
(348 – 405) publicate în cartea Cathemerinon au stat în aten"ia lui Honterus, 
poate !i datorit# substratului lor biblic, alte dou# apar"in umanistului Philippus 
Gundelius (1493-1567) pe care se zice c# Honterus l-a cunoscut la Viena. 
Hymnus matinus a fost tip#rit cu indica"ia „autoris incerti”, mai târziu constatân-
du-se c# autorul era Ambrosius, episcop de Milano. Textul de la Oratio dominica 
nu are autor, originea lui neputând fi identificat#. Poetul francez Nicolaus 
Bourbon sau Borbonius (1504-1550) din epoca Rena!terii figureaz# cu un text 
de rug#ciune prezent în opera sa principal# – Nugarum libri octo. Cel#lalt text ce 
poart# indica"ia „autoris incerti” este tot o rug#ciune !i se g#se!te publicat în mai 
multe colec"ii de epoc#; a fost atribuit lui Georgius Thymus (Georg Klee), autorul 
unei culegeri de imnuri editat# în 1552. Urm#torul text este o parafraz# a psal-
mului 127 apar"inând lui Martin Luther, el este urmat de imnul Hymnus omni 
hora de Prudentius. Ultimul text a fost atribuit lui Lucius Coelius Lactantius 
Firmianus (dec. 325); cercet#ri recente au stabilit îns# c# el apar"ine poetului 
roman târziu Venantius Honorius Clementianus Fortunatus ce a tr#it cam între 
anii 535 – 600.

Aprofundând raportul dintre fiecare compozi"ie !i text, Gernot Nussbächer 
!i Astrid Philippi se opresc !i asupra unor am#nunte semnificative cum ar fi: în 
exemplarul din 1562, prima od# a fost însemnat# ca potrivit# compozi"iei a III-a 
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– Choriambicum Asclepiadeum – care apar"ine lui Petrus Tritonius !i face parte 
din opera sa intitulat# Melopoiae (1507); pe acest text metric hora"ian au mai 
scris compozi"ii metrice Michael (1526, nr. 1), Ludwig Senfl (1534, nr. 1), Paul 
Hofhayer (1539, nr. 1), !i Glareanus (1547, exemplul I din capitolul 39). Oda 
hor"ian# I. 3 se potrive!te compozi"iei a VII-a – Gliconium Choriambicum Dicolon 
precum !i compozi"iei a VIII-a; par"ial, compozi"ia a fost preluat# de la Tritonius, 
pe acela!i text compunând melodii metrice muzicienii men"iona"i la oda anteri-
oar#. Textul odei II. 10 corespunde piesei a V-a – Sappicum Dicolon – dar se 
potrive!te !i compozi"iei a VI-a. Textul odei III. 1 se potrive!te compozi"iei a IX-a 
– Alcmanium Tricolon. Cu aceea!i pies# a IX-a – Alcmanium Tricolon – se cânt# 
textul odei III. 2. Textul ales de Honterus la oda III. 16 se potrive!te, conform 
însemn#rii manuscrise din exemplarul din 1562, la piesa a IV-a – Choriambicum 
Tricolon; metrul textului îns# este Choriambicum Dicolon corespunz#tor compo-
zi"iei a VI-a din culegerea Melopoiae a lui Petrus Tritonius (1507), din care, prin-
tr-o gre!eal#, a fost preluat# compozi"ia a V-a care, la Honterus, devine piesa a 
IV-a. Textul odei III. 24 poate fi cântat cu piesele a VII-a !i a VIII-a – Gliconium 
Choriambicum Dicolon. Textul odei IV. 7 se potrive!te compozi"iei a X-a – 
Heroicum Dicolon – apar"inând lui Tritonius care l-a a!ezat pe muzic# în culege-
rea Melopoiae (1507, nr. 13); Honterus s-a oprit asupra tenorului, re"inând doar 
dou# din cele patru rânduri ale piesei a X-a. Textul hora"ian a fost folosit în 
compozi"ii metrice de Michael (1526, nr. 13), Senfl (1534, nr. 13) !i Hofhaymer 
(1539, nr. 13). Textul epodei 2 hora"iene, dedicat frumuse"ii morale a omului de 
la "ar#, se potrive!te compozi"iei a IX-a – Iambicum Dicolon, textul fiind preluat 
!i de Paul Hofhaymer pentru realizarea unei compozi"ii la patru voci. 
Urm#toarele cinci texte preluate „Ex Vergilio” dar atribuite altor autori apar"in 
pieselor a XV-a – Aliud Iambicum Trimetrum – a XII-a !i a XIII-a – Phalaetium 
hendecasyllabum – a II-a – Elegiacum, a I – Hexametrum !i textul 15 din nou cu 
piesa I – Hexametrum. Aceste cinci texte au ca autori, în ordinea de mai sus, pe: 
Vergilius, recte Asmenius, Vergilius, recte Vomenius, Vergilius, recte Vitalis, 
Vergilius, recte Maximus, Vergilius, recte Ausonius. Textul epigramei latinului 
Martial apar"ine piesei a XII-a, primul text din cele trei ale lui Boetius apar"ine 
piesei a XII-a – Phalaetium hendecasyllabum – al doilea piesei a XXI – 
Anapesticum – al treilea piesei I – Hexametrum. Textul imnului nr. 20 a fost 
preluat de Honterus din cartea Cathemerinon a poetului roman Aurelius 
Clemens Prudentius !i lui i se potrivesc piesele a XVI-a !i a XVII-a – Iambicum 
Dimetrum; pe acest text au mai scris muzic# Ludwig Senfl, Martin Agricola etc. 
Textului imnului nr. 21 apar"inând lui Prudentius !i preluat din aceea!i surs# i se 
potrive!te piesa a XX-a – Alcmanium Dactylicum. Imnului lui Prudentius cu nr. 
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22 i se potrive!te piesa a XIII-a – Phalaetium hendecasyllabum, iar imnului cu 
nr. 22 al aceluia!i poet, piesa a XVIII-a – Iambicum Dimetrum Catalecticum. 
Dou# cânt#ri însemnate cu nr. 24 !i 25 sunt ale lui Philippus Gundelius, textului 
nr. 24 potrivindu-i-se piesa a XVII-a – Iambicum Dimetrum, iar textului nr. 25, 
piesa a XVI-a – Iambicum Dimetrum; ambele texte au acela!i metru !i pot fi 
cântate cu piesele a XVI-a !i a XVII-a. Textul imnului cu nr. 26 apar"inând lui 
Ambrosius poate fi cântat cu piesele a XVI-a !i a XVII-a – Iambicum Dimetrum. 
Textului cu nr. 27, al c#rui autor nu a putut fi identificat, i se potrive!te piesa a 
II-a – Elegiacum - iar textului poetului francez Borbonius nu i se potrive!te nici o 
melodie din cartea de ode a lui Honterus c#ci, printr-o eroare, a!a cum am mai 
spus, din culegerea Melopoiae a lui Petrus Tritonius, a fost preluat# piesa a V-a 
care, în cartea lui Honterus, este piesa a IV. Textul cu nr. 29 atribuit lui Georgius 
Thymus !i îmbun#t#"it de Philipp Melanchthon este o rug# pentru oprirea „flage-
lului sângeros” !i o aluzie referitoare la ocuparea Budei, la 29 august 1541, de 
c#tre otomani; se cânt# cu piesa a VI-a – Sapphicum Aliud – potrivindu-se !i 
piesei a V-a – Sapphicum Dicolon. Parafraza psalmului 127, realizat# de Martin 
Luther, apar"ine piesei a XIII-a !i este scris# în metrul Phalaetium hendecasylla-
bum. Urm#torul text este un imn al lui Prudentius, în exemplarul edi"iei din 1562, 
la piesa a XIX-a - Trochaicum Dicolon – aflându-se însemn#rile manuscrise „De 
puer plectrum” !i „Solue vocem mens”, cu aceste cuvinte începând strofele întâi 
!i a noua din culegerea lui Honterus. Ultimul text atribuit lui Lactonius apar"ine 
piesei a II-a – Elegiacum.

Din punct de vedere metro-ritmic, sus"in autorii studiului introductiv, cule-
gerea de ode a lui Honterus recompune problematica specific# epocii, grupurilor 
ritmice elementare numite picioare, care iau na!tere din succesiunea silabelor 
lungi !i scurte, întâlnite în lucrarea umanistului bra!ovean, asupra c#rora se 
opre!te !i în Gramatica sa, fiind:

2 silabe     iamb       
2 silabe     troheu      
2 silabe     spondeu  
3 silabe     dactil         
3 silabe     anapest    
3 silabe     amfimacru   
4 silabe     coriamb    

Num#rul unit#"ilor ritmice corespunz#toare men"ionatelor picioare folosite 
în Odae cum harmoniis oscileaz# între 3 !i 6 unit#"i. Cele dou# valori de note – 
lungi !i scurte – se afl# în raportul 2:1. Exist#  !i valori mai lungi sau altele care 
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au o coroan# deasupra notelor, dar numai în clipele de respira"ie sau repaos. 
Valorile de note au o relativitate a lor legat# de practica interpret#rii care asimi-
leaz# !i elementele vorbirii obi!nuite. Din combinarea picioarelor, care pot fi de 
acela!i fel sau de feluri diferite, rezult# metrica definit#, posibil, ca ramur# a artei 
poetice care se ocup# cu studiul structurii versurilor !i al unit#"ilor prozodice. În 
plan strict muzical, metrica se refer# la organizarea duratei sunetelor, este, deci, 
o ramur# a !tiin"ei ritmului ale c#rei componente sunt timpul (accentuat sau ne-
accentuat), metrul (un !ir periodic de mai mul"i timpi accentua"i !i neaccentua"i) 
!i m#sura. Definirea metrilor se întemeiaz# pe denumirea piciorului preponde-
rent – iambic, trohaic, dactilic etc., sau se face dup# poetul care le-a utilizat mai 
mult !i mai des – safic, dup# poeta Sappho, alcaic, dup# Alkaios, gliconic, dup# 
Glyconeus etc. Denumirea metrului poate indica !i num#rul picioarelor compo-
nente: dimetru, trimetru, pentametru !.a.m.d. Umani!tii secolului al XVI-lea, deci 
!i Honterus, au preluat cele 20 de modele metrice ale lui Hora"iu. „Honterus, 
precizeaz# în studiul lor Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi, a preluat pentru 
manualul s#u nou# metri hora"ieni, trei dintre ei pentru texte ne-hora"iene. De!i 
succesiunea compozi"iilor nu corespunde cu ordinea textelor, totu!i Honterus 
inaugureaz# partea literar# cu odele lui Hora"iu, iar cea muzical# începe tot cu 
metrii hora"ieni. Din cauz# c# Honterus a selec"ionat textele lui Hora"iu dup# 
criterii pedagogice, întâlnim în culegerea sa de ode, de regul#, alte ode decât 
cele folosite de ceilal"i compozitori sau editori. În afara metrilor hora"ieni, cartea 
de ode cuprinde înc# !apte metri ne-hora"ieni. 

Nota"ia muzical# apeleaz# la gravura în lemn dup# care a fost executat ti-
parul, deosebindu-se de procedeul tip#ririi notelor cu caractere mobile r#spândit 
în Europa central# înc# de la începutul secolului al XVI-lea. Cum se !tie, tipo-
grafia lui Honterus nu poseda caractere mobile pentru note muzicale. Pe fiecare 
pagin# au fost consemnate câte opt portative, fiec#rei voci revenindu-i câte 
dou#. Vocile sunt denumite cu literele D (discant), T (tenor), A (alt), B (bas), 
orânduindu-se una dup# alta, nefiind, deci, suprapuse a!a cum se procedeaz# 
în nota"ia modern#. Cheile, a!ezate la începutul fiec#rui portativ, indic# în majo-
ritatea cazurilor, vocile angrenate în execu"ia partiturilor: discant (sopran), tenor, 
alt, bas. Se întâlnesc !i combina"ii de chei (chei transpuse) care înlesneau nota-
rea f#r# linii ajut#toare deasupra sau dedesubtul portativului. Armura era cunos-
cut# numai la vocea !i portativul cu treapta alterat#, apelarea la armur# având 
loc numai în cazul modurilor transpuse. În culegerea de ode nu a fost necesar# 
indicarea m#surii, c#ci ritmul metrilor nu este încadrabil într-o m#sur# anume. 
Valorile folosite sunt brevis !i semibrevis, ele corespunzând silabelor lungi !i 
scurte. Forma notei finale este apropiat# de maxima. Mai pot fi întâlnite longa, 
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semnul numit „custos” care arat# cu ce sunet se continu# melodia în rândul ur-
m#tor, semnul de repeti"ie (prezent numai la piesa a XIX-a), altera"iile etc.

În cele mai multe situa"ii, acordurile sunt consonante, cele cu intervale di-
sonante intervenind foarte rar. Aceste acorduri au fundamentala în bas, uneori !i 
ter"a, ultimul acord al fiec#rei compozi"ii fiind constituit numai din intervale per-
fect consonante, f#r# ter"#. Se întâlnesc !i acorduri imperfecte, succesiuni mo-
dale, o multitudine de acorduri în stare direct#, dubl#ri de ter"e !i chiar tripl#ri, ca 
în piesa a IX-a. Acordurile mic!orate !i m#rite admise doar de la sfâr!itul seco-
lului al XV-lea, apar la Honterus numai în mod excep"ional – c#ci regulile teoriei 
contrapunctului care nu permiteau decât folosirea intervalelor consonante în 
compozi"iile pe mai multe voci î!i p#streaz# actualitatea. Se accentueaz# ten-
din"a spre gândirea tonal#, multe caden"e finale sau plasate la sfâr!itul unor 
sec"iuni melodice fiind specifice sistemului tonal. În multe compozi"ii este folosit 
mersul încruci!at de voci, sunt prezente repet#rile aceluia!i acord, concep"ia li-
near# a contrapunctului nu este clar delimitat#. Factorul orizontal, purt#tor de 
elan, se îngem#neaz# cu cel vertical, cu cel de coeziune armonic#. Contururile 
melodice tind spre o maxim# simplificare, lipsesc cu des#vâr!ire notele orna-
mentale, sunetele acordurilor, cu rare excep"ii, au o valoare egalizatoare, liniile 
melodice ale vocilor sunt schematice. Intervalele melodice sunt supuse unor 
restric"ii severe impuse de diatonismul !i vocalitatea compozi"iilor. Liniile melo-
dice se desf#!oar# în mers treptat !i în salturi ascendente sau descendente 
bine preg#tite pentru a nu tulbura echilibrul discursului sonor. Saltul se întâlne!-
te des la sfâr!itul melodiilor dar !i în cadrul caden"elor interioare. Apar !i succe-
siuni de dou# salturi consecutive care provoac# o binevenit# tensiune. De regu-
l#, primul salt este preg#tit în mers contrar !i treptat iar cel de-al doilea este 
rezolvat tot în mers contrar !i treptat. Conturul de arpegiu al unor salturi duble 
ce evolueaz# în aceea!i direc"ie, este aparent, c#ci el are un caracter doar li-
near.

 Cum arat# Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi, sursele muzicale ale cu-
legerii de ode a lui Honterus, culegere în care s-au strecurat gre!eli de compo-
zi"ie !i gre!eli de tipar sesizate în studiile recente, sunt incerte !i controversate, 
al#turi de altele ce au putut fi determinate cu precizie. La piesa I, care are indi-
ca"ia metric# Hexametrum  !i textele corespunz#toare 14, 15 !i 19, izvoarele 
muzicale lipsesc. Asem#n#ri cu melodia tenorului din compozi"ia notat# în car-
tea de ode bra!ovean# au fost stabilite cu melodii din trei c#r"i de cântece bise-
rice!ti din secolul al XVI-lea: cartea cea mai veche de cântece catolice tip#rit# 
de Michael Vehe în 1537 la Leipzig; cartea de cântece biserice!ti editat# în 1545 
de Valentin Babat, tot la Leipzig; cartea de cântece a „Fra"ilor boemi” din 1566, 
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care este o edi"ie extins# a c#r"ii editate de Michael Weisse în 1531. J. Zahn, în 
antologia sa de melodii tip#rit# la München în 1946 (ed. a II-a), citeaz# la nr. 
1961 un cântec din men"ionata carte a „Fra"ilor boemi”. La piesa a II-a, ce are 
indica"ia metric# Elegiacum, iar textele corespunz#toare sunt 13, 27, 32, sursele 
muzicale sunt precare, neputând fi citate. La piesa a III-a, care are indica"ia 
metric# Choriambicum Asclepiadeum, iar textul corespunz#tor este 1, sursa mu-
zical# o g#sim în Melopoiae de Tritonius de unde a fost preluat#. Se consider# 
gre!eal# de compozi"ie cvinta mic!orat# dintre bas !i alt din acordul al optulea 
al ultimului sistem, ceea ce a determinat pe unii s# schimbe pe mi din bas cu mi 
bemol sau s# propun# înlocuirea lui si bemol de la alt cu do. La piesa a IV-a in-
dica"ia metric# este Choriambicum Tricolon, iar textul corespunz#tor 7; piesa a 
fost preluat# din volumul lui Tritonius care a orânduit-o ca pe a cincea compozi-
"ie metric#. Mai înainte am explicat c# aceast# compozi"ie nu are text corespun-
z#tor în culegerea lui Honterus, umanistul bra!ovean trebuind s# preia compo-
zi"ia a VI-a a lui Tritonius, !i nu compozi"ia a V-a. %i în scrisul muzical s-au 
strecurat mai multe gre!eli !i nepotriviri asupra c#rora nu este cazul s# st#ruim. 
Atragem aten"ia asupra faptului c# aceast# compozi"ie este o variant# redus# a 
celei anterioare. La piesa a V-a, indica"ia metric# este Sappicum Dicolon, iar 
textele corespunz#toare 3, 4 !i 29, ca !i urm#toarea compozi"ie. Preluarea s-a 
f#cut tot din volumul lui Tritonius, cu deosebirea c# alt-ul are si bemol în loc de 
do, aceasta considerându-se o gre!eal# de tipar. La piesa a VI-a indica"ia metri-
c# este Sappicum aliud, iar textele corespunz#toare sunt 3, 4 !i 29. Melodia te-
norului din aceast# compozi"ie a stat !i la baza unei crea"ii a lui Senfl, tip#rit# în 
1539 în volumul Harmoniae poeticae a lui Hofhaymer. Spre deosebire de 
Honterus, melodia de aici apare la o cvint# superioar#. Glareanus !i Nigidius au 
tip#rit compozi"ii asem#n#toare sau identice cu cea din Odae. Se pare c# melo-
dia din Honterus a circulat cu mult înainte, pe textul unui vechi imn (Ut queant 
laxis). În conducerea vocilor de alt !i bas apar, din gre!eal#, octavele paralele 
între acordurile 7-9. La piesa a VII-a indica"ia metric# este Gliconium 
Choriambicum Dicolon, iar textele corespunz#toare 2, 8, la fel ca piesa urm#toa-
re. Autorul acestei piese din culegerea lui  Honterus r#mâne necunoscut. Unele 
asem#n#ri au fost constatate cu modele apar"inând lui Glareanus. La al cincilea 
acord de la final, între alt !i bas apare cvinta mic!orat# considerat# gre!eal# !i 
întrucât cele dou# note ale intervalului nu sunt rezolvate corespunz#tor. La piesa 
a VIII-a indica"ia metric# este Gliconium etc. aliud, iar textele corespunz#toare 
2, 8. Începutul piesei este aproape identic cu prima sec"iune din compozi"ia a 
treia a lui Tritonius, unele diferen"e ap#rând  la discant !i alt. La piesa a IX-a 
indica"ia metric# este Alcmanium Tricolon, iar textele corespunz#toare 5, 6. 
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Denumirea ar fi trebuit s# fie Alcaicum Tricolon c#ci strofa este alcaic# !i con"ine 
patru versuri (tetrastrophon) cu trei structuri diferite (tricolon). Melodia se asea-
m#n# cu primul model al lui Glareanus pentru metrul asclepiadic. În acordul al 
cincilea din sec"iunea a doua, do de la tenor se cere corectat cu si. În cel de al 
patrulea acord al sec"iunii a treia este triplat# ter"a, ca rezultat al unor deficien"e 
în conducerea vocilor. La piesa a X-a indica"ia metric# este Heroicum Dicolon, 
iar textul corespunz#tor 9. Fragmentele din aceast# pies# se aseam#n# cu sec-
"iuni din diverse compozi"ii ale lui Tritonus. Acordurile 3 !i 6 din sec"iunea a doua 
sunt mic!orate !i apar drept gre!eli. La piesa a  XI-a indica"ia metric# este 
Iambicum Dicolon, iar textul corespunz#tor 10. Melodia tenorului este preluat# 
din volumul lui L. Senfl intitulat Varia carminum genera (1534), al c#rei autor 
este Joachim Camerarius. Atractiv# este secven"area armonic# !i melodic# din 
sec"iunea a treia, iar succesiunea unison-octav# între tenor !i bas de la început 
este mai pu"in izbutit#. La piesa a XII-a indica"ia metric# este Phaleatium 
Hendecaisyl (labum), iar textele corespunz#toare 12, 16, 17. În afara unor vagi 
asem#n#ri cu fragmente melodice prezente în colec"ii de epoc#, provenien"a 
compozi"iei nu a putut fi stabilit#. La piesa a XIII-a indica"ia metric# este 
Phalaetium Hendeca (syllabum), iar textele corespunz#toare 12, 22, 30. Sursa 
compozi"iei nu se cunoa!te. Se cer corectate unele gre!eli de tipar precum nota 
a opta, din prima sec"iune, la alt va fi înlocuit# cu si bemol. La piesa a XIV-a in-
dica"ia metric# este Iambicum Trimetrum, iar textul indicat nu este cel corespun-
z#tor. Nici acestei compozi"ii nu i se cunoa!te sursa. În încheierea sec"iunii a 
doua, basul va fi notat cu do în loc de si. La piesa a XV-a indica"ia metric# este 
Aliud Iambicum Trimetrum, iar textul corespunz#tor 11. Originea compozi"iei nu 
se cunoa!te. La piesa a XVI-a indica"ia metric# este Iambicum  Dimetrum, iar 
textele corespunz#toare 20, 24, 25, 26. Compozi"ia a fost preluat# din 
Harmoniae poeticae apar"inând lui Paul Hofhaymer. La piesa a XVII-a indica"ia 
metric# este Iambicum Dimetrum, iar textele corespunz#toare 20, 24, 25, 26. 
Sursa muzical# provine de la acela!i Paul Hofhaymer, piesa scriind-o pe textul 
imnului al 11-lea din Cathemerinon-ul lui Prudentius. A treia not# (re) de la bas 
din ultima sec"iune se cere corectat# în do. La piesa a XVIII-a indica"ia metric# 
este Iambicum Dim(etrum) Catalect(icum) iar textul corespunz#tor 23. Octavele 
paralele între alt !i bas din sec"iunea a treia pot fi evitate dac# la alt se cânt# fa 
în loc de re. La piesa a XIX-a indica"ia metric# este Trochaicum Dicolon, iar 
textul corespunz#tor 31. Se cere înlocuit do al alt-ului cu fa în acordul al doilea 
de la început. La piesa a XX-a indica"ia metric# este Alcmanium Dactylicum, iar 
textul corespunz#tor 21. Sursa muzical# a compozi"iei nu a fost stabilit#, cel 
mult vagi asem#n#ri. În al optulea acord din sec"iunea întâi, basul trebuie s# 
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men"in# sunetul la din acordul precedent. La piesa a XXI-a indica"ia metric# este 
Anapesticum, iar textul corespunz#tor 18. %i în acest caz, sursa muzical# r#mâ-
ne necunoscut#. În ultimul acord al primei sec"iuni sunetul si de la alt se cere 
schimbat cu suntetul do. 

Dup# descrierea am#nun"it# a fiec#rei compozi"ii, a surselor de provenien-
"#, dup# o sumar# investigare modal# !i constructiv#, autorii edi"iei abordeaz# 
unele probleme de interpretare care sunt diferite ast#zi de cele din secolul al 
XVI-lea, subliniind aspectele metrice !i ritmice, cele legate de coordonarea tex-
tului cu muzica, de interpretarea textului, de practica coral# de epoc#, de altera-
"ii etc. În ultima parte a studiului introductiv, Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi 
ofer# transcrierea compozi"iilor din culegerea de ode a lui Johannes Honterus.

Referindu-se la culegerea Odae cum harmoniis...atribuit# lui Honterus, 
Octavian L. Cosma st#ruie asupra rolului unor asemenea tip#rituri în însu!irea 
de c#tre elevi a unui repertoriu de cântece de înalt# factur# profesional#, asupra 
ra"iunii instructive a versurilor poe"ilor antici latini prin mijlocirea c#rora se ilus-
trau concep"iile renascentiste. Piesele din colec"ie „erau orânduite de o aseme-
nea manier#, încât s# corespund# teoriei !i metricii latine, precum !i caracterului 
expresiei (eroic, elegiac), urm#rindu-se o anumit# sfer# emo"ional# în cadrul 
unui sistem prozodic.”277 În cadrul sistemului de înv#"#mânt de pretutindeni, mu-
zica era obiect fundamental de educa"ie cum avusese r#gazul s# constate 
Honterus în puternicele centre culturale ca Viena, Cracovia sau Basel. 
Considera"iile lui Octavian L. Cosma au în vedere aceast# problematic# superi-
oar# când afirm# despre cartea de ode !i via"a cultural-artistic# bra!ovean# cele 
ce urmeaz#: „Muzica servea scopului pedagogic, de vreme ce !colarii, prin cân-
tec, memorau structurile metrice ale prozodiei latine. Corurile, de!i simple ca 
factur#, erau armonice, pe patru voci. Înseamn# c# stadiul muzical al Bra!ovului, 
al !colarilor, nu mai era modest. Prin repertoriul !colar de cântece a!a cum ni-l 
înf#"i!eaz# Honterus, muzica din Transilvania p#!e!te în contemporaneitatea 
epocii sale, permi"ându-i-se stabilirea unor puncte de referin"# de aceea!i natu-
r# din "#ri avansate în domeniul culturii. În fine, înv#"ând s# cânte asemenea 
piese corale, elevii le prezentau în public, dup# cum ne arat# o men"iune a regu-
lamentului Liceului Honterus din 1543, care stipuleaz# obligativitatea sus"inerii 
anuale a dou# piese teatrale (dou# serb#ri cu muzic#). În acest fel, liceenii im-
pulsionau via"a cultural# a Bra!ovului.”278

277   Vezi Hronicul muzicii române!ti, vol. I, Editura Muzical#, Bucure!ti, 1973, p. 157
278   Ibid., p. 158.
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Iat# compozi"iile din culegerea de ode atribuit# lui Johannes Honterus, în 
transcrierea lui Gernot Nussbächer !i Astrid Philippi:
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(Odae cum harmoniis ... p. 278-319)
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