Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Capitolul IV
Petre Brâncuși:
Monumente ale culturii muzicale româneşti – vol. I
Sunt departe de a se fi stins ecourile unor revelatoare descoperiri arheologice şi investigaţii istoriografice întreprinse în perimetrul geografic locuit de strămoşii noştri din cele mai vechi timpuri, chiar de la apariţia omului pe aceste
meleaguri, care demonstrează, cu valoarea unor mărturii directe, obiective, cu
valoarea deci a adevărului incontestabil, originea, vechimea, unitatea şi continuitatea poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Rădăcinile istorice
multimilenare ale poporului român nu sunt rodul unei imaginaţii fanteziste sau al
unor improvizaţii conjuncturaliste, ci al unor demonstraţii de strictă rigoare ştiinţifică. Contururile ce îşi au începutul în cele mai îndepărtate timpuri apar astăzi
mereu mai clare, aducând noi şi remarcabile mărturii cu privire la dăinurea noastră neîntreruptă, la originalitatea şi trăinicia creaţiei materiale şi spirituale a înaintaşilor care şi-au apărat fiinţa şi dreptul la existenţă liberă.
În condiţiile afirmării puternice a ştiinţei istorice româneşti şi a investigaţiei
trecutului îndepărtat este necontenit scoasă la iveală autenticitatea creaţiei străvechi care s-a constituit în alese exemplare de simţire şi gândire populară ce
preced apariţia monumentelor de mai târziu.
Aventura spiritului şi ale ei mărturii înălţătoare asupra geniului creator al
omului pot fi surprinse din perioade ce se pierd în adâncul timpului. Muzicalitatea
traco-geţilor a fost pusă în valoare de diferiţi autori antici, Tracia fiind considerată patria artei sonore şi a muzelor. Strabon (aproximativ 58 î.e.n. – 22/25 e.n.) a
lăsat în a sa Geographia (X, III, 17) o concretizare preţioasă în acest sens,
aşezând muzica tracă, din unghiul de vedere al obârşiei, lângă cea asiatică:
„Muzica, la rândul ei, considerată din triplul punct de vedere al melodiei, al ritmului şi al instrumentelor, impune chiar această origine tracă şi asiatică. Este cu
atât mai convingător faptul dacă ne gândim la locurile în care muzele fac obiectul unui cult special, căci Pieria, Olimpul, Pimpla, Libetrum, tot atâtea localităţi
sau munţi ce astăzi aparţin Macedoniei şi care altă dată aparţineau Traciei; închinarea Heliconului muzelor se datorează tracilor din Boeţia, aceiaşi care închinaseră lăcaşul nimfelor Libetriade; originari din Tracia şi tot din această ţară a
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pătruns renumele (mai recent) al lui Eumolp.”1 Platon susţine că Thamyris era
autor de imnuri care deveniseră la fel de cunoscute ca şi cele ale lui Orfeu, iar
poetul latin Publius Papinius Statius (aproximativ 45-96 e.n.) îl aşează în neamul
geţilor, lui revenindu-i merite de cântăreţ şi instrumentist (liră): „Ascultă de poruncile lui popoarele pe care le hrăneşte fertila Amfigenie, acelea din câmpiile
Messeniei şi din munţii Itomului, acelea din Trion, din Epy cea construită pe
vârful unei stânci, acelea din Helos şi din Pteleon, în fine acelea din Dorion atât
de funest pentru getul Thamyris: acest poet, condamnat la tăcerea glasului şi a
lirei pentru că s-a crezut în stare să triumfe prin cântul său asupra înţeleptelor
surori (căci cine ar îndrăzni să se măsoare cu Zeii?) tăcu pentru totdeauna, nechibzuit ce-a fost să nu ia în seamă lupta dintre Febus şi Marsyas şi moartea
crâncenă a Satirului din Celene!”2
Se cer menţionate totodată scrierile anticilor greci, latini şi bizantini despre
neîntrecuta muzicalitate şi înclinaţie poetică a lui Orfeu, apoi a prestigioşilor aezi
Olympos şi Linos.
Virtuţile lor au pătruns în mitologia şi în proto-istoria traco-greco-romană,
despre Orfeu spunându-se că prin cântul său din liră îmblânzea fiarele şi însufleţea pietrele, fermeca natura înconjurătoare, iar monştrii, balaurii, lupii negri,
păsările răpitoare etc. îi savurau înmărmurite cântecele sale.
Legenda vestitului Orfeu este localizată de Vergiliu în Georgicele sale
(cartea a IV-a) pe teritoriul stăpânit de traco-geţi:
„Te urmăreşte-o mânie de zeu şi-mplineşti ispăşirea
Fărădelegilor mari: pedepsirea, mai straşnică încă,
Dacă ursita n-ar fi împotrivă, chiar Orfeu sărmanul
455 O îmboldeşte, cumplit furios că soţia-i e moartă.
Când dar de tine fugea, către fluviu dând buzna, femeia
Morţii sortită, o hidră grozavă a ţărmului iasmă,
Nu o văzu sub picioare-nainte-i în iarba înaltă.
Însă al Driadelor cor de-a ei teamă umplut-a de ţipă
460 Falnicii munţi; şi izbucniră în plâns a Rodopelui culme,
Piscul Pangeei, pământul lui Marte-nchinat, al lui Resus,
Geţii şi Hebrul şi ţara Oritiei Ateniana.”3
Interferenţe dintre cultul lui Orfeu şi anumite particularităţi ale geţilor 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 localizări 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 şi 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 încetă zgomotul vijeliosului torent şi uitând să-şi continue drumul, unde îşi pierdu impetuosul
său elan; când fluviile încetară astfel să curgă, bistonii cei de departe crezură
Hebrul secat la geţi.”; la fel în fragmentul: „Atunci, căutând să se consoleze [de
pierderea Euridicei] prin cântecele sale, iată ce cântă Orfeu geţilor pe un mod
elegiac: «Zeii înşişi sunt supuşi legilor, şi chiar zeul care orândui cele patru anotimpuri ale curgătorului an şi care le face să revină rând pe rând.»”
Tracul Orfeu poseda neîntrecutul dar al cântatului, impunându-se în epocă
prin puternica sa personalitate ce se prelungeşte asupra unor secrete privitoare
la ştiinţa medicală sau cea astronomică. Lui i s-a recunoscut capacitatea de a
realiza opera de artă finită care provoacă sentimentul estetic prin măiestria execuţiei, prin bogăţia şi profunzimea inspiraţiei. Se naşte acum o lume sonoră
nouă, se naşte un simbolism muzical care exprimă o experienţă de viaţă şi o
experienţă spirituală a omului mult mai bogate în comparaţie cu epocile anterioare.
Până la Orfeu, muzica instrumentală cunoaşte patru coarde (note) „astfel,
ca, de la prima la a patra coardă să se formeze consonanţa diapason (octava),
iar coardele de la mijloc faţă de cele extreme, diapente (cvinta) şi diatessaron
(cvarta). Acordajul lirei preorfice era aşadar:

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

Importanţa acestei menţiuni devine şi mai evidentă dacă luăm în consideraţie faptul că lira a fost împrumutată de greci de la barbarii din Nord, de la traci
– şi, desigur, cu acordajul respectiv; mai târziu, de la Orfeu, lira tracică depăşeşte acest stadiu de simplitate originară şi ajunge la «septem discrimina vocum»
- cum relatează Virgil în Eneida.”5
Lira lui Orfeu, se apreciază în recente cercetări privitoare la muzica Greciei
4 Cf. Sénéque, Tragédies, Tome II (ed. Léon Hermann), Paris, 1926.
5 Breazul, George, Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti,
1977, p. 281.
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antice, reprezintă coloana vertebrală a sistemului sonor al grecilor6, această liră
împreună cu lira lui Apollo coexistând sub înfăţişare heptacordală. Ambele lire
conţineau două tetracorduri îngemănate diferenţiat, cea a lui Apollo având tetracordurile neidentice, primul tetracord fiind phrygisti iar al doilea doristi, şi cea a
lui Orfeu conţinând două tetracorduri identice, îngemănate doristi. Orfeu se impune nu numai prin noua lume sonoră pe care o promovează, ci şi prin activitatea de întemeietor de mistere, de iniţieri orfice, de născocitor al magiei, de creator de poezie, de recitator, de inventator al primei lire – instrument cu coarde
ciupite - lui atribuindu-i-se şi unele texte scrise sau „cărţi”.
Platon atribuie cărţi şi lui Musaios care ar fi fost fiul sau discipolul său.
Doctrina lui Orfeu la care se referă Platon, Euripide şi Aristotel a fost fixată încă
din secolul al VI-lea î.e.n. în celebrele imnuri orfice, poeme de factura psalmilor
ebraici, printre ele figurând şi o „coborâre în infern”. Aceste imnuri, remarcă
Ovidiu Drimba, „sunt închinate în mare parte diferitelor divinităţi...Un alt grup se
adresează Nereidelor, Titanilor, Satirilor, celor trei Graţii, Nimfelor, Parcelor,
Furiilor, celor două Muze. Un al treilea grup de poeme sunt dedicate Iubirii,
Victoriei, Sănătăţii, Soartei, Justiţiei, Dreptăţii; iar al patrulea grup sunt invocaţii
adresate naturii, aurorei, zefirului, cerului, Selenei, Soarelui, eterului, norilor, mării, astrelor, nopţii, somnului, visului, vântului de miazănoapte. Însuşi acest rezumativ repertoriu tematic este în măsură să sugereze nota dominantă de exaltare, plenitudine şi generozitate, de armonie, puritate şi nobleţe a inspiraţiei
imnurilor orfice.”7 Chitharedul este prezent pe o metopă din secolul al VI-lea ce
aparţine tezaurului sicyonienilor din Delfi, apare la bordul unei corăbii ţinând lira
în mâini sau cântând din acelaşi instrument în mijlocul păsărilor sau fiarelor;
este înfăţişat sfâşiat de menade ori în tovărăşia altor divinităţi. Legendele şi
textele antice sugerează coborârea sa în infern pentru a o salva pe Euridice şi
vieţuirea sa cu o generaţie înaintea lui Homer. „Orfeu, precizează Mircea Eliade,
şi-a aflat moartea în Tracia. Potrivit dramei pierdute a lui Eschil, Bassarizii,
Orfeu urca în fiecare dimineaţă pe muntele Pangaios, ca să se închine soarelui,
indentificat cu Apollon; iritat, Dionysos a trimis împotriva lui menadele; chitharedul a fost sfâşiat şi mădularele sale împrăştiate. Capul său azvârlit în Hebron a
plutit cântând până la Lesbos. Cules cu evlavie, el a slujit apoi de oracol.”8
Personalitatea lui Orfeu a fost evocată 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 şi civilizaţiei, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984,
p. 548.
8 Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi religiilor, vol. II, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 178.
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Pindar în a patra Pythică, 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.
Pământul sacru al lui Orfeu este stabilit în 1813 de către Fabre d’Olivet în lucrarea cu titlul Versurile de aur ale lui Pitagora, explicate pentru prima dată şi traduse în versuri eumolpice franceze în munţii care despart Moldova de Transilvania,
în Antichitate fiind vorba de Kogaion care în româneşte se va numi Ceahlău.
Mitul tracului Orfeu a inspirat o serie de opere, unele conţinând un ritm interior emoţionant, datorate unor personalităţi muzicale de recunoscută autoritate. Aventura orfică debutează în anul 1476 pe o scenă din Mantua cu Orfeu
aparţinând libretistului Angelo Ambrogini Polisiano (1454–1494), poet şi filosof
umanist, şi muzicianului Germi (?), continuă cu Euridice de Jacopo Peri (1561–
1633) pe un libret de Ottavio Rinuccini, aceasta fiind considerată prima drama
per musica, spectacolul având loc în anul 1600 la Palazzo Pitti, susţinut cu prilejul căsătoriei lui Henric IV cu Maria de Medicis; doi ani mai târziu, pe acelaşi
poem al lui Rinuccini, renumitul compozitor Giulio Caccini (1550 – 1618) dă la
iveală opera Euridice, în noul stil recitativo, rappresentativo; după scurgerea a
încă cinci ani apare La Favola d’Orfeo aparţinând lui Claudio Monteverdi (1567
– 1643), operă în cinci acte precedate de un prolog, libretul fiind semnat de Al.
Striggio. Este cea mai aleasă operă a acelui început de veac şi de eră muzicală,
compozitorul urmărind realizarea expresiei dramatice, în contextul conlucrării
atâtor factori care alcătuiesc drama lirică. 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 reprezentată la Paris în
anul compunerii, printre numere figurând şi un dans asemănător „căluşarilor”.
Subiectul a atras şi pe alţi 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 şi frumoasei Euridice; doar urmaşii lui Henry Purcell realizează culegerea postum intitulată Orpheus Britannicus care conţine cântece pe una, două
sau trei voci, lucrarea constituindu-se într-o replică neanonimă la poemul anonim Sir Orfeo din secolul al XVIII-lea. Compozitorul german Willibald Christoph
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Gluck (1714–1787) realizează două opere inspirate de acelaşi libret conceput
de Calzabigi; Orfeo ed Euridice (1762) în limba italiană şi Orphée et Eurydice
(1774) în limba franceză, înfăptuirea marelui reformator al operei rămânând
adânc încrustată în istoria genului liric.
După Gluck, chipul lui Orfeu şi al Euridicei a continuat să atragă numeroşi
compozitori de pretutindeni, culminând în zilele noastre cu tragedia lirică Orfeu
de Gheorghe Dumitrescu (1914-1996) ce a văzut lumina rampei la 25 mai 1984,
pe scena Operei Române din Bucureşti. Această operă este concepută în două
părţi şi şase tablouri, succesiunea lor fiind următoarea: Reînvierea primăverii,
Medeea, Lâna de aur, Euridice, Nunta, Din lumea cu dor....în cea fără dor, Imnul
iubirii. Comentându-şi propria realizare în programul de sală apărut cu prilejul
premierei, compozitorul relevă, printre altele. „Spre deosebire de celelalte opere
despre Orfeu, am căutat să-l reprezint în cadrul lumii strămoşilor noştri traci cu
obiceiurile şi viaţa lor, precum şi cu participarea acestuia la expediţia argonauţilor în căutarea lânii de aur – simbol al fericirii şi bunăstării, la care au luat parte,
alături de marii eroi ai antichităţii: Iason, Heracles, Theseu, Peleu şi alţii. Spre
deosebire de ceilalţi eroi care reprezentau forţa fizică, aici Orfeu reprezintă puterea spirituală prin vraja muzicii...”. Vraja muzicii lui Orfeu, frumuseţea şi puritatea Euridicei au întruchipat simbolul luptei împotriva răului, simbol ce a fost dăltuit, de-a lungul multor sute de ani, în opere muzicale de granit.
Ca valoare şi circulaţie, mitul lui Orfeu nu a putut fi egalat, el s-a bucurat
de o faimă aparte datorită nevoii de afirmare a binelui şi a înaltelor virtuţi pe care
le exprimă. Asemenea valori şi virtuţi întruchipează zânele, ielele, frumoasele,
măiestrele, şoimanele născute din imaginaţia populară precum şi Gânditorul şi
perechea lui descoperite în necropola de la Cernavodă ce fac parte din Cultura
Hamangia, lucrări unice în sud-estul şi centrul Europei, considerate în categoria
excepţiilor artistice9. Omul neolitic pe care îl înfăţişează Gânditorul sugerează o
atitudine contemplativă şi se ridică la nivelul unei capodopere, el „reprezintă o
adevărată culminaţie a artei neolitice, vădind nu numai măiestrie artistică, dar şi
o certă capacitate de a descifra ceva din misterul uman şi de a-l reda plastic, de
a înţelege fiinţa umană ca o unitate biopsihică, ca o simbioză a însuşirilor corporale şi a celor sufleteşti.”10 Femeia este purtătoarea simbolului fecundităţii, maeştri culturii Hamangia creionându-i o înfăţişare pretenţioasă, trăsăturile fiindu-i
atent înfăţişate.
Din imginaţia populară a fost plămădită legenda Soarelui şi nunta acestuia
9 Drăguţ, Vasile, Arta românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983, p. 21.
10 Tănase, Al., O istorie a culturii în capodopere, vol. I, Editura Univers, Bucureşti, 1984, p. 102.
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cu Luna, precum şi închipuirea despre logodnica Soarelui. Despre nunta
Soarelui cu Luna, Vasile Alecsandri zicea: „Printre rămăşiţele de mitologie antică
ce mai există la români, legenda soarelui este una din cele mai poetice. Soarele
e un zeu frumos, cu părul de aur, carele, ca Apolon, cutreieră ceriul pe un car
tras de cai”; iată şi un crâmpei din comentariul bardului de la Mirceşti despre
logodnica Soarelui: „Ileana Cosânzeana este închipuirea cea mai poetică a geniului românesc, ea personifică tinereţea, frumuseţea, nevinovăţia virginală.”11
Cultul Soarelui era destul de răspândit la strămoşii noştri care credeau că sufletele merg la zeul Cerului cum precizează P. P. Panaitescu: „Geţii se deosebeau
de ceilalţi traci prin credinţa că sufletele merg la Zeul Cerului, nu sub pământ.
Cultul Cerului, confundat cu soarele la Geţi, este continuarea cultului indo-european din epoca bronzului, comun pentru germani, indieni, romani şi celţi. Tracii
sudici, amestecaţi cu lumea mediteraniană, deşi aveau şi ei pe zeul soarelui şi
al cerului, au adoptat riturile şi zeităţile subpământene ale mediteranienilor
(Dionysos, Sabazius). De aceea, grecii şi tracii sudici îşi îngropau morţii trimiţând fumul rugurilor către cer.”12
Din aceeaşi imaginaţie populară a luat fiinţă o mitologie solară probabil în
Dacia preistorică, până la etnogeneza dacă. Cultul solar are rădăcini ancestrale,
mitologia autohtonă promovând solarismul ca dominantă mitică, la începutul erei
noastre făcându-se simţite elemente de solarizare a creştinismului primitiv.
Cultul solar îşi găseşte ramificaţii şi în alegorii, metafore şi simboluri, simbolurile
purtând diferite însemne precum cerul, roata şi spirala, din cerc derivând fenomenul horal asupra căruia se opreşte Romulus Vulcănescu, „deoarece conţinutul horei se răsfrânge în toate planurile şi direcţiile de activitate culturală, de la
riturile magico-mitologice până la filosofia populară. Originea horei a fost intuită
de Nicolae Iorga în dansul Kolabrismului, pe scurt, al Kolo-ului trac, a cărui arie
de răspândire se întinde jur-împrejurul Traciei antice...Pentru români hora are un
relict heleolatric ce ţinea de o veche ceremonie periodică adusă zeului soare.
Dar hora mai era şi un procedeu magico-mitic de cunoaştere a lumii şi vieţii în
ceea ce acestea au mai reprezentativ. Hora prezintă două forme arhaice esenţiale: o formă închisă numită de altfel hora închisă de tipul cercului, şi o formă
deschisă, cu mai multe variante, dintre care cea mai importantă este hora deschisă de tipul spiralei. Prima e tipică la daco-romani, a doua la macedo-români.
Hora închisă, cerculară, se joacă la toate ocaziile rituale, ceremoniale şi festive;
11 Alecsandri, Vasile, Poezii poporale – Balade (Cântece bătrâneşti, Iaşi, 1852-1853, partea a
II-a, Luna şi Soarele.
12 Panaitescu, P. P., Introducere la istoria culturii româneşti, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1969,
p. 42-43 (Popoare, culturi, civilizaţii).
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hora deschisă, spiralică, se joacă numai ritual şi ceremonial....”13 La fel de complexă este datina mitologică a căluşarilor, de obârşie arhaică, ce are raporturi cu
cultul solar, tradiţia concretizată în personificarea Soarelui prin figura lui FătFrumos, legenda mitică despre Lună şi despre Soare care îşi caută sora, pe
Ileana Sânziana, transmisă prin viu grai până în epoca modernă: Soarele venea,/ la gură de-argea,/ cu dânsa vorbea,/ frumos c-o-ntreba:/ Ileană, Ileană,
Ileană Sânziană,/ Doamna Florilor/ şi-a garoafelor (...) ţeşi şi-nchindiseşti,// fir
verde-mpleteşti şi mi te zoreşti,/ cămăşi să-mi găteşti/ şi mi te găteşti/ să te logodeşti,/ că io mi-am umblat/ lumea-n lung şi-n lat/ (...) lungiş,/ curmeziş,/ măre
nouă ai,/ tot pe nouă cai;/ patru-am ciumpăvit,/ cinci am omorât,/ şi nu mi-am
găsit/ potrivită-n lume/ afară de tine.” Pentru frumuseţea verbului iată şi răspunsul Ilenei: „Puternice soare...,/ eşti puternic mare,/ dar ia spune-mi: Oare/
und’s-a mai văzut şi s-a cunoscut,/ und’s-a auzit/ şi s-a pomenit/ să ia sor’ pe
frate/ şi frate pe sor’?/ De mi-i arăta,/ atunci te-oi lua,/ atunci, nici atunci!”
Din neoliticul târziu ni s-a păstrat faimoasa reprezentare intitulată Hora de
la Frumuşica, cele şase figurine antropomorfe dispuse în cerc ilustrând sincretismul artei străvechi, abilitatea în plămădirea formelor şi în sugerarea expresivităţii lor. Asemeni Gânditorului şi perechea lui, Hora de la Frumuşica este o
operă fundamentală a străvechii culturi strămoşeşti, ca şi Capul de statuetă de
la Turdaş, Vasul de la Vădastra-Olt, Vasul cu picior de la Fărcaşele, Idolul cu
două feţe, purtând un vas pe cap (cultura Gumelniţa), Marele idol pandantiv cu
aur de la Moigrad, Amfora cu capac şi Vas-suport de tip „horă”, ambele de la
Drăguşeni (cultura Cucuteni) ş.a.m.d.
Instrumentele muzicale utilizate de strămoşii noştri, de locatarii ţinuturilor
traco-daco-gete sunt numeroase şi diferenţiate ca înfăţişare, dimensiuni, material constructiv etc. Asupra lor a reflectat Vasile Pîrvan, înşirându-le în opera de
referinţă a culturii româneşti: Getica, personalitatea lui de excepţie impunându-se prin erudiţia îmbinată cu gândirea profundă, prin spiritul de sinteză şi viziunea prospectivă asupra clasificării şi datării fenomenelor şi faptelor arheologice. În ştiinţa românească el este întemeietor de sistem, oferind în permanenţă
exemplul magistrului. Descifrând unele dintre cele mai autorizate surse documentare, zice despre muzica instrumentală din vechime că era prezentă în
timpul soliilor de pace, în timpul marilor sărbători şi praznice, în timpul faptelor
de război. Menţionează lira, flautul, naiul, fluierul, buciumul, cornul, trompeta,
chitara şi împrejurările în care se folosesc, citându-i în acest sens pe Herodot,
Theopompos, Iordanes, Xenofon, evidenţiază ştirile referitoare la descântecele
13 Vulcănescu, Romulus, Mitologie română, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p. 372.
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medicilor traci, la jocurile şi dansurile de arme. În alte scrieri vorbeşte de marile
sărbători cu jocuri de la gurile Dunării de unde nu vor fi lipsit instrumentele, de
sărbătoarea Rusaliilor organizată în târguri şi sate greco-traco-romane.
În practicile sale muzicale instrumentistul popular apela la un fir de iarbă,
la o frunză de păr sau de salcâm, la o coajă de mesteacăn sau la un solz de
peşte, apoi la tobe de tot felul, buhai, dube etc., pentru a-şi demonstra înclinaţiile. Instrumentele străvechi au fost clasificate în patru categorii în conformitate
cu procedeele de emitere sonoră: idiofone, cordofone, aerofone şi membranofone. Din categoria idiofonelor fac parte: clopote, zurgălăi, beţe, săbii etc.
Cordofonele erau reprezentate în vechime prin liră şi chitară. Aerofonele
sunt definite prin: bucium, cimpoi, nai, fluier, iar membranofonele erau reprezentate prin: buhai, tobe, darabane. Vestigii ale instrumentelor de suflat pot fi considerate: obiectul de marmură zaharoasă de culoare roşie având formă conică,
goală în interior, presupus a proveni din neoliticul târziu, scos la iveală în comuna Pietrele din apropierea Bucureştiului, cercetat de D. Berciu, tuburile de os cu
găuri şi fluierele descoperite la Turda, fragmentele de aulos de la Histria confecţionate în secolul al IV-lea î.e.n. A fost atestată documentar prezenţa sistrelor –
instrumente asemănătoare castagnetelor - a clopoţeilor de bronz confecţionaţi
în doua jumătate a secolului al IV-lea î.e.n. pe teritoriul judeţului Tulcea. Un
asemenea clopoţel de bronz, datând din secolul al II-lea î.e.n. a fost expus la
Muzeul muzicii româneşti. Cele mai vechi menţiuni despre instrumente se referă
la loviturile de tobă cu care era întâmpinat Zeus de către geţi şi, pentru a-l ameninţa, trăgeau cu arcul în văzduh. Strabon, în Geographia, (cartea a VII-a, cap.
III), citându-l pe Menandru, susţine că geţii foloseau cymbalumul în cadrul ritualului religios. El zice: „...cinci sacrificii pe zi: şapte fete clave stând în cerc în jurul
nostru făceau să răsune cymbalumul, în timp ce celelalte ţipau în cor.”
Basorelieful din marmură de Bucova aflat la Muzeul din Deva, datând din secolul al II-lea e.n. reprezintă un silen care loveşte un tympanum.
Alte documente consemnează orgiile bachice, serbările dionisyace cu momentele lor de dezlănţuire a pasiunilor şi instinctelor, precum şi manifestări artistice în cele mai diferite ipostaze. Astfel, un decret înscris pe piatră din ordinul
Senatului şi al poporului din Dionysopolis (Balcic), localitate aflată la sudul
Dunării sub protectoratul lui Burebista, zeul eponim fiind Dionysos, a fost dedicat
lui Acornion, fiul lui Dionysos. Câştigându-şi merite deosebite, acest ambasador
şi prieten al lui Burebista a fost încoronat la serbările dionisyace ce se desfăşurau anual în oraşul său natal şi decretat preot. Decretul, de importanţă istorică şi
etnografică, are următorul text: „Dimpreună cu tovarăşii săi căutând scăpare se
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duce la Argedavon14, la tatăl regelui Burebista, şi fiind acolo, şi întâlnindu-se cu
ei câştigă de la ei bunăvoinţă pentru oraş, iar de cheltuiala avută liberă pe popor. Şi făcându-se preot al zeului Jupiter Maximus, îndeplini jerfele şi ceremoniile religioase cu cucernicia [.....]. Ales apoi preot al lui Sefapis, suportă de asemenea cheltuielile cu bunăvoinţă şi cu tragere de inimă. Dionysos, zeul eponim
al oraşului neavând de mai mulţi ani preot, fiind aclamat el de cetăţeni, a primit
şi luând coroana zeului în timpul când Gaius Antonius îşi avea aici cartierul de
iarnă, îndeplini bine şi cu magnificenţă jerfele şi ceremoniile religioase. De aceea, pentru ca şi poporul să se arate recunoscător faţă de bărbaţii săi bravi şi
buni care îi fac bine, Senatul şi poporul au hotărât să se aducă pentru aceasta
laude publice lui Acornion, fiul lui Dionysos, şi să fie încoronat la serbările dionisiace cu o coroană de aur şi cu o imagine de metal şi să se încoroneze în viitor
în fiecare an la serbările dionisiace cu o coroană de aur şi pentru a i se ridica o
statuie să i se dea locul cel mai bine situat din piaţă15.”
Cultul muzelor se iveşte şi în oraşele pontice dobrogene, concretizându-se
în sanctuarul de la Histria, în piese iconografice dedicate grupului celor nouă
muze. Numele zeiţei Bendis a fost asemuit cu „cea cântată”, adoratorii ei atribuindu-i şi daruri muzicale, în onoarea ei având loc festivităţi de adorare denumite
„bendideia”. Aristofan zicea că zeiţa era tracă, alţi comentatori asemuind-o cu
Artemis a grecilor. La Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca se păstrează un medalion ex vote dedicat zeiţei dacice Diana-Bendis, din teracotă,
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 către
părintele istoriei, Herodot din Halicarnas, era însoţit de cântece şi dansuri interpretate în cinstea zeului care simboliza fertilitatea solului şi nemurirea, lui revenindu-i şi atribuţiile profetice ale lui Sitalkas, tot aşa trebuie să fi fost cazul lui
Zamolxis.16” El a fost elev al lui Pitagora, a întemeiat primul lăcaş de cult şi iniţiere tip şcoală publică din Dacia, cum ne informează istoricul Herodot în Istorii: „…
fiind doar un muritor, a fost rob în Samos şi anume al lui Pitagora (…). După
aceea ajungând liber, strânse bogăţii mari şi, după ce se îmbogăţi, se întoarse în
patria lui (….), întrucât avusese legături cu grecii şi cu Pitagora – un însemnat
gânditor al acestora – a clădit o casă pentru adunările bărbaţilor, în care (se
spune) îi primea şi îi punea să benchetuiască pe fruntaşii ţării, învăţându-i că nici
14 Reşedinţa lui Burebista şi a tatălui său era localitatea Argedava aşezată, se pare,
pe râul Argeş.
15 Cf. Bărbulescu, Mihai, Despre cultul zeiţei Bendis la Daco-Geţj, în Acta Musei
Napocensis, Cluj-Napoca, 8, 1971, p. 91-107.
16 Kaţarov, G. I., Zamolxis, în Godiscinka na Sofiiskii a Universitet, III-IV, 1900-1907, Sofia,
1908, p. 162.
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el, nici oaspeţii săi şi nici unul din urmaşii acestora nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc, unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bunătăţile.”
Cântecul prezent în viaţa socială, în activitatea militară şi la curte devine
purtătorul unor idei şi sentimente colective sau ale imnului; atunci când era asociat cu cuvântul şi cu dansul da naştere unei originale arte sincretice capabilă să
exprime valorile fundamentale ale locuitorilor străvechilor meleaguri ale traco-geţilor. Şi cântecul a venit în contact cu arta greco-romană, apoi cu cultura
bizantină şi cu a popoarelor migratoare, rămânând viguros şi fecund până la
deplina sa cristalizare, în cadrul procesului de etnogeneză a poporului român. O
atestare particulară care surprinde sincretismul artei străvechi aparţine istoricului şi filozofului atenian Xenofon (circa 427–355 î.e.n.), care, în Anabasis (Cartea
VI, Cap. I) zice: „După ce făcură libaţiuni şi cântară peanul, se ridicară mai întâi
tracii şi, în sunetele flautului, dansară cu armele pe ei, sărind şi mânuind cuţitele
cu multă îndemânare. În sfârşit, un trac lovi pe un altul în aşa fel încât toţi crezură că omul a fost rănit. Acesta se prăbuşi cu dibăcie. Paflagonienii scoaseră un
strigăt. Cel care a pus mâna pe armele partenerului său ieşi cântând cântecul
Sitalkas, în timp ce câţiva traci îl scoaseră afară pe celălalt ca pe un mort.”17
Acelaşi istoric descrie un dans ostăşesc solistic interpretat de un militar misian
care ar fi putut să fie originar fie din Daco-Moesia sud-dunăreană, fie din Asia
Mică: „...dansatorul ţine în fiecare mână câte un scut uşor; câteodată el se servea de ele dansând ca şi cum ar fi vrut a se apăra contra a doi adversari; uneori,
ca şi cum n-ar fi avut a face decât cu unul singur. Adesea, el se învârtea şi făcea
saltul periculos fără ca să-şi lase scuturile....el sfârşi prin a dansa în felul perşilor, lovind un scut de celălalt; şi se aşeza în genunchi şi se ridica; toate aceste
mişcări le executa în măsura şi în sunetul flautului.”18 Şi Tucidide în Istoriile sale
aminteşte de Sitalkas, regele tribului trac al odrişilor, iar Iordanes în Getica, realizată în anul 551 e.n., surprinde substratul străvechi al baladelor şi cântecelor
de vitejie de mai târziu în asemenea termeni: „Comunicând acestea şi alte multe
goţilor (geţilor)cu măiestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o fiinţă miraculoasă,
încât a condus nu numai oamenii de rând, dar chiar şi pe regi. Căci atunci a ales
dintre ei pe bărbaţii cei mai de seamă şi mai înţelepţi pe care i-a învăţat teologia,
i-a sfătuit să cinstească anumite divinităţi şi sanctuare, făcându-i preoţi şi le-a
dat numele de pileaţi, fiindcă, după cum cred, având capetele acoperite cu o
tiară, pe care o numim cu un alt nume, pileus, ei făceau sacrificii. Restul poporului a dat ordin să se numească capillati, nume pe care îl reamintesc până as17 Xenofon, Anabasis (ed. Maria Marinescu-Himu), Bucureşti, 1964, p. 219.
18 Cf. Ghircoiaşiu, Romeo, Contribuţii la istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală,

Bucureşti, 1963, p. 28.
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tăzi în cântecele lor, deoarece i-au dat o mare consideraţie.” Aristotel, în secolul
al IV-lea î.e.n., anunţă termenul de nome în lucrarea Problemele, precizând că
ele erau melodii cântate înaintea inventării literelor pentru ca legile să nu fie uitate, obiceiul păstrându-se la agatârşi ce trăiau în partea de nord a Transilvaniei,
populaţie care a fost asimilată de către tracii autohtoni. Nomele, referă Aristotel,
erau cântări libere abordate atunci când interpreţii se puteau întrece între ei, fiecare prelungindu-şi execuţia atât cât dorea. F. A. Gévaert şi F. C. Vollgraff au
definit termenul de nome astfel: „o temă melodică consacrată de aprecierea
universală şi constând adesea într-o simplă linie sonoră, servind de punct de
plecare pentru o mulţime de compoziţii muzicale.”19
Cu timpul s-au constituit genurile muzicii vocale cuprinzând oda, peanul,
imnul, cântecul liric, bocetul, numit la geto-daci torelli, epoda, precum şi unele
forme ale muzicii instrumentale ca ritornelă, comentariu, preambul, tranziţie, reluare, epilog, interludiu, definite astfel prin apelarea la structuri de acest fel prezente în muzica elină considerată eronat ca singura purtătoare de valori muzicale superioare, cercetările mai recente, inclusiv cele referitoare la antichitatea
geto-dacă, demonstrând similitudini şi asemănări neaşteptate.
Măiestria muzicanţilor era pusă în evidenţă şi demonstrată cu prilejul practicării ritualurilor dedicate lui Dionysos – Bacchus, cultivate mai întâi în Tracia –
cum grăiesc mărturiile istorice, şi preluate apoi de greci, pe această cale dovedindu-se intensa viaţă muzicală a străvechilor locuitori ai meleagurilor noastre.
Ritualurile, al căror specific îl constituie sincretismul, erau supuse înrâuririlor
mediului social, agrar şi militar, printre cele mai răspândite numărându-se: solia
geto-dacilor către Zamolxis care era însoţită de cântări şi dansuri sacre, ritualul
dedicat zeului Apollo şi zeiţei Artemida acompaniat de cântece, ritualul în cinstea lui Dionysos – zeul trac al vegetaţiei, viţei de vie şi al vinului cu practici orgiastice din cadrul cărora nu lipseau pantomimele, cântecele, jocurile şi laudele
interpretate de menade, satiri, nimfe, fauni, sileni, instrumentişti şi dansatori.
Cultul lui Dionysos de provenienţă tracică a cunoscut o largă răspândire în spaţiul rural, el a parcurs mai multe faze de transformări datorită absorbţiei unor
manifestări agrare străvechi, îmbogăţirii dramatismului reprezentaţiei, adoptării
unor noi modalităţi de desfăşurare a ceremonialului. Cu timpul s-a cimentat credinţa în viaţă, reînvierea primăverii însemnând biruinţa vieţii asupra morţii şi s-a
apelat la reprezentarea diferitelor fapte şi întâmplări ale unor eroi cunoscuţi.
Din punct de vedere muzical, momentul caracteristic „marilor dionisii” a
19 Gévaert, F. A. şi Vollgraff, F. C., Les problèmes musicaux d’Aristotel, facs. II, Gand,
1901, p. 29.
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fost denumit ditiramb, etimologia cuvântului fiind controversată de învăţaţi. La
obârşie, ditirambul era o piesă folclorică prezentă în cadrul festivităţilor populare
organizate în cinstea zeului naturii pe întreg teritoriul Greciei. La noi a pătruns
prin Dobrogea asemeni altor forme şi genuri ale culturii datorită influenţelor eline. Manifestarea era condusă de un corifeu care se îngrijea şi de scurgerea
suitei de cântece şi dansuri, între corifeu şi cor intervenind momente dialogate,
iar între personaje şi cor evoluând cântece alternate şi replici schimbate.
Ditirambul se transformă cu timpul într-o odă corală, într-un imn structurat în
conformitate cu triada: strofă, antistrofă şi epodă, oda fiind însoţită de o adecvată evoluţie coregrafică. Întreaga desfăşurare nu a fost consemnată în documente ale antichităţii pentru a ne da seama şi a ne face o părere mai exactă asupra
acestor practici artistice pentru care anticii aveau un cult ce se manifesta cu
precădere asupra muzicii, asupra funcţiilor ei psihice şi metafizice. Ritualurile,
serbările orgiastice, manifestările dedicate unor zeităţi conţineau o ideatică magică, de aceea ele sunt considerate continuatoarele concepţiilor magice ale primitivilor.
Ecoul unor credinţe îndepărtate, sensul terapeutic al unor incantaţii atribuite traco-geţilor au fost sesizate de Platon în Charmides: „..l-am învăţat în oaste
de la un doctor trac, unul din ucenicii lui Zamolxe, care se spune că au puterea
să te facă nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare dreptate să
facă observaţia de care pomenii. Dar, adăugă el, Zamolxe, regele nostru, care e
zeu, spune că precum nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade să încercăm a vindeca
trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta, sunt multe boli la
care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să
îngrijească. Căci, dacă acesta merge rău, este peste putinţă ca partea să meargă bine. Toate relele şi bucuriile trupului şi omului îndeobşte, pornesc de la suflet, care înrâureşte asupra trupului, precum capul înrâureşte asupra ochilor.
Prin urmare, întâi de toate şi mai presus de orice, trebuie să îngrijim de suflet,
dacă vrem să fie în bună stare capul şi trupul întreg.
Cu cântec de vrajă să ne curăţim sufletul!”20
În concepţia celor din vechime cântecul de vrajă putea curăţi sufletele şi alina suferinţele, prezenţa incantaţiilor în cultul lui Zamolxis fiind consemnată până
mai târziu (sec. IV e.n.). Vasile Pârvan, preluând părerea comediografului
20 Cf. Breazul, George, Patrium Carmen, Contribuţii la studiul muzicii româneşti, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1941, p. 159-160; vezi şi Platon, Opere, vol. I, ed. a II-a (Clasicii filozofiei universale), Bucureşti, 1975, p. 183-184.
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Menandru (aproximativ 342-292 î.e.n.) consemnată de Strabon (Cartea a VII-a,
cap. III, 4) zice: „getelor nu le erau de fel necunoscute acele descântece, farmece
şi leacuri ... pe care femeile thrace din sudul Haemului le întrebuinţau curent pentru alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti ale aproapelui, deoarece reprezentanţii cei mai autorizaţi ai religiozităţii şi superstiţiilor sudice, bessii erau bunii vecini ai
geţilor.”21 De regulă, descântecele au o desfăşurare literară liberă, sunt mai mult
recitate cu voce scăzută şi asociate cu muzica în acel străvechi sincretism.
Obiceiuri specifice însoţeau ritualul funerar, jerfindu-se animale şi jeluindu-se cel dispărut. Se povesteşte că geţii aduceau jertfe şi benchetuiau ca şi
cum mortul se va întoarce sau că rudele apropiate plângeau în jurul nou-născutului prevestind nenorocirile viitoare şi se bucurau, glumind în momentul dispariţiei. Pomponius Mela relatează în acest sens: „Tracia este locuită de un singur
neam de oameni, tracii, având însă fiecare alt nume şi alte obiceiuri. Unii sunt
sălbatici şi cu totul gata să înfrunte moartea, mai ales geţii. Acest lucru se datoreşte credinţelor lor deosebite; unii cred că sufletele celor care mor se vor întoarce pe pământ, iar alţii socotesc că, deşi nu se vor mai întoarce, ele totuşi nu
se sting, ci merg în locuri mai fericite; alţii cred că sufletele mor negreşit, însă că
e mai bine aşa decât să trăiască. De aceea, la unii sunt plânse naşterile, şi jeliţi
nou-născuţii, dar dimpotrivă, înmormântările sunt prilej de sărbătorire şi ei le
cinstesc ca pe nişte lucruri sfinte prin cânt şi joc.”22 Ritualul înmormântării însoţit
de dansul funebru a fost imortalizat pe diferite reliefuri, pe statuiete de ceramică
aurită ce reprezintă figuri dansatoare etc. Unele inscripţii de pe pietrele funerare
au fost asemuite cu bocetele scrise prin caracterul tragic al textelor cum este cel
de pe sarcofagul de la Romula înălţat, probabil, în epoca lui Septimiu Sever
(193-211) de Gemellina pentru a cinsti memoria soţului ei:
Scumpului soţ Iulian, pentru a lui vrednicie, eu soaţa,
Casa aceasta de veci i-am ridicat-o cu lacrimi,
Recele-i trup spre-a-şi putea odihni după moarte într’nsa
Trăit-a el ani patruzeci, în cinste deplină
Şi datoria–nplinindu-şi, de slavă şi rang avu parte.
Şi iată că eu, Gemellina, de pietate pătrunsă
Soţului vrednic mâhnit-i durai cu copii lăcaşul
Între tufişuri de viţă şi desfătătoare verdeaţă,
Unde stufoasele ramuri-l acopăr cu deasa lor umbră.
21 Pârvan, Vasile, Getica, o protoistorie a Daciei, ediţia a II-a, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1982, p. 95-96.
22 Pomponiu, Mela: De Chorographia Libri III (ed. Carolus Frick), Leipzig, 1880, p.
389.
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Urează-i, drumeţ cititor, să-i fie ţărâna uşoară!23
Asupra acestei fascinante lumi sonore, asupra spectacolului muzical al
unei lumi fabuloase, s-au aplecat doi istorici şi cărturari vizionari, oferindu-ne nu
o simplă plimbare în trecut, ci o incursiune în civilizaţia îndepărtată pentru a repune în circulaţie valorile ei autentice. Primul este Nicolae Iorga, cel ce reţine şi
atrage atenţia cu unele generalizări ce nu au putut fi probate până în zilele noastre, asupra reflexelor muzicii tracice care stau la originea cântecului popular românesc şi a unor ţări vecine: „L’origine de la chanson populaire roumaine, comme l’origine de la chanson populaire de tous pays voisins: la chanson populaire
serbe, la chanson populaire bulgare, la chanson populaire grecque, dans beaucoup 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 priveşte celelalte popoare, influenţa tracică s-a făcut simţită cel
mult indirect, mediat, neputându-se susţine în ce măsură moştenirea transmisă
din substratul etnic al tracilor a suprevieţuit în alte culturi. Cea de a doua personalitate este George Breazul care, cu dinamismul său impetuos, de o exuberantă vitalitate, cu particularităţile conduitei sale, a urmărit problematica muzicii
tracice pe parcursul mai multor decenii, componentele gândirii sale luând proporţiile unui sistem bine închegat. Prin vocea lui autorizată, reuşeşte să dea o
sinteză completă şi ştiinţifică asupra domeniului, căci muzica tracilor nu a rămas
ca o singulară fantomă rătăcitoare prin preistorie, ci s-a impus asemeni sensurilor mari, evolutive ale istoriei. În 1941 elabora Muzica tracilor25 cu consideraţii de
23 Traducere versificată de Ştefan Bezdechi, cf. Istoria României, I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 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 româneşti, vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970,
p. 19-22.
Breazul, George (Georgescu-Breazul, Diac G., Diacu, George), muzicolog, profesor,
etnomuzicolog şi critic muzical (n. 14 IX 1887, com. Amărăştii de Jos, jud. Dolj – m. 3 VIII 1961, Bu-

cureşti). A studiat la Seminarul din Râmnicu Vâlcea şi la Seminarul Central din Bucureşti pe care l-a
absolvit în 1907. În perioada 1908-1912 a continuat studiile la Conservatorul din Bucureşti cu D. G.
Kiriac (teorie-solfegiu), Ion Nonna Otescu şi 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 notaţiei muzicale şi
cu Karl Schäffer în laboratorul de acustică muzicală fiziologică de la Facultatea de medicină (Charité)
Până la primul război mondial a fost autorizat să predea lecţii de vioară, teorie, armonie etc. în
învăţământul particular, precum şi în învăţământul primar. A fost impiegat la Casa Şcoalelor din Bucureşti (1910) şi profesor la institutele particulare Model, Lolliot şi Sf. Gheorghe din Bucureşti (19141916). A dirijat diferite formaţii corale şi orchestrale, între care: Doina, Crângul, Schubertbund, Societatea funcţionarilor publici, Societatea pentru răspândirea cântărilor patriotice, ostăşeşti şi religioase,
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susţinând concerte pentru diferite categorii de melomani.
După examenul de capacitate din sesiunea 1920, la care a reuşit primul cu media 9,75, a fost
numit profesor titular la Liceul militar Mănăstirea Dealu din Târgovişte (1920-1022), profesor de educaţie muzicală şi ritmică la Oficiul naţional de educaţie fizică din Bucureşti (1925-1926), profesor la
Seminarul Central din Bucureşti din 1926. În acelaşi an devine profesor suplinitor la catedra de Teorie
şi solfegiu a Conservatorului din Bucureşti, iar în 1927 este numit profesor titular de Enciclopedia şi
pedagogia muzicii. În urma diferitelor restructurări ce au avut loc în învăţământul superior, a funcţionat
alternativ până în 1953 la: catedra şi Teorie şi solfegiu (1926-1927), (1939-1946), (1950-1953) şi la
cea de Enciclopedia şi pedagogia muzicii (1927-1938), (1947-1949).
La 26 noiembrie 1953 a fost încadrat profesor la catedra de Folclor şi Istoria muzicii, fiind numit
şi şef de catedră, post deţinut până la sfârşitul vieţii. A fost profesor onorific de estetică, acustică,
pedagogie şi psihologie muzicală la Academia de muzică religioasă din Bucureşti (1928-1938), Inspector general al învăţământului muzical secundar din România (1932-1939), profesor de muzică
românească şi consilier la Liceul militar muzical din Bucurşti (1941-1942), (1950-1953).
A cules, transcris şi publicat folclor, a întemeiat Arhiva fonogramică a Ministerului Instrucţiei,
Cultelor şi Artelor (1927), devenită instituţie de culegere, studiere şi publicare a folclorului, a iniţiat
colecţia muzicologică Melos (1939-1941) în care a tipărit studii fundamentale asupra culturii muzicale
româneşti, din cele mai vechi timpuri până în epoca sa, a scris peste 500 de articole de cronică
muzicală şi a susţinut peste 100 conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, emisiuni radiofonice şi de televiziune, comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate (Cehoslovacia, Germania, Austria). A întreprins
călătorii de studii şi documentare în Germania, U.R.S.S., Austria, etc. A colaborat la principalele
publicaţii din ţară şi la reviste de peste hotare ca: Muzica, Studii de muzicologie, Contemporanul,
Probleme de muzică, Gândirea, Flacăra, Universul literar, Armonia, Izvoraşul, Ideea europeană, Mişcarea literară, Boabe de grâu, România literară, Gazeta literară, Revista generală a învăţământului,
Revista Fundaţiilor Regale, Şcoala şi viaţa, Raze de lumină, Cultura, Tinerimea română, Revista de
pedagogie, România, Cercetări folclorice, Cultura poporului, Teatru şi muzică, Îndrumătorul cultural,
Îndreptarea, Cuvântul, Universul, Acţiunea, Munca, Scânteia, Neuer Weg, Bukarester Tageblatt, Kurier 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 şi articole lexicografice la Die
Musik in Geschichte und Gegenwart, Encyclopédie de la musique – Fasquelle – Paris, Bolşaia Enţiklopedia Societskaia, Riemann Musik-Lexikon, Institutul de bibliografie muzicală Das Musikschriftum,
Enciclopedia dello spetacolo, Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Ost (I. Jg. Nov. 1959), Enciclopédie „Stravinski”, Der Jahrbuch der Musikbibliothek Peters; a redactat o sinteză a istoriei muzicii
româneşti pentru Universitatea din Saarland şi o alta pentru Muzghiz (Moscova), un studiu pentru
Politikens Vorlag Kópenhavn (Who’s Who in music?), un articol despre Conservatorul din Bucureşti
pentru Riemann Musik – Lexicon, a expediat la Budapesta materialul necesar pentru un volum asupra
istoriei muzicii româneşti care a apărut în anul 1963 (A Román Zene Története, Bibliotheca Musica 9,
Zenemükiado Vállalat, Budapest). A fost invitat la diferite congrese şi simpozioane internaţionale, la
Congresul internaţional de muzicologie de la Viena din anul 1956 susţinând comunicarea Zu Mozarts
Zweihundertjahrfeier apărută 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 comunicării a fost publicat în Pagini din
istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura muzicală, Bucureşti, 1977, p. 308-314. În cadrul acestui
Congres a prezidat lucrările secţiei Musikalische Folklore; a fost ales preşedinte al Societăţii Academice 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 Societăţii internaţionale de educaţie muzicală 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 societăţii germane Gesellschaft der Freunde des Internationalen Musiker – Brief Archive (Berlin
1958). Împreună cu Maximilian Costin a condus revista Muzica în perioada 1921-1925. A întemeiat
Biblioteca „George Breazul”, cea mai mare bibliotecă muzicală particulară din ţară, donată în 1971 de
profesoara Georgeta Breazul, soţia profesorului, Uniunii compozitorilor şi muzicologilor din România,
în conformitate cu dorinţa eminentului om de ştiinţă, instituţia cuprinzând documente muzicale de
interes naţional şi internaţional.
Biblioteca adăposteşte peste 17.000 de fişe realizate de profesor în decursul întregii sale activităţi, o bogată colecţie de reviste româneşti şi străine (printre acestea se numără şi Allgemeine
musikalische Zeitung), o impresionantă corespondenţă purtată de George Breazul cu personalităţi de
seamă ale culturii şi ştiinţei muzicii, vieţii muzicale şi artei interpretative din ţară şi de peste hotare,
cărţi de inestimabillă valoare, manuscrise rare. Numai scrisorile şi documentele totalizează peste
3000 de piese. Printre dosarele aflate în Biblioteca „George Breazul” se numără: Muzica tracilor,
Geneza cântecului popular românesc, Daniel Speer: „Turkischer Eulen–Spiegel”, Ungarischen oder
dacianischer Simplicissimus, Olah Tanz, Idei curente în cercetarea cântecului popular românesc. Moduri pentatonice şi prepentatonice, Muzica oltenească, Muzica şi standardizarea acustică, Unirea,
Teatrul muzical, Copilul şi muzica, Manuale de învăţământ muzical până la 1900, Manuale de învăţământ muzical de la 1900 încoace, Învăţământul muzical în Principatele româneşti, La bicentenarul
naşterii lui Mozart, Conservatorul (90 ani), Muzica bulgărească, Învăţământul pianului, Rouschitzki,
Romberg, Mititica, Des chansons valaques, Moravuri ale muzicienilor români, B. Bartók, Folclor. Gh.
Fira, Folclor, Ilarion Cocişu, Material muzical pentru un lexicon, Arhiva fonogramică, Bucureşti la a
500-a aniversare de existenţă documentară, Lăutarii, Valorificarea artistică a folclorului, Contribuţii la
cunoaşterea trecutului muzicii noastre, George Enescu etc. Cărţile rare se constituie în valori durabile,
printre ele numărându-se: Glarenus Dodeahordon ((1547), Das bedrängte Dacia şi 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 Rousseau 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), şi Cantates françoises (1714) de
Campra André, Bellerophone (1679) şi Roland (1711) de Lully J. B., A journey through the Crimea
to Constantinopole... (1789) şi 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), Răspundere desgurzătoare....de Bojâncă D. (1827), Filosofia cuvântului şi a
năravurilor de Brâncoveanu Gr. (1829), Wideslegung der Abhandlung ...de Eftimie Murgu (1830), Viagio 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 Wilkinson W. (1821), Sintomon Docsastarion (1820) şi Neon Anastasimatarion (1820) de Efesios Petros,
Octoih şi slujbelor de obsce (17...?), Litteratura turchesca, 3 vol., (1787) şi 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 operă muzicală laică şi religioasă a lui Anton Pann
(1830), la care se adaugă Psaltikii şi Teoreticoane din secolele XVII-XVIII, Gramatica lui Komitas,
St. (1819), manuscrisele Anonymus Moldavus şi Anonymus Valachum, denumite astfel de George
Breazul, opera lui Macarie Ieromonahul, lucrări de Lampadarios Petru, Idelsohn, Abraham Zebi ş.a.
A pus bazele istoriei muzicii ca ştiinţă în ţara noastră, cercetările sale în domeniul folclorului, istoriei
culturii muzicale şi instrumentelor muzicale populare întemeindu-se pe documente inedite descoperite
printr-o perseverentă şi îndelungată activitate ştiinţifică. Pentru a cinsti memoria profesorului George
Breazul, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a înfiinţat Cabinetul de muzicologie „George
Breazul”. A fost distins cu Premiul Academiei Române pe anii 1931, 1933, 1937, cu Ordinul Muncii cl.
II şi cu Premiul de Stat cl. I (1955).
A elaborat articole, studii, metode, cărţi didactice, de pedagogie muzicală şi învăţământ care se
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înscriu printre cele mai moderne din întreaga didactică muzicală, scriind:
- Observaţiuni relative la învăţământul muzical în şcoala secundară, în Muzica, Bucureşti, nr.
10-11, august-septembrie 1920;
- O catedră de pedagogie muzicală la Conservatorul in Bucureşti, în Muzica, Timişoara, nr. 3,
1925;
- Carte de cântece pentru clasa I secundară de băieţi şi fete, cu desene de Demian, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1931, (în colaborare cu Sabin V. Drăgoi);
- Carte de cântece pentru clasa II secundară de băieţi şi fete, cu desene de Demian, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1931, (în colaborare cu Sabin V. Drăgoi);
- Carte de cântece pentru clasa III secundară de băieţi şi fete, cu desene de Demian, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1932, (în colaborare cu Sabin V. Drăgoi);
- Carte de cântece pentru clasa IV secundară de băieţi şi fete, cu desene de Demian, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, S.A., 1933, Premiată de Academia Română, Raportor: George Enescu;
- Program de lucru pentru acţiunea culturală, Bucureşti, 1933;
- Die Musikerziehung in Rumänien, Bucureşti, Institutul de arte grafice „Luceafărul”, S.A., 1936;
- Muzica românească la Praga. România la întâiul Congres internaţional de educaţie muzicală,
ţinut la Praga în aprilie 1936, Bucureşti, Cartea Românească, 1936;
- Un capitol de educaţie muzicală, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 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
selecţie de cântece din cele patru s-a reeditat în 1985 de Editura muzicală sub titlul Carte de cântece
pentru copii, ediţie îngrijită de Titus Moisescu;
- Metodă de vioară, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1937 (în colaborare cu Max Costin);
- Educaţie muzicală în şcoala primară, în: Revista de pedagogie, Caietul II, iunie, 1938;
- Folclor, folcloristică, scriind:
- Pentru muzica populară, în: Ideea europeană, Bucureşti, nr. 147, 15-22 iunie, 1924;
- Arhiva fonogramică a Ministerului Instrucţiei, Cultelor şi Artelor, în Boabe de grâu, Bucureşti,
nr. 8, 1932;
- Cartea satului 7. Vicleimul. Joc sfânt, cules din popor, cu întregiri şi lămuriri de punere în scenă
de Victor Ion Popa. Cu aşezarea pe muzică a melodiilor populare (semne bizantine şi apusene) de G.
Breazul. Cu un desen pe copertă în culori de Lena Constante. Fundaţia culturală „Principele Carol”,
Bucureşti, 1934;
- Colinde. Culegere întocmită de G. Breazul, cu desene de Demian, Bucureşti, Fundaţia culturală
„Principele Carol”, 1938, Cartea satului, nr. 21, tipărită la Craiova, Scrisul Românesc, S.A., ed. I, 1938;
- Colindele.... Întâmpinare critică, în „Melos, IV”, culegere de studii muzicale scoasă de G. Breazul, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1940;
Studii de folclor muzical:
A – Idei curente în cercetarea cântecului popular.
B – Oligocordii şi stenohorii; moduri prepentatonice; în Cercetări folclorice, Bucureşti, 1947;
- Idei curente în cercetarea cântecului popular. Moduri pentatonice şi prepentatonice, în Stud.
muzicol. Bucureşti, nr. 1, 1965;
- Muzica oltenească, în: Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. V, Bucureşti, Editura muzicală,
1981;
Muzicologie, scriind:
- Concepţiile dominante în muzica românească de azi, în: Gândirea, Bucureşti, nr. 1, ianuarie,
1931;
- Die ersten Mozart – Auffürungen in Rumänien, Bucureşti, 1943;
- Învăţământul muzical în Principatele româneşti, în: Anuarul pe 1941-1942, Bucureşti, Conservatorul de muzică şi Artă dramatică, 1943;
- D. G. Kiriac la 50 de ani de la înfiinţarea societăţii corale „Carmen”, în: Muzica, Bucureşti, nr.
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5, 1951, nr. 8-9, 1952 (în colaborare cu Ioan Chirescu şi Vasile Popovici);
- Relaţii muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucureşti, supl. nr. 11-12, 1954;
- Învăţământul muzical în Ţara Românească – la împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Conservatorului de muzică şi declamaţiuni din Bucureşti, în: Muzica, Bucureşti, Supl. Nr. 6-8 1955;
- Ştiri noi despre relaţiile muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucureşti, nr. 1-2, 1956;
- La bicentenarul naşterii lui Mozart, 1756-1956, Bucureşti, Editura Uniunii compozitorilor, 1957,
Cuprinsul:
- Introducere, p. 5-10;
- Muzica, izvor istoric – Cântece şi jocuri populare româneşti – „muzica europeană” (Kogălniceanu);
I – Începuturile pătrunderii muzicii apusene în Ţara Românească şi Moldova, p. 11-52:
Muzica de dans „evropienească”. – „Muzica nemţească”, „muzicanţi nemţi”, „trâmbiţaşi nemţi”,
Relaţii muzicale româno-germane prin Transilvania. Sulzer despre muzica germană la Curtea domnească din Bucureşti, Învăţământul muzicii apusene; Clavirul. Concerte.
II – Prime execuţii ale operelor lui Mozart în Ţara Românească, p. 55-88:
Începuturile teatrului muzical în principatele dunărene, Teatrul muzical în Transilvania, Trupa
lui Johann Gerger pentru prima oară la Bucureşti. „Flautul fermecat” şi „Idomeneo” (1818). O trupă
italiană. Trupa lui Eduard Kreibig. Trupa lui Theodor Müller execută „Flautul fermecat” şi, în primă
audiţie, „Don Giovanni”. – Muzică simfonică de Mozart în prime audiţii în Bucureşti.
III – Mozart – Cantemir – Cântecul şi jocul românesc, p. 89-162:
O figură melodică din „Răpirea din serai” de Mozart, ce se găseşte şi în alte lucrări ale lui.
Prezenţa ei în muzica populară românească, - în aria dansului dervişilor de Dimitrie Cantemir – şi în
muzica lui Herfner, Flechtenmacher şi George Enescu.
Încheiere, p. 163-164:
Alte necesităţi de cercetări. Prinos al poporului român la bicentenarul naşterii lui Mozart.
- Unirea Ţărilor Române şi muzica, în: Muzica, Bucureşti, nr. 2, 1959;
- Bucureşti la a 500-a aniversare de existenţă documentară. Contribuţii la cunoaşterea trecutului
muzicii noastre, în: Muzica, Bucureşti, nr.11, 1959;
- Un muzicant român peste hotare în secolul al XV-lea, în: Muzica, Bucureşti, nr. 2, 1960;
- Date noi cu privire la relaţiile muzicale româno-ruse, în: Muzica, Bucureşti, nr. 7, 1961;
- Muzica românească, în: Encyclopédie de la musique, Tome III, Paris, Ed. Fasquelle, 1961;
- Muzica românească de azi (lucrare concepută şi realizată de George Breazul, cum stă scris pe
ultima pagină. Cartea sindicatului artiștilor instrumentiști din România, scoasă de prof. P. Niţulescu,
preşedintele sindicatului, Bucureşti, Editura Marvan, 1940. Cuprinsul:
N. Iorga, Muzica românească, p. 13-20;
G. Breazul, Muzica românească de azi, p. 21-596;
Introducere – I. „Patrium Carmen”; date istorice şi filologice. II. – Folclorul muzical; - temeiuri
etnice şi sociale – III.- Cântecul popular; funcţia psihologică – IV. – Culegerea melodiilor populare – V.
– Arhiva fonogramică – VI. – Creaţia – VII. – Educaţia şi instrucţia. –
Încheiere.
- I. Popescu-Pasărea, Muzica bisericească, 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. Surlaşiu, Sabin V. Drăgoi, p. 849-858;
- Paul Constantinescu, Mihail Jora, p. 859-862;
- Emanoil Bucuţa, Un medium (G. Georgescu), p. 863-865;
- Ilie Buzatu, Lt. col. Egizio Massini, p. 866-867;
xxx Premianţii
Premiul „George Enescu”, p. 869-871;
Academia Română, p. 872;
Premiul Operei Române, p. 872;
Premiul naţional de muzică, p. 872
Premiul „Cremer”, p. 872;
xxx Compozitori români, p. 873-880;
- Corneliu Moldoveanu, Academia de muzică şi artă dramatică din Bucureşti, p. 889-891;
- Teodor Burada, Academia de muzică şi artă dramatică din Iaşi, p. 892-912;
- Augustin Bena, Academia de muzică şi artă dramatică din Cluj-Napoca, p. 913-915;
xxx Academia de muzică religioasă, p. 916;
xxx Conservatorul de muzică al municipiului Timişoara, p. 916-917;
- Petre Niţulescu, Şcoala de elevi muzicanţi militari, p. 918-919;
- Al. I. Zirra, Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Cernăuţi, p. 920-921;
Manya Botez, Şcoala de educaţie muzicală, p. 925-927;
xxx Conservatorul de muzică „Elena şi Elefterie Cornetti” din Craiova, p. 928-929;
Maximilian Costin, Conservatorul de muzică din Târgu-Mureş, p. 930-931;
xxx Conservatorul de muzică maghiar din Cluj-Napoca, p. 932;
A. Boldur, Conservatorul municipal din Chişinău, p. 933-942;
Emanoil Bucuţa, Biblioteci muzicale, p. 943-945;
Panait V. Cottescu, Opera Română din Bucureşti, p. 946-957;
xxx Opera Română din Cluj-Napoca, p. 958-964;
xxx Teatrul maghiar de operetă Thalia din Cluj-Napoca, p. 964;
Petre Niţulescu, Filarmonica, p. 965-969;
xxx Orchestra simfonică a Armatei, p. 969-970;
xxx Societatea corală „Carmen”, p. 971-988;
Marcel Botez, Societatea corală „Cântarea României”, p. 989-1006;
I. Velceanu, Asociaţia corurilor şi fanfarelor române din Banat, p. 1007-1014;
Bartolomeu Tarcza, Reuniunea corurilor maghiare din România, p. 1915-1016;
G. Breazul, Concursurile de coruri şi fanfare ale Societăţii „Tinerimea Română”, p. 1017-1022;
Ap. D. Culea, Corurile căminelor culturale, p. 1023-1025;
G. Breazul, Echipe studenţeşti la sate, p. 1025-1026;
xxx Profesoarele şi profesorii de muzică din învăţământul secundar, p. 1027-1038;
xxx Învăţăturile la cursul de muzică, p.1039-1040;
xxx Asociaţia muzicală română, p. 1041-1042;
- Gh. D. Mugur, Societatea Română de Radiodifuziune, p. 1043-1052;
- Petre Niţulescu, Sindicatul artiştilor instrumentişti din România, p. 1053-1100;
- Patrium Carmen, Contribuţii la studiul muzicii româneşti, Craiova, Editura Scrisul Românesc,
1941; în „Melos I”, culegere de studii muzicale scoasă de G. Breazul. Cuprinsul:
- Cuvânt de lămurire, p. V-VIII;
- Exemple muzicale, p. X-XVI;
- Ilustraţii, p. XVII-XX;
- Introducere, p. 1-11;
– „Patrium Carmen”, date istorice şi filologice, p. 13-85;
II - Folklorul muzical – temeiuri etnice şi sociale, p. 87-160;
III – Cântecul popular – funcţia psihologică, p. 161-276;
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IV - Culegerea melodiilor populare, p. 277-470;
V - Arhiva fonogramică, p. 471-514;
VI – Creaţia, p. 515-568;
VII – Educaţia şi instrucţia, p. 569-702;
A- Muzica în învăţământul elementar (p. 571)
B – Muzica în şcolile de grad secundar (p. 649);
C – Muzica românească la Praga (p. 677);
D – Învăţământul muzical special (p. 692);
E – Pregătirea profesorilor de muzică (p. 698);
Încheiere, p. 703-710;
Bibliografie, p. 711-731;
Indice alfabetic, p. 732;
A – Materii, p, 732;
Nume proprii, p. 742;
- Gavriil Musicescu, schiţă monografică, Bucureşti, Editura Muzicală, 1962;
- Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. I., Bucureşti, Editura Muzicală, 1966. Ediţie îngrijită
şi prefaţată de Vasile Tomescu.
Din cuprins:
- George Breazul - Studiu introductiv, p. 5-83;
- Muzica românească, p. 87-128;
- Valorificarea artistică a folclorului, p. 129-149;
- Lăutarii, p. 150-180;
- Unirea Ţărilor române şi muzica, p. 181-233;
Cuvânt de lămurire, p. 181;
Introducere – Mugur, mugurel, p. 182;
I - Hai să dăm mână cu mână, p. 184;
II – Hora Unirii în cântecul şi jocul poporului în strunele lăutarilor şi trâmbiţele fanfarelor, p, 198;
III – Hora lui Cuza, p. 214;
IV - Cântaţi, români, cântaţi, p. 228;
- Alecsandri şi muzica, p. 234-257;
- Anton Pann, p.258-297;
- Ciprian Porumbescu, 298-333;
- Gavriil Musicescu, p. 334-352;
- Iacob Mureşianu, p. 352-381;
- Eusebie Mandicevschi, p. 382-395;
- Kiriac şi 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. Drăgoi, p. 462-477;
- Mihail Jora, p. 478-482;
- Demoazela Măriuţa, p. 483-489;
- George Enescu, p. 490-549;
- Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. II, Bucureşti, Editura Muzicală, 1970. Ediţie îngrijită şi
prefaţată de Gheorghe Firca. Din cuprins:
- Prefaţă, p. 5-15;
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- Muzica tracilor, p. 19-22;
- Muzica bisericească română, p. 23-26;
- Ion Popescu – Pasărea, p. 27-31;
- Un muzicant român peste hotare în secolul XIV, p. 32-36;
- Învăţământul muzical în Principatele româneşti – de la primele începuturi până la sfârşitul secolului XVIII, p. 37-69;
- Contribuţii la cunoaşterea trecutului muzicii noastre, p. 131-176;
Ultima parte a volumului cuprinde însemnări cu privire la creaţia muzicală românească, cronici
muzicale, referiri la audiţiile organizate de Societatea compozitorilor români.
- D. G. Kiriac, ediţie îngrijită de Titus Moisescu, Bucureşti, Editura muzicală, 1973.
- Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. III, Bucureşti, Editura muzicală, 1974. Ediţie îngrijită
şi prefaţată de Gheorghe Firca. Volumul cuprinde o panoramă a unei întinse perioade ce debutează
în 24 octombrie 1920 cu articolul Cultura muzicală în popor şi concertele publice şi se încheie în
septembrie 1952 cu studiul Tudor Vladimirescu, oratoriu istoric – frescă a Revoluţiei din 1821, operă
ce aparţine compozitorului Gheorghe Dumitrescu. Volumul este consacrat vieţii şi culturii muzicale
universale, activităţii societăţilor corale, Filarmonicii, Operei Române, muzicii de cameră, unora dintre
cei mai proeminenţi interpreţi (George Georgescu, Alfred Alessandrescu, Ionel Perlea, Constantin
Silvestri, Dinu Lipatti, Sylvia Chelaru Şerbescu, George Folescu, George Niculescu-Basu) şi compozitori (Gheorghe Ştephănescu, Gheorghe Dima, Gheorghe Cucu, Dimitrie Cuclin, Mihail Andricu, Zeno
Vancea, Paul Constantinescu, Ion şi Gheorghe Dumitrescu).
- Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura muzicală, 1977. Ediţie îngrijită
şi prefaţată de Gheorghe Firca. Volumul conţine cronici, însemnări muzicologice, studiul Muzica şi
standardizarea acustică, precum şi consideraţii aprofundate asupra muzicii primitivilor, popoarelor
antice, primelor veacuri ale creştinismului, asupra muzicii gregoriene, bizantine, cea din timpul Renaşterii, asupra începuturilor operei şi artei sonore din secolul al XVIII-lea, asupra creaţiei lui Haydn
şi Beethoven.
Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. V, Bucureşti, Editura muzicală, 1981. Ediţie bilingvă
(româno-franceză) îngrijită şi prefaţată de Gheorghe Ciobanu. Din cuprins:
- Prefaţă, p. 5-50;
- Partea I – Idei curente în cercetarea cântecului popular. Moduri pentatonice şi prepentatonice,
p. 53-145;
A – Teoria bunurilor culturale căzute, p. 55;
B – Principiul consonantic. Terţa, p. 72;
C- Gamele pentatonice anhemitonice, p. 77;
D – Oligocordii prepentatonice anhemitonice, p. 119;
Partea a II-a – Muzica oltenească, p. 147-344;
A – Din trecutul muzicii olteneşti, p. 149;
Introducere. Consideraţii privind exigenţa unei muzici specific olteneşti, p. 149;
Date, menţiuni şi material referitor la muzica oltenească, p. 156;
Cultura muzicală psaltică în Oltenia, p. 182;
Culegeri de melodii olteneşti, anterior înfiinţării Arhivelor de folclor, p. 193;
B – Sistemul prepentatonic şi pentatonic anhemitonic oltenesc. Modurile Mi, Re, Do, p. 256;
C – Modurile prepentatonice şi pentatonice anhemitonice olteneşti în comparaţie cu cele aflate în
muzica ţinuturilor româneşti învecinate (Muntenia, Transilvania, Banatul), p. 294;
- Scrisori şi documente, vol. I. Bucureşti, Editura muzicală, 1984. Ediţie îngrijită şi adnotată de
Titus Moisescu. Prefaţă de Gheorghe Firca. Vol. II din Scrisori şi documente, 1990, apărut în îngrijirea
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şi adnotarea lui Titus Moisescu. Primul volum conţine 1096 scrisori şi documente ce poartă datele:
octombrie 1913 – decembrie 1940. Scrisorile şi documentele din cel de al doilea volum se întind pe
perioada 1941-1965, numărul lor atingând cifra de 380, cărora li se vor adăuga în viitor alte documente valoroase existente în Biblioteca „George Breazul”. Fondul ideatic surprinde mişcarea de idei
a timpului în jurul fenomenului muzical şi atestă larga perspectivă a documentării, prezenţa continuă
a cărturarului pe traseele de forţă ale culturii naţionale şi europene. Scrisorile şi documentele au în
vedere problematica istoriei muzicii româneşti şi universale, pedagogiei muzicale, folcloristicii, esteticii, actului de creaţie şi interpretare etc., constituindu-se într-o frescă a celor aproape cinci decenii
consemnate. Cercetările lui George Breazul demonstrează că cultura românească nu a fost cu nimic
inferioară altor culturi şi că noi eram la curent cu principalele mişcări înnoitoare ale Europei apusene,
cu progresele ştiinţei şi gândirii vremii lui. A expediat şi primit scrisori către şi de la personalităţi de
frunte ale culturii româneşti, de la colaboratori şi foşti studenţi ca: George Enescu, Dimitrie Gusti,
Tiberiu Brediceanu, Alexandru Zirra, Nae Ionescu, Constanţa Erbiceanu, Nicolae Bagdasar, Constantin Brăiloiu, George Niculescu-Basu, Sabin V. Drăgoi, Paul Constantinescu, Alexandru Rosetti,
Marţian 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 Bucuţa, Valentin şi Ştefan Gheorghiu, Emanoil Ciomac, Muza Germani Ciomac, C. C. Nottara, Ion Popescu-Pasărea, Nicolae Ursu, Florica Musicescu, Stan Golestan, Ioan Bianu, Filaret Barbu,
Ilarion Cocişiu, Timotei Popovici, Mihail Andricu, Gavriil Galinescu, Mihail Gr. Posluşnicu, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, Marius Bunescu, Nichifor Crainic, G. Ţiţeica, Emil Rigler-Dinu, Augustin Bena, Constantin Pavel, Mihail Jora, Lucia Cosma, T. Muşlea, Şt. Lakatoş, Sigismund Toduţă, Petru Caraman,
Gh. T. Kirileanu, Romeo Ghircoiaşiu, Ana Voileanu-Nicoară, Tiberiu Alexandru, Vasile Tomescu etc.
Unele scrieri şi documente relevă un ascuţit spirit polemic pus în slujba adevărului, din altele înaintate
diferitelor instituţii naţionale sau departamentale răzbate necurmata credinţă în propăşirea culturii şi
artei naţionale. A corespondat cu personalităţi de primă mărime de peste hotare ca Erich von Hornhostel, 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 Bartoš, 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 corespondenţa purtată, printre
alţii, cu Marţian Negrea, C. C. Nottara, Vasile Filip, Constanţa Erbiceanu, Sabin V. Drăgoi, Achim
Stoia, Mihail Jora, Traian Vulpescu, Gheorghe Ciobanu, Emanoil Bucuţa, Timotei Popovici, Mihail
Bîrcă, Tiberiu Brediceanu, Gavriil Galinescu, Ioan R. Nicola, Liviu Rusu, Lucia Cosma, Leca Morariu,
Perpessicius, Ion Husti, Romeo Ghircoiaşiu, Ştefan Lakatoş, Paul Constantinescu, Liviu Rusu, Erich
Müller von Asow, Robert Lach, Hedwig Müller, Giovanni Papini, Hermann Schneider, Heinrich Möller,
Reina Katzarova, Iosif Bartoš, 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.
Ediţii critice: - Cântările Sfintei Liturghii pentru şcoală şi popor. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1936, (în colaborare cu Ion Popescu-Pasărea şi G. Coman);
Colecţia de coruri, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1937 şi 1938 (în colaborare cu I. D.
Chirescu):
- Colecţie de coruri pentru voci bărbăteşti, 1 caiet;
- Colecţie de coruri pentru voci egale, 5 caiete;
- Colecţie de coruri pentru voci mixte, 5 caiete;
- Prohodul Domnului Isus Cristos, Craiova, Editura Scrisul Românesc, S. A. Craiova, 1937;
- D. G. Kiriac – Opere alese, Bucureşti, ESPLA, 1955, în colaborare cu Ioan Chirescu);
- Gavriil Musicescu – Opere alese, Bucureşti, Editura muzicală, 1958.
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Bibliografie selectivă. a) Articole lixicografice: Pazdirhúr hudibar slovnin naviény (Dicţionarul encyclopedic 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 şi colaboratorii, Paris,
Edit. Fasquelle, 1968; Sartori, Claudio-Alberto, Riccardo. Enciclopedia della musica, Milano, G. Ricordi, vol. 1, 1963; Szaboczi, Bence – Tóth, Aladar. Zenei Lexicon, Budapesta, Zenemükiadó Vállalat,
1965; Cosma, Viorel. Compozitori şi muzicologi români. Mic lexicon, Bucureşti, Editura muzicală,
1965; Seeger, Horst. Musiklexicon, vol. 1 şi 2, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966; Steinpress, Boris Salomonovici şi Iamolski I. M. Enciclopediceski Muzicalnîi Slovar, Moscova, Soveţkaia
Enciclopedia, 1966; Gatti, Guido M.- Basso, Alberto. La Musica. Dizionario I (A-K), Torino, Unione
Tipografico-Editrice, 1968; Cosma, Viorel. Muzicieni români. Lexicon, Bucureşti, Editura muzicală,
1970; Chioreanu, Aurora-Rădulescu, Gheorghe (coordonatori). Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti,
Editura enciclopedică română, 1972; Riemann Musik-Lexicon, herausgegeben von Dahlhaus, Mainz,
Editura B. Schott’s Söhne, 1972; Frank, Paul-Altmann, Wilhelm. Kurzgefabtes Tonkünstler – Lexicon, 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, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978; Sava, Iosif şi Vartolomei,
Luminiţa. Dicţionar de muzică, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 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 şi Rusu Petru. Istoria
muzicii universale în date, Bucureşti, Editura muzicală, 1983; Datcu, Iordan. Dicţionarul folcloriştilor II,
Bucureşti, Editura Litera, 1983; Mic Dicţionar Enciclopedic, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986;
b) Articole bio-bibliografice: Perpessicius. Arhiva Fonogramică, în Cuvântul, Bucureşti, 12. V,
1928; Sarru, Nic. J. Audiţii muzicale pentru şcolari, în: Revista de limbă română, Bucureşti, nr. 7, 1. II,
1930; Alexandrescu, Romeo. Cartea de cântece de prof. G. Breazul şi Sabin V. Drăgoi, în: Universul,
Bucureşti, 20. IX, 1931; Nottara, Const. C. G. Breazul şi S. V. Drăgoi – carte de cântece, în: Dimineaţa,
Bucureşti, 22. IX, 1932; Bartoš, 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 Musikalische Welt, Berlin, 91, nr. 44, 1. XI, 1933; Maniu, Adrian. Carte de cântece în: Universul, Bucureşti,
4. XI, 1933; Rusu, Liviu. Probleme de cultură, în: Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 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 Istorică, Vălenii
de Munte, 20, nr. 1-3, 1934; Bekker, Paul. Klänge von Balkan, în: Sonntagsblatt Statszeitung und
Herold, New York, 21. X, 1934; Pavlovici, L, Şt. 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, Bucureşti, 26. IV, 1936; Gastoué, Amédée. G. Breazul.
Carte de cântece pentru clasa a IV-a secundară de băieţi şi 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 educaţie muzicală, în: L’Indépendance Belge, Bruxelles, 12. VIII, 1937; Bartoš, 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 cuprinzătoare epoci ale cărei adevăruri rămâneau
neştiute. Aici încearcă să demonstreze, cu pasiune şi probitate profesională,
ideea tracismului poporului român, vechimii şi originalităţii muzicii anticilor noştri
strămoşi. În concordanţă cu viziunea sa istorică, folclorul reprezintă mijlocul „de
desluşire şi caracterizare a firii româneşti”, el cuprinzând „motive de viaţă sufletească ce relevă şi disting umanitatea specifică a poporului român, în adâncul
torentului melosului curgând elemente de credinţe, obiceiuri şi aspiraţii care (...)
indică punţi de legătură a românismului cu originea şi trecutul său istoric şi restul
lumii, înrudite după sânge, limbă, trai, comunitate de cultură.” 26 Demonstraţia
vechimii, continuităţii şi originalităţii culturii muzicale româneşti se edifică în articolul Muzica tracilor pe temelia unor sigure surse documentare aparţinând lui
Dimitrie Cantemir care sugerează raportul de filiaţie dintre muzica românească
şi cea tracică. Contele d’Hauterive care, la sfârşitul veacului al XVIII-lea, susţine
că moldovenii, în cântecele lor naţionale au înlocuit numele divinităţilor dacice
tece pentru copii de G. Breazul şi N. Saxu, în: Copilul, Bucureşti, nr. 5-6, 1938; Brăiloiu, C. „Colinde”
de G. Breazul, în: Universul, Bucureşti, 55, nr. 216, 17. VIII, 1938; Iorga, Nicolae. O mare culegere
de poezie populară, în: Cuget clar, Bucureşti, 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; Muşlea, Ion.
Patrium Carmen, în Transilvania, Sibiu, nr. 8, 1941; Jora, Mihail. Conservatorul regal de muzică şi artă
dramatică. Anuarul pe anul 1941-1942, Bucureşti, Tip. Universitar, 1943; Bucuţa, Emanoil. Pietre de
vad, Bucureşti, 1943; Gh. C. Din realizările folcloristicii noastre. Începuturile culegerilor şi prelucrării
artistice a muzicii populare româneşti, în: Revista de folclor, Bucureşti, 2, nr. 3, 1957; Tomescu, Vasile.
George Breazul şi muzicologia noastră, în Muzica, Bucureşti, nr. 10 şi 11, 1965; Ciobanu, Gheorghe.
Aportul lui G. Breazul la dezvoltarea folcloristicii muzicale româneşti, în: Revista de folclor, Bucureşti,
nr. 5-6, 1966; Ştefănescu, Ioana. Pagini de istoria muzicii. George Breazul profesor de istoria muzicii
româneşti, în: Muzica, Bucureşti, 17, nr. 2, 1967; Cozmei, Mihai. Patrium Carmen. Cultura muzicală
românească, în: Cronica, Iaşi, 2, nr. 13 (60), 1. IV, 1967; Parocescu, Nicolae. George Breazul educator, în: Studii de muzicologie, Bucureşti, 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, Bucureşti, 24, nr. 2, 1974; Brâncuşi, Petre.
Semnificaţii actuale ale operei lui George Breazul. Teză de doctorat. Bucureşti, Tiprografia Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu”, 1974; Brâncuşi, Petre. L’Oeuvre de George Breazul et
ses significaţions actuelles, în: Muzica, Bucureşti, 25, nr. 5, 1975; Popovici, Doru. Cartea muzicală,
în: Flacăra, Bucureşti, 25, nr. 19, 13. V, 1976; Brâncuşi, Petre. George Breazul şi istoria nesctrisă a
muzicii româneşti, Bucureşti, Editura Muzicală, 1976; Ciobanu, Gheorghe. Aportul lui G. Breazul la
dezvoltarea folcloristicii muzicale româneşti, în: Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. II,
Bucureşti, Editura muzicală, 1979; Ionescu, Const. A. Înfiinţarea arhivei fonografice a Ministerului
Cultelor şi Artelor, în Muzica, Bucureşti, nr. 2, 1980; Popovici, Doru. Corespondenţa George Breazul,
în: Săptămâna, Bucureşti, nr. 42 (723) 19. X, 1984; Zottoviceanu, Elena. Scrisori şi documente, vol.
1, în: SCIA, Bucureşti, Tom. 32, 1985; Firan, Florea. Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie
a literaturii române. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986; Cosma, Viorel. Muzicieni din România.
Lexicon, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1989.
26 Breazul, George, Patrium Carmen…. p. 89.
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cu numele lui Ştefan cel Mare27, Miron Costin care, în De neamul moldovenilor,
îl citează pe Toppeltin pentru a demonstra vechimea unor obiceiuri moştenite din
epoci imemoriale, Martin Opitz, Johannes Tröster şi dr. Fligier – toţi abordând
problematica originii latine a poporului român şi specificitatea muzicii sale, B. P.
Haşdeu care aminteşte pe Orfeu, Museus şi Thamyris „miticii fondatori ai poeziei şi musicei grece, pe care înşişi Elinii îi recunoşteau a fi fost toţi din marea
ginte tracică, de unde erau şi dacii” şi precizează: „Dacă vom pune dară în cumpănă natura prozaică a Romanilor şi geniul poetic al Dacilor, va fi legitim a conchide că admirabilele noastre doine, negreşit ca gen, nu ca materie, sunt moştenite de la aceştia din urmă.” 28 O valabilitate nealterată îşi păstrează
consideraţiile ulterioare ale lui George Breazul referitoare la muzica din epocile
străvechi surprinsă pe larg începând cu acel Curs de istoria muzicii româneşti
ţinut la Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, continuând cu A.- Idei curente în cercetarea cântecului popular, B. – Oligocordii şi stenohorii, moduri pentatonice şi prepentatonice apărut, într-o primă redactare, în
Studii de muzicologie, vol. I, Editura muzicală, Bucureşti, 1965, p. 7-62 şi cu
studiul Muzica oltenească la care a lucrat aproape două decenii, fără să-l fi tipărit. Studiul a văzut lumina tiparului în 1981, în vol. V din Pagini din istoria muzicii
româneşti, ediţie îngrijită şi prefaţată de Gheorghe Ciobanu. Aici este reluată
problematica sistemului prepentatonic şi pentatonic prin prisma muzicii olteneşti,
acestea fiind comparate cu cele aflate în muzica ţinuturilor româneşti învecinate
(Muntenia, Transilvania, Banatul).
Puncte de vedere de un relief aparte pot fi observate în aceste studii deschizătoare de drumuri care abordează, pentru prima dată la noi, problema oligocordiilor şi stenohoriilor, sistemelor şi modurilor pentatonice şi prepentatonice, a
cântecelor construite doar pe 2, 3 sau 4 sunete, termenul prepentatonic aparţinându-i lui George Breazul, pe care îl foloseşte în publicaţiile sale cu începere
din anul 193929. În aceste studii şi în alte scrieri se referă la „dialectul muzical”,
la principiile care au dat naştere scărilor prepentatonice şi pentatonice din folclorul românesc, la originea lor străveche. Unele concluzii cu privire la modurile
prepentatonice olteneşti au ridicat obiecţii, altele, referitoare la principiul „consonanţei”, al „terţei minore coborâtoare” şi al „rezonanţei naturale” au impus com27 Le Comte d’Hauterive, Memoire sur l’état ancien et actuel de la Moldavie, 1707,
Editura Academiei Române, Bucuresci, Göbl, 1902.
28 Haşdeu, B. P. – „Doina.” Orig. poesiei pop. la Rom., în: Din istoria limbei române,
Bucuresci, Tipografia Academiei Române, 1983, p. 16.
29 Breazul, George şi Prof. Niţulescu, P., Muzica românească de azi. Cartea Sindicatului artiştilor instrumentişti din România, Bucureşti, 1939, p. 83; Breazul, George. Patrium
Carmen..., 1941, p. 132.
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pletări şi adăugiri operate, în bună parte, de Gheorghe Ciobanu în prefaţa volumului V din Pagini din istoria muzicii româneşti, continuă practica muzicală a
populaţiei geto-dace, pe lângă cea a coloniştilor romani. Acesta arată, printre
altele, că George Breazul „dovedeşte că folclorul, ca şi poporul român, continuă
practica muzicală a populaţiei geto-dace, pe lângă cea a coloniştilor romani.
Sesizarea acestei origini, ca şi abordarea problemei, reprezintă un merit indiscutabil al lui George Breazul; iar prezentarea amplă a scărilor prepentatonice şi
pentatonice din folclorul românesc este un aport deosebit la mai buna cunoaştere a varietăţii structurale şi a istoriei acestei creaţii.” Şi, spre sfârşitul prefeţei,
Gheorghe Ciobanu adugă: „Trebuie să spunem că nici astăzi, după cel puţin un
sfert de secol – timp în care atât culegerile şi transcrierile de melodii, cât şi cercetările au avansat mult – nu se pot aborda cu uşurinţă asemenea probleme.
Meritul lui G. Breazul este că, bazându-se pe acumularea unui deosebit de bogat tezaur de cunoştinţe şi pe o viziune nouă şi îndrăzneaţă, a reuşit să ne dea
un studiu care poate servi de model prin sesizarea şi abordarea problemelor, ca
şi prin rezultatele obţinute.”30 În concepţia lui George Breazul, scările prepentatonice şi pentatonice provin din muzica tracică, sunt moştenite direct din arhaica
muzică traco-daco-geţilor, susţinerile sale bizuindu-se pe punctele de vedere ale
lui Plutarh referitoare la oligocordii şi stenohorii, pe cercetările lui C. Sachs, A.
Schering ş.a., care au relevat vechimea sistemului pentatonic, pe consideraţiile
scriitorilor antici, greci şi latini, care privesc muzica şi muzicalitatea tracilor, pe
bogăţia scărilor alcătuite dintr-un număr redus de sunete, pe „credinţa până
astăzi, a ţăranului român în puterea magică a muzicii, întocmai ca în mitul lui
Orfeu” – cum zice Gheorghe Ciobanu.
Atracţie deosebită şi interes prezintă lumea sonoră străveche în spaţiul
carpato-euxino-mediteranean care îşi avea centrul în bazinul sud-est european
al Dunării. Cele peste o sută de triburi traco-illiro-etrusce erau răspândite pe o
mare suprafaţă geografică, inclusiv în peninsula Anatolia, în „Asia Mică” unde au
fost identificaţi frigieni, lidieni, misieni, dordanieni, troieni care, după deplasări,
s-au sedentarizat acolo. Rădăcini ancestrale trace, în muzica populaţiilor din
acest întins spaţiu geografic pot fi închipuite, ele or fi existat dacă ţinem seama
de unele asemănări dintre muzica populară românească şi cea frigiană, presupuse a avea obârşii comune. Un cântec „al lui Linos”, de provenienţă tracică
este menţionat de Herodot, Homer şi apoi de Hesiod, acest personaj fiind fiul lui
Apollo şi al muzei Urania, după unele legende mitologice. Se crede că el a fost
30 Ciobanu, Gheorghe, Prefaţă la Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. V, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1981, p. 48 şi 50.
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discipol sau maestru al lui Orfeu şi legenda spune că Apollo i-a dăruit o liră cu
trei coarde care a dăinuit până prin secolul al XVII-lea. Ştiri despre „Cântecul lui
Linos” se păstrează şi de la Euripide care îl considera de obârşie traco-frigiană
de unde a fost preluat de greci. Tracii au cunoscut şi modul frigienilor de a cânta, modul descendent de re care avea o funcţie catalizatoare în Systima teleion.
„Cântecul lui Linos” devenise arhetip melodic cu refren, cuvintele „ai-linos” traducându-se prin „trezeşte-te Linos” sau „întoarce-te”. Prin greci s-au transmis
două variante – de muncă şi de jale, cea de-a doua deplângând moartea lui
Orfeu. Referindu-se la protoistoria muzicii europene din „spaţiul trac”, Ovidiu
Varga precizează într-un recent incurs: „...lira tracului Orfeu şi aulosul tracului
frigian Olympos, cântul tracului frigian Linos şi modul de a cânta al Tracilor frigieni, modul de re au fost inventate şi practicate mai întâi de către populaţiile trace
europene, fie ele şi din Anatolia, apoi preluate de către alte populaţii sedentare
din «spaţiul trac», ca de pildă Grecii şi Romanii, iar ulterior, cu secole mai târziu,
asimilate de către populaţiile migratoare care s-au sedentarizat în acest spaţiu
trac, în sudul şi nordul Dunării sau în Asia Mică: Bulgari, Sârbi, Turci, Unguri.”31
Pas cu pas se ajunge la ipoteza preluării acestui mod de a cânta al Tracilor
pontici în „spaţiul trac” carpato-euxino-mediteranean de către protocreştini care,
prin intermediul limbii greceşti şi latine i-au atribuit funcţia prioritară de echos
protos.32
Din textele anticilor referitoare la mitologie, filozofie, literatură, istorie aparţinând lui Homer, Hesiod, Herodot, Eschil, Sofocle, Euripide, Platon, Tucidide,
Teopomp, Iordanes sau Strabon se desprinde ascendentul atribuit spiritualităţii
tracice, inclusiv muzicii care începe cu Orfeu, considerat deschizător de eră
nouă prin măiestria sa muzicală şi poetică, continuă cu Muzeos, Eumolp, Linos,
Pamfos, Amfion sau Thamyris, cu Olimp şi Marsyas, cel ce se ia la întrecere cu
Apollo, majoritatea acestor muzicanţi aparţinând frigienilor. Spiritualitatea tracă
dobândeşte prioritate şi în raport cu modurile greceşti care provin de la traci şi
frigieni – dorianul atribuindu-i-se lui Thamyris, frigianul lui Olimp, lidianul lui
Amfion, mixolidianul lui Marsyas. Muzicantul trac Filamon îmbogăţeşte cultul lui
Apollo din Delfi cu dansurile corale. Legendarele Muze angajate în cunoscuta
întrecere muzicală ar avea tot origine tracă sau greacă, tracii transformându-le
în protectoarele artelor. Şi considerente de ordin strict istoric vin în sprijinul ascendenţei tracice dacă luăm în consideraţie faptul că grecii sunt coborâtori din
nordul balcanic (încheierea mileniului al III-lea î.e.n.), că dorienii provin din nor31 Varga, Ovidiu. Rădăcini 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 îndreaptă spre Asia Mică şi nord-ponticii traco-cimmerieni care
iau calea Asiei Mici după invazia transcaucaziană. Despre Orfeu şi Zamolxes se
spune că s-au format în Egipt, rolul simbolic al cifrelor, asemeni altor culturi ale
epocii, se impusese şi în muzica tracilor căci – se precizează într-un document
-, „şapte femei cântau din chinvale aducând jertfe de cinci ori pe zi.” Nu numai
Strabon din Ameseia consideră muzica, după cântece, ritmuri şi instrumente de
origine tracică ori asiatică, ci şi Heraclide Ponticul, istoric al muzicii antice, acesta susţinând că întreaga artă sonoră tebană are origine tracică. Strabon, în
Geographia sa, extinde aria înrâuririlor directe, precizând că „atenienii iubesc
ceea ce este străin. Printre altele, ei şi-au însuşit ceremoniile religioase ale tracilor şi ale frigienilor.”
În noile condiţii de viaţă, anticul are un simţ de observaţie şi un orizont
spiritual mult mai evoluate, el percepe altfel lumea şi legile ei, Universul şi raporturile individului cu lumea exterioară, succesiunea zi-noapte şi apoi anotimpurilor, naşterea şi moartea etc. În antichitate, anotimpurile erau exprimate prin intervale muzicale, se aplica un sistem complicat de astrologie muzicală, cifrele 5
şi 7 dobândiseră o semnificaţie aparte în fixarea concepţiei asupra cosmosului
şi muzicii. Omul antic înţelege şi explică totul prin număr, acesta exprimând pentru el cosmosul, Universul, guvernând totodată muzica. „Căci muzica, precizează George Breazul într-un comentariu referitor la antichitatea muzicală, era chemată să intervină între om şi cosmos, să-l armonizeze cu Universul. Spre a
putea să aibă această influenţă asupra omului, muzica trebuie să fie organizată
în conformitate cu măsurile şi numerele sacre ce stau la baza alcătuirii
Universului. Raporturile dintre sunete, înălţimea sunetului şi ritmul muzicii nu pot
fi exprimate decât prin numere. Cine vrea să gonească demonii prin ajutorul
muzicii şi să aducă într-ajutor spiritele bune, acela trebuie să-şi orânduiască
muzica sa după întocmirea numerică a 33cosmosului.” Concepţia aceasta a fost
larg răspândită în vechea Chină, în Egipt, în patria biblicului Abraham, în Roma
antică şi Grecia. Credinţa aceasta avea în vedere Statul ideal care, zice Platon,
este întemeiat pe baza muzicii, orice schimbare a artei sonore atrăgând după
sine schimbarea Statului. Pitagora, spre exemplu, s-a ocupat de raporturile dintre intervalele muzicale şi numerele simple, a realizat experienţe fertile pe temeiul unei coarde întinse deasupra unei cutii de rezonanţă, calculând cu ajutorul
33 Breazul, George, Muzica popoarelor antice, conferinţă ţinută la Radio Bucureşti în ziua de
25 martie 1932. Vezi Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977,
p. 323.
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monocordului ordinea matematică a sunetelor pe care o raporta la ordinea universală cosmică. Oamenii de ştiinţă greci au descifrat intervalele consonante
fundamentale – cvarta, cvinta şi octava – şi au deschis calea abordării sistemului cromatic. Sistemul muzical pornea de la seriile de sunete concepute descendent care au la bază tetracordul în a cărui componenţă intrau patru sunete, două
fixe şi două mobile. Antichitatea greacă nu a cunoscut noţiunea de gamă, prima
noţiune a teoriei muzicale fiind cea de armonie de care s-au folosit matematicienii, filosofii, muzicienii, medicii. Noţiunea de armonie a avut şi o semnificaţie
tribală, menţinându-se armoniile doriene, frigiene, mixolidiene, ioniene etc.,
semnificaţie ce a dispărut cu timpul. Pentru greci, muzica nu exista decât prin
mod. Ei au definit noţiunea de ethos, de sistem, de ritmică, de metrică, au abordat problematica muzicii din punct de vedere nostic, estetic, sceptic şi mitic, ca
şi din punct de vedere moral ş.a.m.d. În metoda de calcul din vechea Chină se
pornea de la tubul acustic de un picior lungime (=23 cm.) pentru descoperirea lui
„Lü”, echivalentul normei, al celui ce dă naştere la sunetul fundamental (=
366Hz). Se merge apoi la tubul de , de ¾ lungime, obţinându-se astfel un lanţ
metric de cvinte-cvarte, concepţia aceasta neavând nici o legătură cu sistemul
pytagoreic. La chinezi, octava este divizată în 12 părţi, cu 5 dintre ele formându-se gama pentatonică anhemitonică. Prin pieni – sunete intermediare de umplutură – se constituie heptatonica. „În India, precizează George Breazul, vechiul tratat sanscrit, Natya-Sastra, al lui Bharata, cam de pe aceeaşi vreme cu
Pytagora, împarte octava în 22 subdiviziuni (sruti); 13 şi 9 formează intervalele
consonante. Cele două 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 solmizaţie iar cifrele 4, 3, 2
etc. arată numărul de sruti dintre trepte. Pentru experienţe a fost întrebuinţată
vina, o formă de citeră indiană, apoi pandura şi k’in-ul.”34 În Grecia, China şi
India sistemele intonaţionale cunosc o mare bogăţie de mijloace expresive, toate apărând încadrate de teoria muzicii în aşa-numitele moduri pe care se sprijină
construcţiile melodice. Referindu-se la ethosul modurilor, Liviu Comes precizează: „Un rol de primă importanţă în definirea modurilor îl are aşa-numitul ethos al
acestora, cuprinzând diferitele lor sfere emoţionale. Popoarele antice, în special
grecii şi hinduşii, atribuiau modurilor capacitatea de a influenţa 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 şi
34 Breazul, George, Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti,
1977, p. 285. La pag. 280 şi 283 se găsesc referiri asupra sistemului pytagoreic şi vechii Chine.
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de hotărâre bărbătească (Aristotel). La hinduşi numeroasele moduri râga conţin
stăti emoţionale foarte fin diferenţiate. Scrierile sanscrite amintesc peste 16000
râga, reduse în practica de astăzi la vreo 300, dintre care 62 moduri de bază.35
Ele sunt legate de ciclurile anotimpurilor, de orele zilei şi ale nopţii, de fenomenele naturii, de evenimentele personale şi sociale, de variate sentimente şi stări
sufleteşti. Forţa de expresie a acestor moduri se datoreşte caracterului concentrat al sferei lor emoţionale.”36

[Foto: Fragment din Oreste de Euripide, cu textul însoţit de notaţie muzicală
(Comes, Liviu, Lumea polifoniei, p. 33).]
35 Vezi şi Daniélou, A., Inde de Nord, Edit. Buchet-Chastel, Paris, 1966.
36 Comes, Liviu, Lumea polifoniei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984, p. 32.
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Şi în alte spaţii etno-geografice, asemeni Indiei, sunt folosite sisteme modale cu structuri ca în muzica arabo-persană, a populaţiilor din zona Orientului
Apropiat, din Africa de nord, din Asia centrală şi de sud ş.a.m.d., modurile de
structură microtonică prezentând mare interes ştiinţific şi componistic.
Prin greci şi romani, muzica strămoşilor noştri vine în contact cu momentele esenţiale din istoria strădaniei altor popoare, căci antichitatea greacă şi romană, cu precădere cea greacă, a asimilat şi sintetizat valori şi fapte perene de pe
un întins teritoriu, începând cu cele mai vechi culturi orientale. În cultura popoarelor cuprinse în câmpia dintre Tigru şi Eufrat, în cultura chineză, în cultura idiană, în cea babiloniană, ebraică, egipteană, siriană şi palestiniană se constituie
sisteme muzicale în forme rudimentare aflate în continuă transformare şi îmbogăţire. Grecii, printr-un proces de asimilare şi sintetizare originală, îşi construiesc un sistem propriu care are cea mai mare influenţă în determinarea gândirii
muzicale europene şi, implicit, a strămoşilor noştri. Atitudinea lor faţă de fenomenul muzical are corespondenţe cu orientarea spiritelor luminate din vechea
Chină, cu reprezentanţii înfloritoarelor culturi din Orientul Apropiat, cu cunoştinţele matematice şi astronomice ale învăţaţilor egipteni şi babilonieni. Grecii pătrund înaintea romanilor spre regiunile nordice ale Pontului Euxin, realizările lor
sociale, ştiinţifice, filozofice, literare şi artistice prezentând un interes constant.
Raporturi fertile s-au stabilit din vechime între cultura şi civilizaţia latină şi
cea a strămoşilor noştri. Vechea Romă a conservat şi promovat cântecul eroic,
cântecul de nuntă, de înmormântare, cântecul şi dansul războinic. În circuri şi
teatre muzica era interpretată de mari ansambluri corale sau instrumentale, iar
în palatele şi vilele nobilimii erau instalate orgi hidraulice. Muzicieni virtuoşi întreprindeau turnee prin marile oraşe ale Imperiului câştigând onorarii fabuloase.
Erau cântate farsele de bâlci, spectacolele de pantomimă cu muzică, sonorităţile zgomotoase din arenele unde aveau loc luptele de gladiatori. Şi pe teritoriul
locuit de strămoşii noştri, cum vom vedea, au pătruns asemenea practici artistice, unele înrâurind configuraţia metro-ritmică a cântecului de tradiţie orală.
Revenind la problematica culturii muzicale autohtone, se cere menţionat
faptul că manifestările artistice cu ideatică laică, serbările şi ceremoniile organizate la curţile regilor traci şi daco-geţi se bucurau de o popularitate dezvăluitoare de valori adânci. Reprezentările scoase la iveală de arheologi şi documentele
scrise ale antichităţii pun în lumină cavalerul trac ce purta pe grumazul calului o
kitară, atrag atenţia asupra suporturilor cu cariatide, care „reproduc dansuri rituale executate în timpul ceremoniilor ce aveau loc când locuitorii localităţilor pre-
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cucutene şi cucutene aduceau ofrande unor divinităţi sau forţe htonice.”37 Hora
de la Frumuşica, menţionată în alt loc, face parte din cultura Cucuteni A şi poartă numele localităţii unde a fost descoperită. Sugerarea mişcării este proprie
acestei podoabe străvechi, de o valoare inestimabilă ca şi figura umană stilizată
de pe craterul descoperit la Traian – Dealul Fântânelor, judeţul Bacău, ca şi cele
două siluete în relief având braţele ridicate de pe fragmentul ceramic aparţinând
culturii Gumelniţa, ca şi imaginea unei dansatoare descoperită la Ostrovul Mare
aparţinând epocii bronzului. Două piese aparţinând ceramicii getice din Câmpia
Dunării, datând de prin secolele II – I î.e.n. reprezintă dansatoare în mişcare cu
o îmbrăcăminte asemănătoare fotei desfăcute. Vasul în formă de cană cilindrică
scos la iveală la Schitu, judeţul Constanţa, conţine patru menade dansând în
jurul lui Dionysos, mişcările fiind contrastante: lente şi repezi. La Greci, judeţul
Tulcea, a fost descoperit un vas ceramic din secolul I î.e.n. împărţit în două
metope, pe prima fiind schiţate două personaje prinse în iureşul jocului. Femeia
– o tânără menadă – ţinând în mâna dreaptă un timpanum; cea de a doua reprezintă pe Dionysos-Bacchus cu braţul drept întins după mijlocul dansatoarei care,
cu acelaşi braţ, ţine un timpanum. Alte scene îl înfăţişează pe Dionysos înconjurat de două menade jucând un dans orgiastic în acompaniamentul aulosului
dublu sau – zice Scarlat Lambrino, „în mijloc, zeul Dionysos tirsul în mâna stângă, iar cu cealaltă vărsând vin panterei culcate la picioarele sale. Pe alături
acoliţii zeului, Pan şi Silen, şi cei doi cureţi, slujitori ai zeului, care dansează lovindu-şi scuturile cu sabia.”38 Un relief votiv imprimat pe un fragment de calcar,
descoperit la Stolna, judeţul Cluj, ilustrează hora jucată de un grup de cinci fete.
Reprezentarea coregrafică de pe sarcofagul descoperit în sudul Olteniei evocă
un dans bacchic, muzicanţii amoraşi servindu-se de diferite instrumente ca:
syrinx, aulos, cimbale. Diverse reprezentări îl surprind şi pe zeul rustic al pădurilor (Pan cu naiul), altele – în prezenţa acestuia şi a lui Dionysos – pun în lumină corybanţi înarmaţi cu săbii şi scuturi interpretând ritmic dansuri războinice. În
sunetele aulosului dublu şi în ritmul talgerelor şi timpanon-ului, doi copii zdrobind struguri sunt reprezentaţi într-o scenă de epocă romană (secolul II e.n.).
Asemenea reprezentări eterogene transfigurează artistic mentalităţi şi un mod
de existenţă, relevând progrese semnificative în sfera artei.
Unele manifestări artistice ale antichităţii atinseseră un nivel superior prin
37 Marinescu, Silvia-Bîlcu, Dansul ritual în reprezentătile eneolitice din Moldova. În: Studii şi
cercetări de istorie veche şi arheologie, nr. 2, Bucureşti, 1974.
38 Lambrino, Scarlat, Arta greacă şi romană în România. În: Arta şi tehnica grafică, Bucureşti,
nr. 4-5, 1938.
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siguranţa şi măiestria tratării mişcărilor şi execuţiei, prin revelaţia estetică provocată. Ritualul legat de cultivarea pământului, intitulat Carpaia, ca şi un dans
războinic descrise de Xenofon, sunt edificatoare în acest sens. Acelaşi istoric
descrie un dans ostăşesc solistic interpretat de un militar misian care ar fi putut
să fie originar ori din Daco-Moesia ori din Asia Mică: „...dansatorul ţine în fiecare
mână câte un scut uşor; câteodată el se servea de ele dansând ca şi când ar fi
vrut să se apere contra a doi adversari; uneori, ca şi cum n-ar fi avut a face decât cu unul singur. Adesea, el se învârtea şi făcea saltul periculos fără ca să-şi
lase scuturile...el sfârşi prin a dansa în felul perşilor, lovind un scut de celălalt; şi
se aşeza în genunchi şi se ridica; toate aceste mişcări le executa în măsura şi în
sunetul flautului.” 39
Scriitorii antici scot în evidenţă emoţia adâncă provocată de muzică în
cele mai felurite prilejuri, dacii, spre exemplu, trimiţând solii de pace acompaniate de kitare şi lire pentru a impresiona pe invadatori, preoţii lor viersuind rugăciuni în vremuri de restrişte la porţile cetăţilor; muzica era capabilă să exprime
sentimente elevate şi să elibereze individul de tot ce era mai josnic în ele, omul
simţind nevoia să-şi asculte propria voce şi să comunice pe această cale cu
semenii săi chiar şi atunci când versifica şi cânta legile comunităţii din care făcea parte spre a le memora mai uşor.
În amfiteatrele de la Histria şi Tomis îşi fac apariţia reprezentaţiile de tragedii şi comedii ajunse aici din sud prin actori ambulanţi. De prin secolul al IIIlea î.e.n. se păstrează o inscripţie, considerată cea mai veche atestare a unor
spectacole de teatru organizate la Histria, care reprezintă un decret al Sfatului şi
al Poporului purtând indicaţia preţioasă: „...Sfatul şi Poporul să găsească cu
cale ca aceştia şi urmaşii lor să fie înscrişi printre binefăcătorii obştii; să fie încununaţi ei şi urmaşii lor, la toate spectacolele de teatru, pentru bărbăţia şi râvna
faţă de popor, pentru ca şi ceilalţi cetăţeni...să se îndemne a sluji cetatea...”.
Inscripţia are caractere elegante, literele sunt gravate profund pe o sticlă de
marmură cu formă trapezoidală. În sud, spectacolul dramatic înregistrează o
perioadă de mare înflorire, la Atena, prin 527 î.e.n. dobândind continuitate şi alcătuind pivotul principal al Marilor dionisii. Actorii se alegeau din rândurile cetăţenilor de vază ai oraşului, iar coriştii erau selectaţi din rândul tinerilor şi al oamenilor obişnuiţi ai cetăţii. Prin anul 480 î.e.n. şi-a făcut apariţia şi comedia,
reprezentaţiile având loc şi în timpul sărbătorilor de toamnă şi iarnă.
Locul de desfăşurare al spectacolelor – în apropierea templului lui
39 Cf. Ghircoiaşu, Romeo, Contribuţii la istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti,
1963, p. 28.
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Dionysos – a fost denumit orchestra, pe spaţiul rotund, special amenajat, evoluând corul sub privirile publicului aflat pe colină. În spatele orchestrei s-a construit, cu timpul, un proskenion şi apoi skena iar în mijlocul ei, pe un mic piedestal,
era statuia zeului Dionysos, la picioarele lui aflându-se flautistul care susţinea
partitura muzicală a întregului spectacol. Corul avea o poziţie statică sau în mişcare, cântul său fiind grav, solemn în tragedie sau vesel şi zglobiu în comedie ori
în drama satirică.
Nu se ştie dacă lucrările marilor autori tragici – Eschil, Sofocle şi Euripide
– sau ale marilor comedieni – Aristofan şi Menandru - au fost interpretate în cetăţile Pontului Euxin. Este, însă, sigură prezenţa manifestărilor teatral-muzicale
şi amploarea lor, descoperirile arheologice punând în lumină amfiteatre, bănci
de teatru, figurine de actori, măşti, monede – taloane de intrare la spectacole,
reliefuri cu actori şi măşti, monumente ale poeţilor tragici, o inscripţie care menţionează cântecul zeului Apollo – unica de acest fel depistată pe meleagurile
Dobrogei – sau care amintesc administratorul agonelor (întrecerilor sportive şi
artistice susţinute pe stadioane), decretele aparţinând sfatului şi poporului metropolei Pontului etc. Decoraţia aplicată pe diferite vase din lut ars relevă figuri
de actori, iar opaiţele au încrustate contururi muzicale: liră, nai, eroşi dansând
ş.a.m.d., aceste forme de manifestare artistică apărând mai perfecţionate, mai
expresive. Pe diferite obiecte de uz casnic au fost pictate momente muzical-coregrafice, asemenea scene putând fi întâlnite şi pe obiectele de podoabă; la
rândul lor, monedele purtau însemnele instrumentelor muzicale aflate în uz: clopote, trompete, lire, carnyxuri, harpe.
În vechime, Callatis devenise un important centru economic şi cultural-artistic, aici desfăşurându-şi activitatea şi autori de scrieri referitoare la muzică,
teatru şi etnografie, printre ei numărându-se Satyros Callatianos (Satyros din
Callatis) care a văzut lumina zilei în a doua jumătate a secolului al III-lea î.e.n.
Este autorul unor preţioase biografii privind activitatea şi opera lui Eschil,
Sofocle şi Euripide cu observaţii asupra vieţii dramatice şi muzicale ale epocii.
Printre altele, el se referă la cântăreţele din flaut care surâdeau la colţul străzilor,
la inovaţiile muzicale ale lui Timoteu, la nomos-ul cu efecte sonore onomatopeice atribuit lui Euripide, considerat prototipul muzicii cu program. Acest nomos
liric compus la piesa Perşii de Timoteu este inspirat din cel de al doilea război
medic când flota ateniană a distrus la Salamina flota lui Xerxes (luptele s-au
desfăşurat în septembrie 480 î.e.n.). Pe aceleaşi meleaguri şi-a desfăşurat activitatea Istros Callatianul reprezentat pe două stele funerare scoase la iveală la
Tomis, una dintre ele aflată la Muzeul din Iaşi, alta la Muzeul de istorie a
României. Istros din Callatis a dat la iveală o scriere despre acţiunea de a com-
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pune, de a alcătui melodii. S-ar putea ca această scriere să reprezinte un fel de
manual al compozitorului de muzică vocală şi instrumentală, din el păstrându-se
doar câteva fragmente referitoare la vestitul citared Frynis din Mitilene care şi-a
desfăşurat activitatea în a doua jumătate a secolului al V-lea î.e.n.
Au fost reconstituite diferite funcţii muzicale deţinute în cadrul asociaţiilor
cu caracter artistic, printre ele impunându-se cea de imnod care avea atribuţii
directe legate de pregătirea muzicală. Gruparea de imnozi avea 35 sau 36
membri titulari, apoi membri temporari şi membri străini, fiecare plătind o taxă de
inscriere sau cotizaţie. În fruntea asociaţiei se afla un demnitar secondat de un
preot şi un secretar ales pe viaţă. Echipa de cântăreţi avea în frunte un dirijor,
director muzical sau conducător al corului. D. M. Pippidi atrage atenţia asupra
numărului echipelor de la Histria care „trebuie să fi fost mult mai mare, dacă ne
gândim că în vremea de care vorbim, la Histria, favoarea arătată cultului lui
Dionysos întrece pe a oricărei alte divinităţi şi că într-o cetate cu proporţii modeste, ca a noastră, situată chiar la marginea Imperiului, în preziua unei crize
care avea să zguduie din temelii lumea romană întreagă, calea potrivită de a
rămâne credincioşi datinei, organizând mai departe agonele cerute de religie,
era de a pune să se întreacă echipe de cântăreţi. Astfel se explică numărul
surprinzător de mare al cataloagelor ajunse până la noi, în care numele transcrise nu sunt însoţite de menţiunea vreunei demnităţi colegiale sau specialităţi
agonistice.”40
Un decret histrian din a doua jumătate a secolului al II-lea e.n. menţionează „cântăreţii de imnuri” care aveau un rol important în viaţa religioasă şi culturală a aşezării, aceştia fiind grupaţi într-o asociaţie constituită. În centrul unui
fronton triunghiular al stelei de marmură descoperită începând din 1952 se află
imaginea Cybelei pe tron, având în mâini un timpanon şi o pateră. În cele două
acrotere este aşezat un leu, ţinând între labele dinainte câte un cap de taur. Se
presupune că cultul Cybelei dăinuie din vechi timpuri dar menţiuni mai multe
avem din primele veacuri ale erei noastre. La Muzeul din Histria se află două
fragmente ale unei lespezi de marmură care, după scris, aparţin secolului al IIIlea al erei noastre, inscripţia agonistică evidenţiind izbânda unei echipe de cântăreţi de imnuri şi de dansatori ce executau jocuri sacre la un concurs. Inscripţia
concretizează participanţii la concurs, unora indicându-le funcţia de conducător
şi instructor al corului, ori de instructor poetic: „...cântăreţii vârstinici din jurul
marelui zeu Dionysos [cinstesc] pe fruntaşii Flavius Iucundus, Flavius Diogenes,
40 Pippidi, D. M., Contribuţii la istoria veche a României, ed. a II-a, Editura Știinţifică, Bucureşti,
1967, p. 407-408.
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Flavius Longininus şi Aurelius Dionysos al lui Dionysos, fiul lui Hestiaios, cu
prilejul biruinţei dobândite la întrecerea din timpul agonethetului Aurelius
Gregoros, fiul lui Artemidoros şi a părintelui Achilleuss, fiul lui Achillo, conducător
şi instructor al corului fiind Aurelius Elei, fiul lui Elei, iar instructor poetic
Demetrios al lui Dometrianos”. O altă stelă de marmură cu fronton aflată la
Muzeul din Histria, după scris provenind din a doua jumătate a secolului al II-lea
e.n., indică o asociaţie de imnozi „vârstnici dionisiaci”, biruitori la un concurs
sacru. Asemenea inscripţii date la iveală în ultimele decenii la Histria, la Tomis şi
în alte localităţi, demonstrează intensitatea vieţii muzical-teatrale şi temeinica
organizare a concursurilor care implicau dansurile de grup şi arta cântului coral
sau solistic. Surprinzătoare este cărămida fragmentară descoperită la Reşca
(Romula), jud. Olt, provenind de la sfârşitul secolului al III-lea e.n., care vădeşte
interesul localnicilor, pe tărâm literar şi muzical, pentru hexametrul grecesc. Gr.
Tocilescu remarcă existenţa la Reşca al unui cult pentru Homer, adăugând:
„Faptul că se interpretau poeme homerice, nu era un caz izolat. Întreaga educaţie cultivată a grecilor şi romanilor se făcea sub influenţa acestor poeme care
erau biblia tuturor claselor şi tuturor vârstelor; rapsozii le cântau la mese, la
sărbători, pe aceste cânturi copiii învăţau scrisul şi cititul şi un vers de Homer
gravat pe un obiect se purta la gât şi în sân ca amuletă apărătoare de nenorociri.”41
Peste acumulările de până acum ale populaţiei geto-dace se vor suprapune elemente de cultură şi artă romană, universul sonor migrând de acum înainte
spre deschideri îndrăzneţe, cardinale, având drept scop constituirea osmozei
daco-romane şi formarea muzicii româneşti odată cu formarea limbii şi a poporului român. Conceptul de cultură daco-latină se întemeiază pe faptele de limbă,
etnografie şi folclor ale locuitorilor meleagurilor străbune. Romanii introduc în
societatea dacilor sonorităţile muzicii oficiale, profesioniste, militare, populaţia
autohtonă cultivă în continuare muzica de factură orală, vechile practici artistice
metamorfozându-se necontenit. Din mediul sonor roman vor fi răsunat melodiile
lirice inspirate din viaţa de toate zilele, se alcătuiesc genul cantica, vor fi răsunat
cântecele saliare – Carmina saliaria, vor fi răsunat calendele – acele melodii
specific vocale practicate cu prilejul începerii Anului Nou, apoi cântecele rosaliene, cântecele şi dansurile ostăşeşti; vor fi fost prezente instrumentele romane
ca tuba, lituus, bucina, tibia sau aulosul, indiofonul scabellum, talgerele de metal, aquilliferi, vexilliferi şi draconarius apropiat de carnixul dacic. Cu asemenea
103.

41 Tocilescu, Gr., Fouilles et recherches arhéologique en Roumanie, Bucureşti, 1900, p. 102-
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instrumente puteau fi alcătuite ansambluri de instrumentişti asemănătoare celor
denumite colegium tibicinum. Le erau cunoscute lira, chitara, şi orga portabilă
prezente pe diferite fresce ale Imperiului.
Se poate susţine cu certitudine că sonorităţile unor asemenea instrumente
s-au amestecat cu cele ale geto-dacilor – cimpoiul, draconul dacic, carnixul preluat de la celţi, buciumul, fluierul, naiul etc. În timp ce preferinţele localnicilor
erau orientate spre genuri muzicale precum: bocetul, cântecul bradului, colindele, reprezentaţiile cu gladiatori ale noilor stăpânitori se desfăşurau în amfiteatre
ori pe stadioane şi erau însoţite de un fond sonor zgomotos, în stare să irite
luptătorii, muzica fiind susţinută de trompetişti şi cornişti şi chiar de orga hidraulică. Orchestra era situată pe un podium amenajat în afara arenei.
Romanii au cultivat şi forme specifice de spectacol teatral pe care, se
presupune, le-au adus în ţinuturile ocupate. Se ştie că teatrul roman a fost predominant laic, că el avea un caracter ludic, elementul spectaculos, fastul scenic,
montările preţioase, combinaţiile dintre muzică, dans şi pantomimă reprezentând repere singulare ale lumii spirituale antice. Ca gen aparte al teatrului roman
merită menţionat mimul ce se inspira din faptele obişnuite ale vieţii, omul aflându-se într-o postură cât se poate de firească şi raţională, din jocul său rezultând
multiple observaţii şi o fină ironie. În asemenea spectacole erau satirizate şi
caricaturizate moravurile epocii, cuvântul avea o adresă exactă cu rol transformator. Mimii, interpreţi ambulanţi, apelau la recitare, cântare şi dans, arta lor fiind premergătoare spectacolelor de bâlci, a celor susţinute mai târziu de saltimbaci şi de joculatores. O altă formă de spectacol era pantomima, reprezentare
complexă susţinută de unul sau mai mulţi actori având calităţi de mim, cântăreţ
şi dansator, jocul lor fiind acompaniat de cor şi orchestră.
Nici din teatrul latin nu se ştie dacă vreo operă a văzut lumina rampei pe
scenele marilor amfiteatre construite pe teritoriul Daciei. Muzica însoţitoare a
spectacolului susţinut în aer liber era interpretată de instrumente de suflat cum
se poate observa pe metopele impunătorului monument Tropaeum Traiani de la
Adamclisi (Dobrogea) sau reprezentările de pe Columna lui Traian de la Roma
care indică prezenţa corniştilor, buciumaşilor, trompetiştilor şi fluieraşilor – aulodişti. O imagine concludentă asupra fondului sonor din epoca daco-romană ce
este oferită de cutia superioară – arca – sarcofagul roman descoperit în Oltenia,
existent din secolul al III-lea e.n., care înfăţişează muzicanţii cu talgere, nai, tibia, personaje cu măşti teatrale.
Strămoşii noştri au utilizat deci instrumente de suflat precum cimpoiul (utricularium), naiul (syrinx) menţionat de Ovidiu în Tristele (Cartea a V-a, X), tuba
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(trompetă) – trofeu dac reprezentat pe Columna Traiana şi pe relieful ce înfăţişează Dacia capta provenit din Forum Traiani. Un syrinx cu şapte tuburi dat la
iveală la Potaissa se presupune a proveni din secolul al II-lea sau al III-lea al
erei noastre. Trompeta a fost folosită în diferite expediţii militare, un exemplu fiind cea a dacilor în sudul Dunării (109-106 î.e.n.) înfrântă de armatele romane;
ea este prezentă pe metopa a XV-a a monumentului Tropaeum Traiani şi pe
Columna Traiana care mai înfăţişează şi tubicines – instrument cu profil semnalizator dar şi melodic, indicând aici marşul în desfăşurare. Două metope aparţinând monumentului Tropaeum Traiani oferă imagini concludente cu privire la
cornicines, la ţinuta şi îmbrăcămintea lor şi la instrumentele pe care le poartă,
fiecare având la capăt un pavilion în formă de pâlnie. Pe Columna Traiana sunt
reprezentaţi cornicines în momentul traversării Dunării de către trupele romane
pentru susţinerea războiului din 101-102. Merită menţionate fragmentele de tibia
date la iveală de pe teritoriul fostei aşezări romane Sucidava, fragmente de fluiere descoperite la Histria trăgându-se din epoca de tranziţie romano-bizantină.
La Ulpia Traiana, capitala Daciei lui Traian, s-a descoperit un lănţişor cu clopoţei
de bronz care, purtat la gât de o femeie, simboliza o apărătoare împotriva duhurilor rele.
Printre instrumentele cordofone, Theopompos menţionează chitara, prezentă în soliile de pace; lira este reprezentată pe diferite monumente antice din
spaţiul locuit de strămoşii noştri, cunoscând, cum am văzut, şi stadiul preorfic.
Pe diferite vase antice figurează femei cântând la chitara, numeroase figurine de
lut ilustrând aceeaşi preocupare. Aparte este relieful nativ dat la iveală la Histria
venind din secolul al IV-lea î.e.n., care ilustrează un cithared biruitor la un concurs muzical. Pe diferite monumente şi obiecte este reprezentat Apollo citharedul; în acest sens şi 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 conţine o divinitate masculină purtând cithara ş.a.m.d.
Din epoca lui Burebista, Decebal şi Traian s-au păstrat deci numeroase
vestigii ale artei sonurilor: reprezentări de instrumente şi muzicanţi, relicve arheologice, menţiuni referitoare la muzică surprind procesele de sincronizare sau
desincronizare, pe cale de autonomizare sau de eteronomizare şi, totodată, pun
în valoare sursele artei: Apollo, zeul grec, Dionysos, zeul trac cu dublele lor înrâuri – una ce ţine de principiul apollinic (artele plastice şi epopeea) şi alta de
principiul dionysiac (tragedia şi muzica). George Breazul observă că „era firesc
ca să răsune puternic şi concludent ecourile triumfale care pluteau în atmosfera
de formaţie a poporului daco-roman purtate în auzul autohtonilor, de cornicines
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şi tubicines, cum apar pe Columna lui Traian şi pe metopola de la Adamclissi.”42
[Tradiţia miticelor fondatori ai poeziei şi muzicii greceşti – Orfeus, Museus şi
Thamyris – pe care elinii îi recunoşteau a fi fost toţi din marea gintă tracică, de
unde erau şi dacii, cum se exprima Haşdeu, a fost amplificată şi îmbogăţită,
răspândind o nouă putere spirituală care înviora şi ajuta viaţa oamenilor căutându-se pe ei înşişi. Din această glorioasă epocă Gheorghe Dumitrescu rezumă
tragedia lui Decebal în opera ce poartă titlul eroului dac. Opera, a cărei premieră
a avut loc în 4 octombrie 1969, are patru acte şi după prologul intitulat
Săgetătorii de nori, actele sunt divizate în tablouri după cum urmează: Intrarea
în cetatea Buridava (I), Argeza, Nunta (II), Munţii, Intermezzo simfonic, Moartea
Argezei (III), Bocetul, Flăcările Sarmisegetusei (IV). Referindu-se la această tragedie lirică, autorul remarcă: „Cercetând cu pasiune vechile izvoare istorice şi
folclorice, dar mai ales fondul sufletesc ce se păstrează în adâncul inimii oricărui
ce simte româneşte, am îndrăznit să alcătuiesc libretul operei despre măreaţa
epopee a eroicelor lupte ale poporului dac sub conducerea viteazului Decebal
împotriva cotropitorilor romani ce cuceriseră lumea. M-am ferit să fac numai o
înşiruire de evenimente istorice şi am căutat să redau spiritualitatea poporului
dac, forţa lui sufletească reflectată în obiceiurile, năzuinţele şi lupta lui.
Frământările sufleteşti ale marelui erou şi ale poporului dac în lupta lor titanică
de a-şi menţine fiinţa naţională, împotriva ameninţării colosului roman de a strivi
libertăţile altor popoare, formează fondul acestei tragedii. Conflictele care pun în
acţiune construcţia dramatică a tragediei sunt acute. Lupta inegală dintre cele
două forţe este dramatică. Sacrificiul lui Decebal este sublim. Toate aceste fapte, în mediul în care s-au petrecut ele, cu obiceiurile, simţămintele, credinţele,
formează baza pe care se desfăşoară acţiunea întregii lucrări. Substratul străvechi al melosului traco-dacic, pe care-l simţim în străfundurile sufleteşti şi care
ne-a fost transmis prin secole, stă la baza întregii lucrări muzicale, vocale şi
simfonice, constituită în diferite forme.”43
Aceeaşi epocă a fost surprinsă de Eduard Caudella (1841-1924) în legenda lirică Traian şi Dochia, de Dimitrie Cuclin (1885-1978) în opera intitulată
Traian şi Dochia pe un libret alcătuit de autor, concepută la scurt timp după prima conflagraţie mondială. Locul acţiunii – Sarmisegetusa, iar personajele sunt:
Traian, Dochia, Decebal, un bătrân fruntaş dac, un prooroc. Li se alătură glasul
strajei, un glas de tânăr păstor, corul de bătrâni daci şi dace, romani. Tema
operei enunţată de autor este: „Un dezastru, cât de catastrofal ar fi, întrerupe
42 Vezi Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. II, Editura Muzicală. Bucureşti, 1970, p. 20.
43 Vezi Programul de sală de la premiera operei Decebal.
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temporar numai visul şi calea nemuririi.” De asemenea, Liviu Glodeanu (19381978) a dat la iveală opera Zamolxe.
Epoca daco-romană a stârnit interes şi în rândul unor muzicieni de peste
hotare care au abordat-o ca pe o îndreptăţire ce nu se epuizase, ca pe o realitate intuită în masivitatea ei, de nediscutat. Pot fi avute în vedere drama per musica intitulată Traiano Imperatore Romano de G. F. Tosi (Veneţia, 1684) care se
referă la perioada ascensiunii viitorului împărat, drama muzicală cu acelaşi titlu
de J. Chr. Petz (Bonn, 1699) cu personajele Trajano (bas), Decevalo (tenor),
Placidia (alto), Longino (tenor), Calino (bas) – se deschide cu o uvertură ce
conţine o introducere lentă, de 15 măsuri şi un Allegro strălucitor conceput contrapunctic, - 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 debutează cu o
Simfonia, Allegro assai care ţine loc de uvertură. Conflictul dintre Traian şi
Decebal deschide noi pagini genului liric încă de la începutul secolului XIX cu
opera Întoarcerea lui Traian sau Roma triumfătoare 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 epocă, fiind reprezentată pe mari scene italiene şi
din alte ţări, cu tragedia lirică Triumful lui Traian de J. Fr. Leseur şi L. L. L. de
Persius (Paris, 1807), cu lucrarea Triumful lui Traian, de G. Gioja (Veneţia,
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) şi
exemplele pot continua. 44
Epoca daco-romană încărcată de evenimente, procesul îndelung şi complex de romanizare, formarea poporului şi limbii române nu pot fi răstălmăcite şi
interpretate denaturant, tendenţios şi falsificator. O recentă descoperire la
Constanţa prezintă o excepţională valoare în plan artistic şi arheologic: cripta
funerară construită între secolele III-IV e.n., la cumpăna dintre epoca romană şi
romano-bizantină, care oferă noi argumente referitoare la vieţuirea populaţiei
daco-romane pe cuprinsul Daciei. Interiorul criptei, de proporţii apreciabile, cuprinde, pe lângă schelete şi obiecte de inventar, o decoraţie artistică de rară
frumuseţe şi atractivitate. Scenele, pictate în tehnica „à seco”, înfăţişează reprezentări antropomorfe, zoomorfe şi fitomorfe datorate unui artist profesionist, imaginile definind şi anumite simboluri ce se presupun a fi legate de ritualul funerar.
Se observă cu claritate o scenă cu patru porumbei, alta cu patru potârnichi şi un
44 Vezi Tomescu, Vasile, Musica daco-romană, vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982.
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iepure, alta care surprinde un banchet la care iau parte cinci bărbaţi, un sclav şi
un amfitrion, alta care înfăţişează doi păuni hrănindu-se, iar alta, bolta, cu decoraţie fitomorfă continuă.45
Colonizarea oficială romană, după cucerirea Daciei, a determinat împletirea celor două civilizaţii, pe tărâmul noii provincii având loc o sinteză daco-romană, element esenţial în constituirea poporului român. Fenomenul romanizării s-a
făcut simţit, în primul rând, în domeniul lingvistic, limba română nederivând din
cea dacică, pentru că majoritatea fondului lexical principal şi structura ei gramaticală sunt de origine latină. După cele mai recente cercetări, un număr de 160170 de cuvinte din limba română sunt de origine traco-dacică, acest fond lexical,
împreună cu cel latinofon, înrâurind configuraţia muzicii populare. Deşi cotropită
şi prădată în dese rânduri de popoarelor migratoare, populaţia de pe meleagurilor carpato-dunărene, după retragerea legiunilor şi administraţiei romane, după
unele informaţii în 271, după altele în 275, şi-a păstrat fiinţa sa etnică proprie,
întărindu-se unitatea şi continuitatea în vechea vatră strămoşească. Au existat
înrâuri, mai mari sau mai mici, au fost asimilate unele influenţe care erau de
asimilat de la populaţiile cu care strămoşii noştri au venit în contact dar şi ei au
oferit lumii elemente ale civilizaţiei lor avansate. Izvoare de primă importanţă şi
cercetări ale oamenilor de ştiinţă români şi străini pun în evidenţă ideea de bază,
fundamentală a originii daco-romane a poporului român, ideea că poporul român
s-a plămădit cu aproape două milenii în urmă, că el este continuatorul direct al
geto-dacilor şi rezultatul sintezei daco-romane, al simbiozei daco-romane care a
încorporat şi cele mai înalte virtuţi ale populaţiilor respective. Afirmaţiile conform
cărora acest proces ar fi avut loc prin secolele al IX-lea, al X-lea sau al XIII-lea
sunt nefondate şi tendenţioase.
Această unitate şi continuitate, această sinteză de interes larg european
exprimă gradul înalt de civilizaţie al traco-greco-romanilor care au dominat lumea antică şi a căror autoritate o găsim creionată în multe scrieri de epocă.
Referindu-se la esenţa genuină a muzicii europene, Ovidiu Varga precizează:
„Sinteza muzicală practică şi teoretică a tracilor, grecilor şi romanilor a pus fundamentele teoretice şi practice ale muzicii europene din evul mediu până astăzi,
în domeniul genurilor şi formelor, al modurilor şi gamelor, al metricii şi ritmicii, al
organologiei muzicii cultice şi profane, oferind primele modele europene demne
de urmat în cele trei mari direcţii de evoluţie ale comunicării prin sunete: muzica
cu text, muzica cu program şi muzica autonomă pură; cu alte cuvinte, cantare,
45 Cf. Strahilevici, Arcadie, O perlă a artei antice. În Flacăra, anul XXXVII, Nr. 12 (1709), 25
martie 1988.
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ballare, sonare.”46 Ca realităţi de necontestat ale lumii sonore traco-greco-romane se propune „o nouă interpretare a datelor teoretice şi de informaţie, asupra
practicii muzicale pe care ni le pun la dispoziţie arheologia şi scrierile gânditorilor greci şi romani.”47 Astfel, o nouă interpretare poate fi dată motivului aedului
trac Orfeu, devenit simbol al magiei sincretismului semiotic ancestral cuvântcânt-gest, care se întâlneşte, în antichitate, în toate cele trei culturi, misterului
prezent la traci, greci şi romani, cultul lui Apollo, manifestările dedicate lui
Dionysos – Bachus, cele însoţitoare ale ditirambului tragic ce a dat naştere tragediei antice, procesiunilor romanilor, serbările romane (ludi romani), jocurilor
seculare, producţiilor muzicalo-teatralo-coregrafice denumite ludi, concursurilor
de cânt, kytară, flaut, cor ş.a.m.d. Examinând cu luare aminte unele aspecte ale
limbii elene şi latine, lingviştii au relevat o serie de interpenetraţii, ambele limbi,
ca şi limba tracilor, aparţinând marii familii lingvistice traco-indo-europeană.
Epoca clasică a Greciei antice a devenit model pentru Roma, de prin secolul al
III-lea î.e.n., traducerile din greceşte în latină înmulţindu-se. Pe această cale,
limba latină s-a îmbogăţit cu neologisme din limba greacă, limbă ce se vorbea la
palatul Imperiului şi de către aristocraţii Romei. Privite istoric, cele două limbi au
dominat în cultul ortodox şi în cel catolic, precum şi în scrierile secolelor ce au
urmat, profane şi teologice. Metrica, ritmica şi prosodia muzicii traco-greco-romane conţineau asemănări ce proveneau din limba vorbită şi cântată, versul
cântat derulându-se – la greci, romani şi traci – conform principiului alternanţei
silabelor lungi şi a celor scurte. Şi latura teoretică a muzicii a fost influenţată de
limba vorbită şi cântată, denumirea modurilor greceşti având corespondenţe în
denumirile unor dialecte greceşti şi trace: doristi, frigisti, lidisti etc..., iar sistemul
tetracordal era subordonat intervalicii descendente a prozodiei rostirii traco-greco-romane. Modurile traco-greceşti pătrund în lumea romană, fiind preluate şi
de biserică ce le atribuie denumiri greşite sau modificate. Practici ale muzicii
eline pătrund în muzica creştină, inclusiv simboluri şi chipuri de mitologie ce sunt
metamorfozate în imagini creştine. Teoria, estetica muzicii nu se separă de simbolica cifrelor antichităţii, de vechea teorie a ethosului elin. „Grecii, zice Ovidiu
Varga, foloseau pentru notaţia muzicală literele alfabetului (notaţie pe care o
preiau şi romanii) încă din secolul V î.e.n. Biserica romană va înlocui mai târziu
literele alfabetului grec cu litere romane.”48 Notaţia neumatică apărută după cea
ecfonetică s-a folosit şi în biserica răsăritului ortodox, şi în cea romano-catolică.
46 Varga, Ovidiu, Quo vadis musica? Tracul Orfeu şi destinul muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1980, p. 70-71.
47 Ibid. p. 54.
48 Ibid, p. 49.
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Şi după retragerea aureliană la sud de Dunăre procesul romanizării a continuat căci armata romană a păstrat numeroase puncte întărite pe malul stâng al
Dunării. Dobrogea făcea parte integrantă din Imperiul roman de răsărit, în
Transilvania dăinuiau vechile aşezări, pe harta fostei provincii apar noi aşezări
daco-romane, romanitatea se extinde asupra dacilor liberi ca şi asupra unor ţinuturi neromanizate în epoca anterioară. Unitatea şi continuitatea în fosta provincie este demonstrată de multitudinea descoperirilor arheologice, de perpetuarea tradiţiei privind organizarea politico-teritorială în nordul Dunării. Dacii liberi
devin aliaţii oastei Imperiului în luptele purtate împotriva geţilor, o serie de cetăţi
şi fortificaţii au fost refăcute prin secolele al IV-lea şi al VI-lea, Biharia a fost
permanent locuită de români, au apărut noi cetăţi în Moldova ş.a.m.d.
Pe pământul vechii Dacii creştinismul apare timpuriu, el s-a ivit încă din
primul secol al erei noastre. Străromânii au fost creştinaţi de Andrei – apostolul
care şi-a făcut ucenicia la Ioan Botezătorul, l-a cunoscut pe Iisus şi a plâns când
a fost pus în mormânt, a propăvăduit noua credinţă în Asia, Pontul Euxin, sudul
Dunării etc., întemeind comunităţi creştine în mai multe zone geografice. În anul
50 Sf. Andrei a luat parte la Sinodul apostolic (Fapte XV, 1-29). În cetăţile pontice a propăvăduit noua credinţă în cadrul triburilor traco-dace şi sciţilor, înfiinţând
comunităţi creştine la Histria, Tomis, Callatis, Odessus, aria sa apostolică extinzându-se până spre izvoarele Nistrului, Niprului şi în cetăţile din Delta Dunării.
Tradiţia arată că în peştera de pe valea Casimcei sau la Basarabi-Murfatlar, localitate care a adăpostit cunoscutele bisericuţe rupestre, Sf. Andrei şi-a făcut o
locuinţă. Unii dintre schivnicii dacilor, adoratori ai lui Zamolxe, au devenit ucenici
ai lui Andrei, primul chemat de Mântuitorul pentru a arunca sămânţa
Evangheliei. A fost persecutat, bătut şi ucis asemeni lui Iisus, adică pironit pe o
cruce de lemn de tei la anul 87 (?) când se apropia de vârsta de 70 de ani.
Moaşte din trupul său se găsesc la mănăstirile Hurezu, Neamţ şi Secu. 49 Se
pare că Zenovius a fost primul episcop al daco-romanilor şi se presupune că de
prin secolul al IV-lea în Dobrogea se întemeiase un episcopat. Mai multe inscripţii de pe diferite monumente funerare datând din secolele III-IV indică ascultătorii, neofiţii, slujitorii bisericii precum: citeţ, diacon, preot, iconom. Între secolele
IV- VI au existat 19 episcopi de limbă latină care propăvăduiau credinţa de-a
lungul Dunării. Primul cântăreţ atestat documentar pe teritoriul ţării noastre este
Sava Gotul în vremea când preot era Sansala (secolul al IV-lea), tot atunci vieţuind şi preotul Guttica. Se presupune că profesorul cântăreţului Sava ar fi pre49 Vezi Diac. Petru, David, Cine ne-a creştinat pe noi, românii şi când, în Magazin, nr. 1, 6
ianuarie 1990 şi nr. 2, 13 ianuarie 1990.
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otul Sansala, certitudini în acest sens neexistând. Se iveşte, deci, şi o ierarhie
bisericească ce presupune existenţa multor preoţi şi o anumită intensitate a
vieţii creştine. Se consideră că forme incipiente de învăţământ muzical individual sau colectiv au apărut de când există religie şi biserică pentru a se fi însuşit
liturghia, scris-cititul şi cântarea bisericească. În fosta Dacie romană, creştinismul a fost propagat în limba latină, peste aceasta suprapunându-se, începând
cu secolul al IX-lea, limba slavonă şi o nouă organizare de tip bizantin. Limba
slavonă s-a impus în biserică şi în cancelariile domneşti odată cu intenţia ţaratului bulgar de a cuceri nordul Dunării, aşa cum – în secolul al X-lea - ungurii vor
urmări cucerirea Transilvaniei. Fondul latin al terminologiei religioase a proto-românilor este bogat şi diferenţiat, el se impune atenţiei prin multitudinea termenilor, în fruntea lor situându-se cuvântul „biserică”, ce se păstrează din latineşte
numai în limba română, celelalte limbi care derivă din latină apelând la termenul
grecesc eclesia. Transilvania nu s-a aflat nici la confluenţa şi nici la periferia
creştinismului de rit latin sau de rit ortodox căci şi aici au fost descoperite urme
creştine din perioada de după retragerea armatei şi administraţiei romane din
Dacia. Cu alte cuvinte, când au migrat ungurii în Câmpia Panonică (896), populaţia din interiorul arcului carpatic, strămoşii noştri, cunoştea religia creştină dependentă de Constantinopol, de Bizanţ.
Dacă creştinismul a fost propagat în limba latină, aceasta nu înseamnă că
limba greacă nu a fost folosită în oficiul liturgic bizantin şi chiar în cel latin, între
acestea intervenind deosebiri abia către sfârşitul veacului al VI-lea. Ambele oficii
liturgice îşi au rădăcinile adânc înfipte în sinagogă, de aici provenind cărţile de
ritual, faptul de a se cânta psalmi, precum şi unele cărţi din Vechiul Testament.
Într-un recent studiu, Gheorghe Ciobanu50 precizează: „Se poate vedea cât de
puternică a fost această influenţă din faptul că la latini, până astăzi, din cele 631
de cântări liturgice care formează fondul oficiului respectiv, 606 sunt de origine
biblică, iar din acestea 439 provin din psalmi. La bizantini, imnul – care s-a dezvoltat cu începere din secolul al V-lea – a pătruns tot mai mult în diferitele servicii, ducând în cele din urmă la deosebiri categorice faţă de cel latin.”51
50 Vezi studiul Adoptarea muzicii bizantine ca muzică de cult. Vechime. Căi de pătrundere, Ms.
dact., Biblioteca Uniunii Compozitorilor.
51 Ciobanu, Gheorghe (1909-1985). A studiat la Conservatorul din Bucureşti cu Mihail Jora,
Dimitrie Cuclin, Constantin Brăiloiu, I. D. Petrescu, George Breazul. A fost cântăreţ bisericesc (19351943), profesor de muzică (1939-1952), cercetător ştiinţific (1949-1953) şi şef de sector la Institutul
de folclor din Bucureşti, lector (1965-1966), conferenţiar (din 1968) la Conservatorul din Iaşi. A fost
distins cu Premiul Academiei Române (1957) şi Ordinul Meritul Cultural cl. III (1969). A abordat: folclorul şi folcloristica aprofundând problematica legată de culegerea şi publicarea cântecului popular
şi cântecului de lume, problematica referitoare la structura diferitelor straturi folclorice şi la legile versificaţiei, a modurilor, ritmurilor şi formulelor melodice, la caracteristicile culturii muzicale urbane şi
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rurale şi raporturile lor cu muzica altor popoare; a studiat cultura muzicală din perioada medievală
de tip bizantin şi de tip occidental, s-a ocupat de contactul cu muzica orientală; a repus în circulaţie
unele creaţii laice publicate de Anton Pann, a valorificat parte din repertoriul şi stilul de interpretare al
lăutarilor, a demonstrat circulaţia la români a unor creaţii ale lui Dimitrie Cantemir, a abordat muzica
de cult la toţi românii, a iniţiat publicarea colecţiei „Izvoare ale muzicii româneşti”, a cercetat raporturile
structurale dintre vers şi melodie în cântecul popular românesc, istoricul clasificării modurilor, legătura
versificaţiei populare române cu versificaţia latină etc. A scris studii ca: Muzica populară românească;
Raportul structural dintre vers şi melodie în cântecul popular românesc; Stratificări în muzica populară românească; Despre factorii care înlesnesc evoluţia muzicii populare; Naţional şi universal în folclorul muzical românesc; Folclorul – dovadă a vechimii şi continuităţii poporului românesc pe diferite
meleaguri; Criteriul istoric în structura modurilor populare; Modurile cromatice în muzica populară
românească; Despre aşa numita „gamă ţigănească”; Înrudirea dintre ritmul dansurilor şi al colindelor;
Colindele şi muzica religioasă; Cântecul nou în creaţia populară: Creaţii populare săteşti şi urbane
legate de Războiul de Independenţă; Folclorul în muzica contemporană.
istoriografia scriind: Istoricul clasificării modurilor; Originea muzicii populare româneşti;
Culegerea şi publicarea folclorului muzical românesc; Aportul lui G. Breazul la dezvoltarea folcloristicii
muzicale româneşti; Aportul lui Constantin Brăiloiu la lărgirea conceptului de sistem tonal; Circulaţia
tamburinei în Ţările Române în perioada medievală; Dezvoltarea folcloristicii muzicale româneşti; Cât
de vechi este cântecul popular românesc; Cântecul „de dragoste”; Folclorul bucureştean; Folclorul în
Bucureştii secolului trecut; Capriciul lui Romberg şi cântecul moldovenesc „Mititica”; Despre originea
unor melodii din „Vicleimul din Târgu Jiu”; Raporturi muzicale româno-turce în perioada medievală; Pe
marginea unor colecţii apărute la mijlocul secolului trecut etc.
bizantinologia scriind: despre şcoala de creaţie muzicală de la Putna, muzica bizantină în
România, manuscrisele muzicale în notaţie bizantină aflate în România, teoria, practica şi tradiţia
ca factori complementari necesari descifrării vechii muzici bizantine, raportul dintre muzica liturgică
românească şi muzica bizantină, problematica legată de preocupările contemporane în paleografia
muzicală românească şi cele legate de valorificarea muzicii bizantine etc. Perioada medievală este surprinsă în studii ca: Pripelele lui Filotei monahul; Colindele şi muzica religioasă; Vechimea genului cromatic în muzica bizantină; Manuscrisele de la Putna şi unele probleme ale culturii medievale româneşti;
Manuscrisele de la Putna şi problema raporturilor muzicale româno-bulgare în perioada medievală;
Manuscrisul lui Evatatie protopsaltul de la Putna (1511); Limbile de cult la români în lumina manuscriselor muzicale; Cultura psaltică românească în secolele XVII şi XVIII; Pe marginea Congresului
Institutului de bizantinologie de la Viena; Cultura muzicală bizantină pe teritoriul României în secolul al
XVIII-lea; Originea Canonului Stâlpărilor atribuit dascălului Şărban; Muzica de cult bănăţeană. Origini.
Vechime. Specific; Un kyrie eleison la patru voci în notaţie bizantină la începutul secolului al XVIII-lea.
Este iniţiatorul colecţiei „Izvoare ale muzicii româneşti” – seriile Documente, şi Transcripta etc.
muzicologia scriind: Trăsăturile caracteristice ale muzicii populare şi de cult din România şi problema raporturilor cu muzica slavă; A. Pann şi folclorul românesc; Raportul dintre text şi melodie în
muzica psaltică românească; Formulele melodice – elemente structurale în muzicile ecleziastică şi
folclorică; Barbu Lăutaru; Lăutarii din Clejani; Vechi cântece vitejeşti; A. Pann, Cântece de lume etc.
Cărţi şi publicaţii
Gheorghe Ciobanu şi V. D. Nicolescu, 200 de cântece şi doine (ed. I – 1955, ed. II – 1962).
Anton Pann – Cântece de lume, 1955.
Al. Amzulescu şi Gh. Ciobanu, Vechi cântece de vitejie, 1956.
Lăutarii din Clejani, 1969.
Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie (I), 1974.
Culegeri de folclor şi Cântece de lume, în: Izvoare ale muzicii româneşti (I) 1978.
Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie (II), 1979.
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Muzica creştinilor a apelat la fondul sonor ebraic şi la cel elin, a absorbit
influenţe numeroase şi se cânta în două feluri: imnodic şi psalmodic, melodiile
cu caracter imnodic având o configuraţie ornamentară iar cele în caracter psalmodic având aspectul unui recitativ. La noi s-a folosit maniera de cântare responsabilă şi antifonică, s-a apelat la felul de a se „ceti” evanghelia şi apostolul.
În menţionatul studiu, Gheorghe Ciobanu precizează: „Cântarea antifonică –
ajunsă în Occident încă din secolul al IV-lea – a putut pătrunde la populaţia daco-romană cu atât mai mult cu cât ea era familiară din practica populară. Avem
în vedere unele cântece rituale de înmormântare – cum ar fi De petrecut din
Banat – şi colindele, creaţii preluate de la substrat, precum şi răspunsurile scurte date de credincioşi oficiantului şi maniere asemănătoare de a se ceti anumite
părţi scripturistice în Orient ca şi în Occident.” După studii îndelungate şi anevoioase, învăţaţii au ajuns la concluzia că melodiile sinagogale babilonice prezintă
asemănări şi identităţi cu muzica romano-catolicilor, că aceste asemănări şi
identităţi sunt de observat „nu numai în ceea ce priveşte sistemul general de
cântare psalmodică, accentică sau imnodică, concentică, ci în însăşi arcuirea
Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, Şcoala muzicală de la Putna. Ms. nr. 56/544/576 I de la
Mănăstirea Putna ... Antologhion în: Izvoare ale muzicii româneşti III Documenta, 1980.
Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, Şcoala muzicală de la Putna, Ms. nr. 1-26/Iaşi, Antologhion din Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” – Iaşi, în: Izvoare ale muzicii româneşti (IV)
Documenta, 1981.
G. Breazul, Pagini din istoria muzicii româneşti vol. V, ediţie îngrijită şi prefaţată de Gh. Ciobanu,
1981.
Gh. Ciobanu şi M. Ionescu, Antologhionul lui Evatatie Protopopul Putnei, în: Izvore ale muzicii
româneşti (V) Documenta (1983).
Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu, Şcoala muzicală de la Putna, Ms. nr. 56/544/576 I. P. II.
Stihirar, în: Izvoare ale muzicii româneşti (III B) Transcripta, 1984.
Études de musique ancienne roumaine, 1984.
Cântece de lume (sec. XVIII-XIX), în: Izvoare ale muzicii româneşti (IX) Transcripta, 1985.
Metoda de lucru folosită: Cercetătorul consideră că abordarea oricărei teme se face cu un scop
precis, să răspundă unei întrebări puse, în primul rând, de materialul pe care îl cercetează, să lămurească unele contradicţii, să clarifice unele probleme greşit puse, eronat interpretate sau încă neabordate. Dacă în primele lucrări elaborate s-a bazat în mare măsură pe ceea ce au spus alţii mai înainte,
după 1960 a avut în vedere ceea ce i-a spus însuşi materialul muzical. A procedat astfel pentru că
a ajuns la concluzia că materialul este singurul care deţine adevărul. A mai preluat idei şi de la alţii,
desigur, dar numai după ce s-a convins de justeţea punctelor de vedere abordate. Şi-a impus ca principiu verificarea tuturor, iar pe sine însuşi – permanent. Concepţia istorică predomină în toate studiile
sale, deoarece este foarte greu de stabilit ce aparţine sau nu doar domeniului istoriei, ce anume doar
folcloristicii sau chiar teoriei. Cât despre muzica bizantină, socoteşte că nu poate fi tratată ca fenomen
cultural, decât istoric. Metoda comparată reprezintă instrumentul de lucru preferat. Stilul în care sunt
scrise studiile sale este simplu, concis şi direct. Totul este clar pentru oricine citeşte cu atenţie. Terminologia este folosită cu grijă şi explicată.

119

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

liniilor melodice, în sinuozităţile, suişurile şi coborâşurile lor, în cadenţe, în gruparea materialului şi chiar în atmosfera spirituală.”52 Asemănările pot fi observate şi datorită faptului că noua religie nu a înlăturat credinţele locale, creştinismul
adaptându-se acestora şi, prin preluarea unor tradiţii rituale şi figuri mitologice
locale, trasformându-se într-un sincretism spiritual cultic.
Pe pământul vechii Dacii, creştinismul este adus şi de legiunile romane, el
a pătruns şi prin misionari, provenienţa latină a credinţei fiind atestată filologic şi
arheologic. Filiera latină a religiei care a pus stăpânire pe populaţia Daciei, resimţită încă din perioada precreştină, a jucat un rol de seamă în viaţa populaţiilor
locale, credinţa constituindu-se într-un important factor al unităţii şi continuităţii.
Avem în vedere formule şi modalităţi specifice de cântare, operele unor teologi
daco-romani din Dacia Pontică sau din apropierea ţărmului Dunării care promovau ideea unităţii spirituale şi universalismul lumii, precum şi limba latină în care
sunt scrise majoritatea lucrărilor celor mai de seamă episcopi, mulţi dintre ei cu
siguranţă cunoscători şi ei ai limbii greceşti. Se înţelege că misionarii, în contactele cu populaţia autohtonă foloseau şi limba greacă în vederea împlinirii scopului pe care îl urmăreau, dar limba latină era limba oficială a imperiului, în interiorul hotarelor lui.
O mare personalitate răsărită din rândul dacilor a fost Niceta de
Remesiana a cărui operă poartă însemnele monumentalului. În jurul personalităţii sale au plutit, multă vreme, incertitudinile, contribuţia sa la îmbogăţirea operei literaro-teologice rămânând controversată şi nesigură până mai aproape de
zilele noastre. Studiul izvoarelor arheologice, precum şi reconsiderarea profilului
misionar şi aprofundarea scrierilor cu caracter literar sau teologic au pus într-o
nouă lumină activitatea şi personalitatea lui Niceta de Remesiana – propăvăduitorul creştinismului în rândul dacilor, „apostolul nostru naţional”, misionar pe
ambele maluri ale Dunării , el activând în oraşul Remesiana, situat în sudul
Dunării, în provincia romană Dacia Mediterranea, azi localitatea Bela Palenca,
în Serbia.
Activitatea misionară a lui Niceta şi operele teologice confirmă atmosfera
de „încordare dogmatică, în cadrul marilor probleme teologice ale timpului, sau
de blândeţe catehetică în cadrul operei de pregătire a mulţimilor pentru primirea
botezului, de îndreptare a credincioşilor.”53 Principalele izvoare externe aparţin
52 Breazul, George, Muzica primelor veacuri ale creştinismului, Conferinţă ţinută la postul de
Radio în ziua de 8 aprilie 1932. Vezi Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1977, p. 342.
53 Coman, Ioan, G., Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Editura Institutului biblic şi de
misiune al Bisericii ortodoxe române, Bucureşti, 1979, p. 94-95.
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lui Ghenadie al Marsiliei, lui Cassiodor, Paulin de Nola, Papei Inocenţiu I şi lui
Germinius de Sirmium, ele fiind inegale ca valoare şi exactitate. Cel mai important izvor extern, precizează Ioan G. Coman, îl constituie poemul al XVII-lea şi,
în parte, poemul al XXII-lea – scrieri ale lui Paulin de Nola, primul fiind considerat cel mai informat şi cel mai frumos poem al secolului al IV-lea inspirat dintr-un
eveniment precis conturat: întoarcerea în patrie a lui Niceta, prietenul poetului,
şi misionarului Paulin. Observaţiile legate de stilul poetic, de anumite exagerări
ale relatărilor nu întunecă datele principale privind mediul geografic şi etnologic,
starea generală a bisericii, peripeţiile lui Niceta – toate purtând amprenta indicaţiilor acestuia. „În orice caz, informaţiile lui Paulin asupra faptelor principale din
poemul XVII nu sunt livreşti, ci vii, comunicate direct de autorul lor. Aşa se explică farmecul captivant al acestui poem şi curentul viu, dinamic, uneori dramatic,
care-l străbate. Puţine poezii lirice ale antichităţii păgâne şi creştine se pretează
la o prelucrare în operă dramatică, vrednică de scenă, ca poemul de care vorbim. Dacă eliminăm garniturile poetice şi unele elemente de itinerariu, întortochiat pentru noi sau irizat de nedumeriri geografice, documentul nostru ne oferă
serioase puncte de reper istorice.”54
Se presupune că episcopul Niceta de Remesiana s-a născut pe la 338 în
Dacia, cercetătorii care susţin acest punct de vedere luând în consideraţie unele
precizări din poemul al XVII-lea al lui Paulin de Nola conform cărora Remesiana
şi împrejurimile sunt considerate „patrie”, „oraş părintesc”, „casă părintească” ori
„ţinuturile fericite unde eşti preot (- episcop)”. S-a stins din viaţă prin 414 sau
415, ceea ce înseamnă că a trăit aproximativ 75 de ani. Precizarea aceasta are
ca puncte de reper cele două vizite şi întâlniri cu Paulin de Nola din anii 398 şi
402, indicarea numelui său în scrierile Papei Inocenţiu I datate: 409 şi 414 şi
afirmaţiilor din poemul al XVII-lea al lui Paulin care îl consideră „părinte”, „învăţător”, „sfânt”, Niceta fiind deci mai în vârstă decât acesta. Având „casa părintească” în Dacia, învăţătura a dobândit-o tot aici, cu toate că nu este exclusă
posibilitatea educării lui în Galia. Cunoştea bine limba latină, limba greacă, limba compatrioţilor săi – getica, necesară pentru a-şi îndeplini îndatoririle de misionar. Se crede că ştia şi limba ebraică şi poate getica necesară dialogării şi înţelegerii cu unele populaţii migratoare domesticite între autohtoni. Opera
misionară a lui Niceta priveşte convertirea sciţilor, geţilor, dacilor, bessilor, aceştia din urmă aflându-se în diaceza Remesiană într-o stare aparte, vecină cu întunericul primitivităţii. De aceea, în cele mai recente studii este considerat „civilizator al bessilor” şi „creştinul Prometheu”, activitatea lui înrâurind minţile
54 Ibid, p. 96-97.
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necultivate, şlefuind sufletele celor oropsiţi şi adesea ticăloşi. Pe scito-geto-daci
îi îndemna la o convieţuire paşnică, cunoscându-le mintea şi firea aprinse.
Printre principalele mijloace folosite de Niceta de Remesiana pentru convertirea supuşilor săi de la Dunărea de Jos până la Pontul Euxin, deci din dreapta şi din stânga Istrului de Jos, a fost şi muzica, asupra ei atrăgându-ne atenţia
numeroşi istorici şi muzicologi, români şi străini, printre ei numărându-se I. D.
Petrescu, George Breazul, A. E. Burn şi alţii. Cântarea, predica şi sistemul teologic sau catehetic le-a folosit cu o desăvârşită artă în opera sa misionară. În
sistemul catehetic apar operele sale Libelli instructionis şi De divertis appellationibus care se numără printre sintezele de răsunet ale epocii, acum – concomitent – desfăşurându-şi activitatea Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan
Gură de Aur, Ieronim, Augustin şi Ambrozie. O dovadă sigură ne este oferită de
Ghenadie care rezumă astfel înfăptuirile catehetice ale lui Niceta: „Niceta, episcopul cetăţii Remesiana, a scris într-o limbă simplă şi îngrijită şase mici cărţi de
instruire pentru candidaţii la botez. Prima din aceste cărţi se ocupă de ţinuta pe
care trebuie s-o aibă candidaţii care doresc să ajungă la harul botezului. A doua
tratează «Despre erorile păgânilor», arătând cum, aproximativ în vremea sa, un
oarecare Melgidius, tată de familie, a fost aşezat de către păgâni în rândul zeilor
din cauza generozităţii sale, împreună cu un ţăran Gadarius, acesta din cauza
bravurii sale. A treia carte tratează «Despre credinţa într-o singură Maiestate»;
a patra e îndreptată «împotriva horoscopului»; a cincea vorbeşte «Despre simbol (al credinţei)», iar a şasea «Despre jerfirea Mielului pascal». «A scris şi o
cărticică adresată Unei fecioare alunecate, cărticică îndrumătoare la îndreptare
pentru cei ce alunecă».”55 Se consideră că aceste prime şase cărţi sunt premergătoare aspectelor pozitive ale creştinismului surprinse în alte şase lucrări, cea
de a treia – De fide unicae Maiestatis – transmiţându-ni-se sub înfăţişarea a
două tratate: De ratione fidei şi De spiritus Sancti potentis, ambele configurând
problematica legată de Sfânta Treime.
În textul din De symbolo menţionată mai înainte, Niceta combate păgânismul într-o limbă curată, îngrijită, are în vedere forţa argumentelor dramatice interzicând credincioşilor să participe la procesiuni, la teatre, să practice dansurile
sau să se închine la idoli. Asemenea manifestări sunt, deocamdată, izgonite din
preajma bisericii şi interzise, cum se observă din următorul citat: „Trebuie să
renunţi însă nu numai cu cuvântul, nici numai cu buzele, ci cu încredinţarea cea
mai puternică şi cu conştiinţa neclătinată de îndoială. Aceasta înseamnă ca
55 Ghenadie, De viris illustribus, cap. XXII, p. 70 (ed. E. C. Richardson); vezi Coman, Ioan, Gr.,
Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii ortodoxe
române, Bucureşti, 1979, p. 114
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omul să se dea lui Hristos cu toată virtutea sufletului lui, având încrederea că
fiind al lui Hristos, va înceta să se teamă de deavol. Pe urmă să renunţe şi la
lucrurile lui cele rele, adică la adoraţiuni şi la idoli, la oracole şi preziceri, la procesiuni şi la teatre, la furturi şi la înşelătorii, la omucideri şi la aprinderi, la mânie,
la lăcomie, la mândrie şi la îngâmfare, la mâncare şi la băutură, peste măsură,
la dansuri şi la minciuni.”56 Simpla înşirare a teatrului şi dansului alături de relele
cele mai rele este edificatoare pentru a demonstra rezervele cu care priveau
misionarii arta spectacolului.
Respingând teatrul şi dansul, Niceta de Remesiana laudă cântarea, elaborează reguli şi norme pentru intonarea melodiilor cultice, stăruind şi asupra
naturii cântării religioase. În două predici – considerate opere literare autentice
- se ocupă de muzică, în treacăt în De vigillis servorum Dei şi mai ales în De
psalmodiae bono, titlul complet fiind De laudas et utilitate spiritualium canticorum quae fiunt in ecclesia christiana; seu De psalmodiae bono, cu alte cuvinte:
Despre lauda şi folosul cântecelor spirituale care se practică în biserica creştină
sau psalmodierea bună. Pentru Niceta, muzica nu a fost o preocupare periferică, Paulin de Nola, prietenul său cel mai apropiat pe care îl vizitează cel puţin
de două ori pentru a lua contact cu marile idei ale timpului, chiar acolo în centrul
de pietate al Italiei, îl prezintă şi ca creator de imne, lui atribuindu-i-se un celebru Te deum. Dacul Niceta acorda o atenţie deosebită cântării colective în biserică, intonării de către întreaga colectivitate a muzicii sacre, pe această cale
credincioşii asimilând mai uşor noua religie. În timp ce la sinodul de la
Laodiceea din 360, cântarea colectivă în biserică se interzicea, dreptul acesta
avându-l numai cântăreţii, 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 decantationem. Sufficere enim putant quod corde dicitur, lascivum esse si hoc lingua
proferatur.”57 Paulin de Nola descrie frumoasele cântări de psalmi şi imne ale lui
Niceta în momentul sosirii sale în locaşurile Sfântului Felix, intrarea făcându-se
în alaiul unei mulţimi de călugări şi de călugăriţe. Ar fi vrut să se afle şi el în
mijlocul acelui alai coral, cum însuşi mărturiseşte: „Cine e în stare să-mi dea
aripi ca un porumbel, spre a pătrunde şi eu în acele coruri, care sub conducerea
ta, ating stelele cu cântecul lor.”58 Pe Nola, boala îl ţintuise la pat dar cu mintea
este în mijlocul mulţimii. Şi 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, împreună cu marinarii, deveniţi probabil creştini, intonează
imne religioase fermecând fiarele mării aşa cum în vremuri îndepărtate Orfeu
vrăjea natura din jurul său. Orfeu este invocat de Nola pentru a rememora eroul
legendar, poezia şi muzica lui neîntrecute devenind argumente pentru susţinerea rolului civilizator al episcopului Niceta în spaţiul geografic tracic.
În predica De Psalmodiae bono, cântării, psalmodierii îi este acordat rolul
covârşitor. Spre deosebire de cei ce propovăduiau „cântarea din taina inimii”,
sau cântarea fără glas, Niceta de Remesiana crede în cântarea cu glas auzit:
„eu – zice el – nu critic pe cei care cântă cu inima – căci totdeauna e folositor să
meditezi în inimă cele ale lui Dumnezeu – însă laud pe cei ce slăvesc pe
Dumnezeu cu glas auzit....” Vastul orizont cultural al episcopului Niceta se vădeşte şi în incursiunea istorică pe care o face asupra cântării, arătând că primul
care a cântat în spirit cultic a fost Moise atunci când a fost pedepsit Egiptul prin
cele 10 plăgi. El a organizat coruri de ambele sexe, a aşezat pe sora sa Maria în
frunte, cântând un cântec de biruinţă celui din ceruri. Au mai cântat Debora,
personaj vestit al antichităţii creştine, alţi bărbaţi şi alte femei, apoi David devenind „prinţ cântărilor şi comoară de poezii.”
Viersul şi versul îl preocupă pe Niceta atunci când se ocupă de foloasele
psalmilor cu o profunzime ce întrece multe alte contribuţii ale altor vestiţi slujitori
ai noii credinţe, susţinând că, „psalmul se învaţă mai uşor dacă este cântat.”
După Niceta, cântarea psalmilor este folositoare zidirii şi mângâierii neamului
omenesc, a stării sociale, a sexelor, a vârstelor. Subliniind contribuţia aparte a
episcopului de Remesiana în acest domeniu, Ioan G. Coman constată, apropiindu-se de text ca şi când l-ar cita, în realitate rezumându-l: „Tuturora celor care-l
primesc, psalmul le oferă doctorii potrivite; nici un păcătos nu-l dispreţuieşte, ci-i
dă îndreptare prin pocăinţă cu lacrimi. Sfântul Duh face ca inima omenească să
primească cu dulceaţă cuvintele dumnezeieşti. Prin robul său David, Domnul a
creat această băutură, cântarea cea dulce, bună să tămăduiască rănile păcatelor. Psalmul se ascultă şi se cântă cu dulceaţă. Desfătând sufletul, el îl pătrunde.
Psalmul se învaţă mai uşor dacă e cântat. Dulceaţa cântării poate să scoată din
sufletul omenesc ceea ce nu poate să scoată severitatea legii. Cântările prezintă cu dulceaţă acelaşi conţinut cu legea, proorocii şi evangheliile (cap. 5).
Psalmii au o doctrină variată şi bogată. Se arată în psalmi chiar naşterea lui
Hristos, osândirea poporului necredincios şi moştenirea păgânilor. Sunt cântate
virtuţile Domnului, se zugrăveşte patima Sa cea vrednică de venerare, e arătată
slăvita Sa înviere şi chiar şederea Sa de-a dreapta Tatălui. E indicată şi venirea
cu foc a Domnului şi teribila judecată a viilor şi a morţilor, după care vin ieşirea
Duhului creator şi înnoirea pământului, în fine, împărăţia cea veşnică a drepţilor

124

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

în slava Domnului şi chinuirea veşnică a nedrepţilor.”59
După opinia lui Niceta, cântările exercită asupra credincioşilor o funcţie
psihologică de loc neglijabilă, contribuind la îndepărtarea desfrâului. Cântarea
care preamăreşte pe Domnul este asemuită cu acea laudă ce înlocuieşte jertfele de animale, imnele religioase aducând ca jertfă lauda minţii. Când vorbeşte
de Noul Testament, sfântul Niceta subliniază cele părăsite ca: sabatul, sacrificiile, trompetele, chitarele, timpanele – instrumente muzicale preferate ale timpului – cărora le-au luat locul credinţa, rugăciunea, dragostea, jertfa, lauda, toate
faptele mari ale timpului fiind însoţite de cântare, la acest act luând parte cetele
de îngeri, copiii, apostolii, ucenicii etc.
Printre indicaţiile lui Niceta referitoare la cânt se impun cântarea în comun
şi uniformă în aşa fel încât toţi să cânte deodată, nu unul să o ia înainte iar altul
în contratimp, unul să coboare glasul iar altul să-l urce, neintegrându-se în armonia corului care implică intonarea la unison întocmai ca o singură voce. „Cine
nu se poate ţine de ceilalţi e mai bine să tacă, sau să cânte încet, decât să tulbure pe toţi cu vocea lui strigătoare; în felul acesta îşi face şi datoria şi nici nu
tulbură pe fraţii care cântă. Când se cântă, toţi să cânte, când e rugăciune, toţi
să se roage; când se citeşte, să se facă tăcere pentru ca toţi să asculte pe cel
ce citeşte; nu unul rugându-se să facă tulburare cu vocea sa ridicată....”
Se spune că Niceta de Remesiana a impus anumite genuri de cântare
latină premergătoare cântării gregoriene, repertoriul din De psalmodiae bono
cuprinzând: hymnorum, laude, mysterio, psalmorum (psalmis), cantionem (cantationem), spiritualis cantica. Pe lângă aceste precizări de genuri, sunt menţionate şi particulare stări afective ca: psalmus tristes, canticum triumphale, terrificum carmen şi carminibus suavi medicamenti, (meditantium).
Totodată, episcopul Niceta nu a fost numai un teoretician al cântării latine
pregregoriene din zona protoromânilor, ci şi un creator de cântece în diferite
genuri, cel mai frumos imn purtând titlul Te Deum laudamus (Pre Tine Te lăudăm) având încă o autenticitate disputată. În lumea creştină, acest imn a cunoscut o largă răspândire făcând parte din multe culegeri apărute din secolul al
VIII-lea şi până mai aproape de zilele noastre. Cântarea este asociată cu un tip
de imnodie latină în proză, istoricul Burn stabilindu-i obârşia în estul Europei
căci imnele din vestul continentului datorate lui Ambrozie, lui Augustin sau lui
Ilarie erau concepute în metru ritmic şi nu în proză ritmică. „Prin întreaga sa atmosferă şi configuraţie muzicalo-poetică – precizează O. L. Cosma – hymnus
dominicalis Te Deum laudamus este un imn ce indică tipul cântării în biserica
59 Cf. Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 152.

125

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

protoromână la începutul creştinismului latin. Sub aspect literar, autorul recurge
la proza ritmică denumită ulterior Cursus Leoninus, în care cadenţele se orânduiesc nu după cantitatea silabelor. Se are în consideraţie distribuirea periodică a
accentului ritmic. Versificaţia aceasta presupune o metrică specială, de o muzicalitate desăvârşită prin cadenţarea izomorfă a accentelor. Este foarte probabil
că acest tip de imnodie latină în proză să fi fost generat de sensibilitatea daco-romană, deoarece se abate de la tiparele aflate în circulaţie.”60
Într-o veche psaltire aparţinând Bisericii din Sarisburiensis (Salisbury) ce
a fost editată la Londra în 1555 şi care cuprinde Canticum besti Niceti episcopi,
reşedinţa episcopală fiind localizată la Viena (în alte lucrări, reşedinţa se află la
Treveri sau la Romatiana) este redactată şi următoarea notă explicativă îndreptată împotriva celor ce negau autenticitatea imnului: „Unii susţin că fericitul
Ambrozie pe când boteza pe fericitul Augustin a început (să cânte) Pre Tine Te
lăudăm, iar Augustin i-a răspuns (cântând) alt vers, şi aşa au alcătuit acest imn.
Lucrul acesta nu e adevărat, ci ei au cântat (acest imn) deja în uz, compus mai
înainte de către fericitul Niceta, episcop de Viena, cântarea aceasta a fost aprobată de Cassiodor, cu prilejul învăţăturii Sfintei Scripturi.” Imnul Te Deum a fost
atribuit şi lui Nicetius de Treveri (526-566), posibilitate infirmată de scrisoarea
episcopului Ciprian de Toulon în care se precizează că pe la 530 cântarea era
cunoscută şi răspândită în lumea creştină.
Autenticitatea imnului a fost contestată şi de Paul Cagin, Don Agaesse, C.
Blume, ipoteza lor căzând dacă se ia în consideraţie atmosfera de gândire a
întregii opere a lui Niceta, raporturile imnului cu alte creaţii ale sale. „Din numeroasele pasaje ale operei literare a sfântului Niceta, precizează Ioan G. Coman,
dar mai ales din tratatul său De psalmodiae bono, reiese concordanţa de fond şi
de formă între Te Deum şi toate celelalte creaţii literare ale autorului nostru. În
repetate rânduri, ideea din cuvintele Te Deum laudamus şi uneori expresia însăşi sunt anticipate în De psalmodiae bono prin texte biblice... Evident, într-un
tratat ca De psalmodiae bono, citatele biblice şi consideraţiile generale ori de
amănunt se cuveneau să reliefeze lauda şi mărirea Domnului. Acest tratat pregătea teoretic şi programatic imnul Te Deum laudamus. Imnul este întregirea
logică şi firească a tratatului Despre foloasele cântării în psalmi. El este aplicarea practică a consideraţiilor teoretice din tratatul de care vorbim. Mai mult, Te
Deum laudamus e o teologhisire cântată, o expresie muzicală a liniilor mari ale
teologiei lui Niceta. Nici una din ideile mari ale teologiei lui Niceta nu e absentă
60 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973,
p. 61.
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în imn.”61
Textul imnului în traducere românească este următorul, el dovedind prezenţa ideilor lui Niceta şi a capitelelor sale teologice: „1. Pe Tine, Dumnezeule,
Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim; 2. Pe Tine, veşnicule Părinte, tot
pământul te cinsteşte; 3. Ţie, toţi îngerii, corurile şi toate puterile; 4. Ţie Heruvinii
şi Serafinii cu glas neîncetat Îţi strigă; 5. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu
Savaot; 6. Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea slavei Tale; 7. Pe Tine Te
laudă ceata slăvită a apostolilor; 8. Mulţimea vrednică de laudă a proorocilor; 9.
Oştirea îmbrăcată în alb a mucenicilor; 10. Pe Tine Sfântă Biserică Te mărturiseşte pe întregul pământ; 11. Tatăl al nesfârşitei mărimi; 12. Pe adevăratul Fiul
Tău Unul Născut care trebuie cinstit; 13. Şi pe Sfântul Duh Mângâietorul; 14. Tu,
Hristoase, împărat al slavei; 15. Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui; 16, Tu, care aveai
să Te întrupezi în om pentru a-l mântui, nu Te-ai temut de pântecele Fecioarei;
17. Tu, după ce ai biruit actul morţii, ai deschis credincioşilor împărăţia cerurilor;
18. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu în slava Tatălui; 19. Credem că vei veni
judecător; 20. Aşadar, Te rugăm, vino în ajutorul robilor Tăi pe care i-ai răscumpărat cu preţiosul tău sânge; 21. Dăruieşte-le slavă veşnică cu sfinţii Tăi; 22.
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. 23. Şi condu-i pe ei şi-i învaţă până în veacul veacului; 24. În fiecare zi Te binecuvântăm;
25. Şi lăudăm numele Tău în veac şi în veacul veacului; 26 Învredniceşte-ne,
Doamne, în ziua această fără de păcat să ne păzim noi; 27. Miluieşte-ne pe noi,
Doamne, miluieşte-ne pe noi; 28. Fie, Doamne, mila Ta peste noi, precum am
nădăjduit întru Tine; 29. Întru Tine am nădăjduit, Doamne, să nu mă ruşinez în
veac.”62
Din punct de vedere muzical, imnul lui Niceta de Remesiana prezintă trăsături arhaice, fiind considerat o sinteză a cântării antice din zona elenistică,
orientală şi dacică, configuraţia sa vădind analogii şi cu cântarea romană, şi cu
un imn mozarabic, şi cu genul colindelor româneşti care, se ştie, unele au origine precreştină. În studiul intitulat Condacul Naşterii Domnului, bizantinologul I.
D. Petrescu precizează în acest sens: „...ritmul şi contextura melodică pe care le
întâlnim în condacul Fecioara astăzi, în imnul Te Deum, cum şi într-un nesfârşit
număr de colinde, cu variate nuanţe, sunt o dovadă irefutabilă a dăiunirii spiritualităţii artistice greco-romane în regiunile noastre, peste timp şi oameni.” Imnul
este conceput într-un ambitus restrâns, melodica având un pronunţat caracter
tetracordal şi arhaic. Se impun unele formule modale (sol - do), cadenţarea 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
muzicală populară. Iată începutul imnului şi formula finală în transcrierea lui I. D.
Petrescu:

(Ghircoiaşu, p. 70)

Comentând formulele tetracordale axate pe succesiunea sol, la, si, do şi
ethosul particular al imnului, Romeo Ghircoiaşu precizează: „Este un mod corespunzător unui anumit conţinut emoţional – ideologic sau, după cum spuneau vechii
greci, unui anumit ethos, ce făcea parte din specificul cultural al acestor populaţii.
Este ethosul antic lidian al tetracordului care poartă acelaşi nume, sau cel dorian
al cadenţei pe la, după cum îl va denumi evul mediu. Formula finală a imnului
aduce o nouă expresie, un nou ethos, cel frigian, căci aşa va numi teoria medievală cadenţa care se realizează pe fundamentala tetracordului la-sol-fa-mi.”63
Opera lui Niceta de Remesiana, cu legile ei severe de compoziţie, se cere
admirată şi interpretată asemeni unui monument într-un context mai larg de cultură şi civilizaţie. Căci el nu fost singurul cărturar din epoca străromână, epocă
considerată până de curând mai săracă în evenimente. Cercetări recente demonstrează că în secolele al IV-lea şi al V-lea cultura străromână a cunoscut o
dezvoltare viguroasă, având un suport de trăinicie impresionant. S-a impus opera lui Teotim de Tomis, episcop creştin, contemporan cu sfântul Ioan Gură de
Aur, anul naşterii şi al morţii încă necunoscându-se. Se ştie doar că Ieronim îl
prezenta în 392 în deplină activitate creatoare, trăgându-se astfel concluzia că
pe la acel an episcopul Teotim se afla „în floarea vârstei” sau chiar în „pragul
63 Ghircoiaşu, Romeo, Contribuţii la istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti,
1963, p. 70.
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bătrâneţii”. A întreţinut raporturi strânse cu patriarhul Constantinopolului – sfântul Ioan Gură de Aur, episcopul scito-dac al Tomisului acompaniindu-l pe acesta
în activitatea misionară desfăşurată în zona Dunării de Jos prin misionari întreprinzători. Din puţinele fragmente scriitoriceşti care s-au păstrat, concepute în
limbile autohtone geta, scita, gotica şi latina rezultă că Teotim a cultivat dialogul,
păstrând stilul vechii arte oratorice. A abordat problematica moralei şi cea legată
de desăvârşirea călugărească în perioada de început a etnogenezei poporului
nostru.
Prin anul 310 sau 311 s-a născut, în nordul Dunării, Ulfila64, presupunându-se dintr-un got şi o capadociană, ori invers – dintr-un capadocian şi o gotă,
familia ivindu-se cu ocazia invaziei goţilor în Asia Mică.65 „El, precizează Ioan G.
Coman, capătă o formaţie solidă, învăţând limba greacă din familie şi însuşindu-şi şi limba latină vorbită în părţile unde locuia el, adică pe meleagurile unde
sălăşluiau daco-romanii, aproximativ în cuprinsul Munteniei de astăzi, numită pe
atunci Goţia...”66 Deţinând funcţia de lector, Ulfila a fost nevoit să tălmăcească
Sfânta Scriptură în limba gotă care abundă în latinisme, dovada înrâuririi populaţiei daco-romane, şi, în împrejurări aparte, a trecut de la ortodoxism la arianism. Între anii 341-348 a desfăşurat o intensă activitate misionară în Goţia
transdanubiană (teritoriul Munteniei de azi), iar apoi în spaţiul romanizat de la
sudul Dunării. Născut deci pe meleagurile noastre, Ulfila traduce Sfânta
Scriptură cu substanţiale înrâuriri şi din limba latină vulgară a secolelor al III-lea
şi al IV-lea stăpânită de străromâni, inventează alfabetul gotic considerat sinteză
a caracterelor runice, greceşti şi latine şi astfel acest episcop de la nord de
Dunăre mijloceşte apariţia primei cărţi în limba germană, el devenind creatorul
limbii scrise şi culturii germane în perioada patristică.67
Cele mai recente studii dedicate creştinismului din epoca străromână raportează iniţiativele autorului eterodox Ulfila la acea mare înfăptuire concretizată
în tezaurul de la Pietroasele – lângă Buzău, „Cloşca cu pui” care poartă inscripţia „Al goţilor stăpân să fie sacrosant”. După cei 7-8 ani petrecuţi printre goţii
pripăşiţi pe meleagurile noastre, Ulfila, împreună cu credincioşii botezaţi, s-a
refugiat la sudul Dunării pentru a scăpa de persecuţia barbară dezlănţuită de
regele păgân. Acţiunea a avut loc prin anii 348-350, acest Moise al goţilor, cum
64 După Iordanes „Vulfila”, după alţii „Ulfila” sau „Wulfila”.
65 Alte opinii îl consideră nu de origine gotică, ci getică (vezi „Noi Tracii”, anul XIV, nr. 123,
februarie 1985, p. 13), ori de origine greacă, mama fiind fiică de sclavi greci, iar tatăl – 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.
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îl califica împăratul Constantin, conducând încă alţi 33 de ani pe credincioşii săi
pe care i-a slujit în limbile greacă, latină şi gotă. Auxenţiu, episcop de
Durostorum, i-a fost ucenic din fragedă copilărie, ceea ce înseamnă că Ulfila
întemeiase şi o şcoală misionară. Iată ce scria Auxenţiu în epistola dedicată lui
Ulfila: „A-l lăuda (pe Ulfila), după cuviinţă nu sunt în stare; nu îndrăznesc însă
nici să-l trec cu totul sub tăcere. Căci lui îi sunt dator, mai mult decât oricui,
pentru câtă osteneală, mereu sporită, şi-a dat cu mine. Căci, din fragedă copilărie, m-a luat de la părinţii mei, ca ucenic, m-a învăţat Sfânta Scriptură, mi-a
descoperit adevărul cu mila lui Dumnezeu şi harul lui Hristos, m-a crescut în
credinţă, atât trupeşte cât şi sufleteşte, întocmai ca fiul său.”68
O impunătoare activitate teoretică şi practică a desfăşurat Ioan Cassian în
cea de a doua jumătate a secolului al IV-lea şi în prima parte a secolului al
V-lea. Se consideră că s-a născut prin anii 360-365 în Scythia, cum preciza, cu
vreo 35 de ani după dispariţia lui Cassian, istoricul literar marsiliez Ghenadie,
prietenul său mai vârstnic (Scynthia înglobând şi părţi ale teritoriului de astăzi al
ţării noastre). În copilărie, a primit o aleasă educaţie, parcurgând operele poetice ale antichităţii, literatura clasicilor latini – Vergiliu, Horaţiu, Cicero – legendele
şi istoria războaielor etc. A vizitat locurile sfinte ajungând la o mănăstire din
preajma Betleemului însoţit de prietenul său, Gherman, şi de sora sa, după ce
petrecuse câţiva ani printre călugării dobrogeni. În anul 385, Cassian şi
Gherman părăsesc Palestina îndreptându-se spre Egipt, apoi au mers spre
Constantinopol unde patriarhul Ioan Gură de Aur l-a hirotonosit în diacon.
Cassian a rămas aici bucurându-se de aprecierea lui Ioan Gură de Aur, al cărui
ucenic a fost până în anul 404 când, îngrozit, a luat parte la drama patriarhului.
Un an mai târziu, însoţit de Gherman, ajunge la Roma, neştiindu-se dacă cei doi
au revenit în Răsărit. După Roma, Cassian a ajuns la Marsilia unde a fost hirotonisit preot şi a întemeiat două mănăstiri – una de călugări, alta de călugăriţe.
Despre Gherman nu se mai ştie nimic din momentul părăsirii Romei de către
Cassian.
Plecat de pe meleagurile Daciei Pontice, Ioan Cassian a dat la iveală opere literare care au îmbogăţit patrimoniul romanităţii Răsăritene şi Apusene.
Astfel, pe la 420 scrie Despre aşezămintele mănăstirilor de obşte şi despre tămăduirile celor opt păcate principale în care, printre altele, se ocupa de rugăciunile de noapte şi cântările de psalmi, de rugăciunile de zi. Normele promovate
de Cassian în Apus sunt puse alături de Regulile sfântului Vasile cel Mare din
Răsărit privind organizarea monahală. De proporţii sunt Conlaţiunile sau convor68 Ibid, p. 207.
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birile cu Părinţii, lucrare realizată, se presupune, între anii 420 şi 429. Lucrarea
Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie concepută către anii 429 – 430
a fost comandată de arhidiaconul Leon, devenit mai târziu episcopul Leon al
Romei. „Limba, compoziţia, stilul şi întreaga aparatură a textului acestor opere,
precizează Ioan G. Coman, sunt ale unui mare scriitor. Deşi presărată cu termeni greceşti şi expresii din teologia orientală, această limbă e, în general, de o
mare claritate latină, de o gravă şi impresionantă frumuseţe, uneori cu accente
de epopee virgiliană, cu deosebire în pasajele care combat păcatele şi în
Conlaţiuni, care sunt tot atâtea epopei pentru înfierarea răului sau câştigarea
virtuţii.”69
Dionisie cel Mic, considerat un erudit daco-roman, s-a născut pe la 470 tot
în Dobrogea, formarea sa cultică şi literară împlinind-o într-o şcoală sau mănăstire locală, probabil sub îndrumarea episcopului Petru, şi el scit, cum se poate
desluşi din următoarele rânduri cu profil recunoscător datorat eruditului menţionat: „Mi-aduc aminte de binefacerile Voastre, Venerate Părinte şi podoabă aleasă a învăţăturilor lui Hristos, şi am mereu înaintea ochilor minţii râvna sfântă
pentru hrana duhovnicească pe care o cheltuiaţi cu mine când eram copil, râvnă
pe care nici spaţiul, nici timpul n-o pot uita. Vă rog să primiţi o mulţumire pe care
ştiu că nu pot să V-o dau la înălţimea cuvenită.”70 Ajunge la Roma prin bunăvoinţa papei Ghelasie care, prin misionarii săi, îl descoperă la Constantinopol,
Dionisie activând în capitala Imperiului Roman sub 10 papi, de la Anastasie II
până la Virgiliu. Într-o prefaţă cu dedicaţie, Dionisie cel Mic realizează o cuprinzătoare descriere a oamenilor şi locurilor natale, acest document fiind singular
în epocă şi semnificativ pentru ilustrarea continuităţii şi dăinuirii în fosta provincie imperială. Printre altele, el zice: „Poate pare lucru nou celor neştiutori că
Scythia, care se arată îngrozitoare prin frig şi în acelaşi timp prin barbari, a
crescut bărbaţi plini de căldură şi minunaţi prin blândeţea purtării, că lucrul stă
aşa, cum îl ştiu nu numai printr-o cunoaştere din naştere, ci mi l-a arătat şi experienţa. Se cunoaşte că acolo (în Scythia Minor), într-o comunitate pământească
deschisă am fost renăscut cu harul lui Dumnezeu prin taina botezului şi am fost
învrednicit să văd viaţa cerească în trup fragil a prea fericiţilor părinţi, cu care
acea regiune se slăveşte ca o rodire duhovnicească deosebită...”71 Când se referă la oamenii deosebiţi din Scythia Minor, eruditul daco-roman Dionisie cel Mic
are în vedere pe marii monahi şi episcopi dobrogeni, precum şi organizarea bisericească timpurie, cunoscându-se că aici creştinarea s-a făcut după războaie69 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, că la Tomis existau episcopii şi episcopi, aceştia devenind
membri ai sinodului arhiepiscopiei de Constantinopol şi întreţinând relaţii bune
cu patriarhii şi înalţii demnitari bisericeşti. Se povesteşte că marea persecuţie a
lui Diocletian din anii 303-304 a provocat moartea unor martiri pentru credinţă,
patru schelete de creştini martirizaţi în perioada menţionată fiind descoperite în
1971 la Niculiţel. Asemenea dovezi confirmă prezenţa bisericilor în zonă mai
devreme. Episcopi ca: Evangelicus, Titus, Bretanion sau Vetranio sunt binecunoscuţi.
Dionisie cel Mic a predat dialectica la Vivarium, Calabria, şi a desfăşurat o
intensă activitate de traducător, punând astfel în valoare textele sfinţilor părinţi
Grigore de Nyssa, Chiril al Alexandriei, Proclus, canoanele sinoadelor ecumenice în două ediţii, a tipărit Decretele pontificale, a tradus lucrări cu caracter biografic printre care: Descoperirea capului sfântului Ioan Botezătorul, Pocăinţa
minunată a sfintei Thaisia, Viaţa sfântului Pahomie, lui atribuindu-se şi culegerea de texte patriotice aparţinând celor mai de seamă reprezentanţi ai creştinităţii ca: Augustin, Ambrozie, Atanasie, Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare,
Grigorie de Nyssa etc. Este considerat întemeietorul erei creştine, propunerea
sa fiind adoptată în Italia în 527, apoi în Franţa – 100 de ani mai târziu, în Anglia
în secolele al VIII-lea şi al IX-lea cărora le-au urmat alte ţări ale lumii. Referinduse la profilul activităţii lui Dionise cel Mic, Ioan G. Coman zice: „Prin legătura pe
care o face între regiunea Scythiei Minor, Constantinopol şi Roma, cu numeroasele sale traduceri latineşti din unii părinţi şi scriitori bisericeşti, ca: Grigorie de
Nyssa, Chiril al Alexandriei, Proclus şi a unor piese ascetice, prin transpunerea
din limba greacă în latină a colecţiilor de canoane ale sfinţilor şi ale sinoadelor
ecumenice de până la el, Dionisie a consolidat cu elemente noi legăturile între
Răsăritul şi Apusul creştin...”72
Săpăturile arheologice, cercetările şi studiile din ultimele decenii demonstrează, cum spuneam mai înainte, că în secolele care au urmat retragerii aureliene fosta provincie n-a fost părăsită, că romanitatea a fost continuată şi întărită, la aceasta contribuind şi creştinismul de limbă latină instituit la nordul Dunării.
Investigaţiile au demonstrat, fără putinţă de tăgadă, cât de şubrede sunt încercările de a contesta continuitatea de locuire şi de a tăgădui vechimea elementului autohton, şi înainte de cucerirea romană, dar şi mai târziu, în perioada invaziei goţilor, hunilor, gepizilor, avarilor, slavilor, când în spaţiul etnic românesc
n-ar mai fi rămas nici urmă de populaţie românească. Romanitatea nu numai că
nu a fost abandonată, ci a cunoscut un proces de extindere în ţinuturile neroma72 Vezi Coman, Ioan, Gr., Op. citat, p. 274-275.
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nizate iniţial. Mai mult, „Condiţiile istorice de la Dunărea de Jos în secolele IV-VI
fac logică presupunerea că, pe lângă circulaţia comercială a oamenilor şi a bunurilor şi pe lângă trecerea temporară a misionarilor spre nord, a existat şi fenomenul mutării voluntare şi definitive. Spre nord puteau trece, în anumite momente, cei care fugeau de apăsarea fiscală a aparatului dominator roman sau de
sclavie; în alte împrejurări, a putut avea loc o deplasare în sens contrar, adică
de la nord spre sud, a celor care fugeau de ameninţarea incursiunilor barbare.
De aici, concluzia existenţei unor fenomene de intermigraţie.”73
Procesul formării şi desăvârşirii limbii române, născută din limba latină populară, a fost urmărit în etape cronologice, stabilindu-se o perioadă mai largă ce
îmbracă toate aspectele etnogenezei româneşti. „Studiul atât al fondului latin al
limbii române cât şi al aportului slav pledează iarăşi convingător pentru aria
preponderent carpato-dunăreană – şi nu balcanică – a etnogenezei româneşti.
În adevăr, limba română prezintă, cum e şi firesc, numeroase asemănări cu celelalte limbi romanice: italiana, spaniola, franceza etc. Există însă şi trăsături
care deosebesc limba română de limbile romanice apusene, căci ele s-au dezvoltat în arii geografice diferite.”74 Cuvinte slave din limba română aparţin fondului răsăritean al limbii sud-slave, ele au pătruns prin slavii statorniciţi pe teritoriul
Românei care au fost asimilaţi de către autohtoni. Se ştie astăzi cu certitudine
că cuvintele de origine sud-slavă au pătruns în limba românească începând cu
secolul al IX-lea şi nu mai devreme. Cercetările recente susţin că cea dintâi înfăţişare a limbii române, deosebită atât de latină cât şi de româna evului mediu,
a fost străromânească sau protoromânească. De asemenea, s-a demonstrat că
limba străromânească s-a constituit înaintea apariţiei influenţelor sud-slave care
se fac simţite începând cu secolul al IX-lea şi că procesul etnogenezei româneşti era încheiat în secolul al VIII-lea. Un vocabular vechi, spre exemplu, a
consemnat şi transmis cuvinte ce provin dintr-un alfabet dacic semnalat de B. P.
Haşdeu în „Columna lui Traian” (1873), susţinerea aceasta fiind preluată de T. T.
Burada, Romulus Vulcănescu, N. Dunăre, Gh. Bichir ş.a.; în limba dacă cu caractere latine este cunoscut acel „Decebalus per Scorilo”, precum şi scrisoarea
lui Decebal către împăratul Domiţian. Se ştie că la Ocniţa, lângă Ocnele Mari,
jud. Vâlcea, s-au găsit resturi de limbă latină ca: Reb, Mark, Bur scrise pe vase
ceramice înainte de stăpânirea romană. În Dacia romană învăţământul se făcea
în limba latină şi, poate, şi în greacă. Înainte de venirea slavilor la Dunăre a
apărut o scriere particulară la care se referă prof. Vittorio Peri, friulan din

73 Probleme fundamentale ale istoriei României, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1985, p. 22
74 Ibid, p. 23.
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Gorizia, care se ocupă de Breviarul lui Hieronymus Histrus ce are la sfârşit un
tabel cu patru alfabete ale epocii: ebraic, latin, grecesc şi 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 refăcut în secolul al
VIII-lea. Unii cercetători împing, deci, începuturile scrisului în limba română în
perioada străromânească, vorbind de scrisul într-o românească primară sau
protoromână. Misionarii care propagau creştinismul dispuneau de texte scrise,
propagarea făcându-se în limbajul înţeles de populaţie şi nu într-o limbă neînţeleasă. Pe lângă termenii de bază ai noii credinţe care au pătruns la noi din vechime, s-au impus şi cei legaţi de scriere, din termenul latinesc scribere derivând a scrie, scriere, scris, scrisoare, script, scriptură şi alţii rămaşi în graiul viu.
Se poate apela şi la cuvântul carta, cu înţelesul din latină de scrisoare sau „ţi-am
trimis carte”, „act scris”, „document”. Scrisul vechi românesc se ştia înainte de
scrisul în limba slavonă, din slavonă nepătrunzând în limba română pisati,
pismo, pisanie sau kniga, ei rămânând numai în limba slavonă. I. C. Chiţimia se
referă la termenii de mai sus dar şi la alte straturi de limbă română din traduceri
mai vechi şi mai noi, la perpetuarea, din vremuri îndepărtate, a unor urme de
scris în texte religioase. Vestigii de limbă română veche au fost descifrate din
exclamaţia venită din secolul al VI-lea: torna, torn, fratre, din terminologia creştină de limbă latină păstrată în limba română, din textele biblice cum ar fi
Psaltirea care, deşi aparţinea Vechiului Testament, cunoscuse cea mai mare
circulaţie încă de la apariţia ei în formă definitivă în secolul al III-lea e. n., din
alte texte, predici vechi şi traduceri păstrate din perioada anterioară adoptării
Liturghiei în limba salvă. Urme vechi, precizează I. C. Chiţimia, se găsesc în
textele rotacizante provenind din Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzachi,
Psaltirea voroneţiană şi Codicele voroneţian: „Se constată însă că aceste copii
târzii conţin forme de limbă românească veche, greoaie (uneori de neînţeles
pentru nespecialişti), amestecată cu exprimare evolutivă şi fluentă, limba marcată în primul caz de elemente tipic latine, în al doilea de cele slavone. Reiese că
vechi traduceri din latină au fost revizuite şi «îndreptate» cu textul slavon în faţă.”75 Traduceri din latină în limba română primitivă este posibil să se fi făcut
înaintea introducerii Liturghiei în limba slavonă după care s-a impus revizuirea
vechilor traduceri pe baza noului text slavonesc. Căci, zice I. C. Chiţimia,
„Liturghia bizantino-slavă n-a însemnat numai schimbarea de limbă sacră, ci şi
schimbări de dogmă şi de fond textologic. În serviciul religios oriental au apărut

75 Vezi Chiţimia, C., I., Începuturile scrisului în limba română, 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 priveşte
Psaltirea, pe lângă distribuirea psalmilor în «catisme» şi a acestora în «slave»,
adică «osanale» (cu o anumită destinaţie rituală), i s-au adăugat acesteia, la
începutul ei, şapte psalmi zişi de penitenţă (pierduţi de psaltirile româneşti
vechi), iar la sfârşit, nouă cântece ale lui Moise şi alte imnuri, care s-au păstrat
întocmai (ceea ce nu s-a observat) în copii româneşti. Aşadar, canonul ortodox
impunea nu numai o ajustare lingvistică, ci şi una textologică. De aci a rezultat
şi intervenţia noilor traducători cu propriile lor reformulări (în diverse locuri), în
care s-a imprimat nu o dată şi expresia tipic slavonă a textului urmat în paralelă.”76 Se pare, deci, că scrisul în limba română este anterior adoptării limbii slavone şi că Psaltirea a fost transpusă în limba română în prima etapă evolutivă a
ei, având rădăcini în perioada românească primară sau protoromână. Formele
de exprimare creştină nu mai lasă, deocamdată, nici o îndoială. I. C. Chiţimia
descifrează trei straturi în limbă: „unul, cel mai vechi, înainte de a se scrie la noi
în limba slavă, altul al unor retraduceri cu folosirea traducerilor vechi, dar şi folosirea textelor slavone şi, în fine, al treilea, care este al copiilor târzii cu anumite
elemente de exprimare nouă, pentru că scriitorii lor nu erau simpli copişti, ca
nişte maşini – roboţi, mecanice, ci oameni de carte (la vremea respectivă) şi îşi
puteau îngădui înlocuirea unor expresii cu altele mai potrivite şi mai exacte sau
mai vii, mai cu seamă când în vreun fel puteau face comparaţia aceluiaşi text
transpus într-o altă limbă, ceea ce se poate presupune.”77 Se pare că „Vlahii din
Dacia” au tradus Liturghia slavă de rit grecesc în limba lor populară la sfârşitul
veacului al XI-lea şi începutul celui de-al XII-lea, cum rezultă dintr-un act al lui
Inocenţiu al IV-lea din 1248 şi dintr-o informaţie a lui V. Hanka, editorul cărţii
apărute la Praga, în 1846, sub titlul: Sazavo-Emauscoje svjatoje blagovéştevovanie.78 Despre o latină daco-romană de la începutul secolului al V-lea vorbesc
prof. Jean Gribomont şi Jean Mallet într-un studiu publicat în „Romanobarbarica”
nr. 4/1970. Despre traducerea de către valahii din Dacia a Liturghiei, în limba lor,
vorbeşte Papa Inochentie IV, arătând: „de un secol şi jumătate valahii din Dacia
traduseseră pe nesimţite, în limba lor, Liturghia.” Pe la anul 1000, Papa Silvestru
îl dojeneşte în scris pe regele Ştefan cel Sfânt al Ungariei că-şi lasă supuşii să
scrie de la dreapta la stânga în alfabetul vulgar al localnicilor, numit şi răboj.79
Concluziile istoricilor contemporani susţin că „Poporul român s-a format
într-un proces de lungă durată, ca un popor romanic, din romanitatea estică,
datorită colonizării şi romanizării Daciei traiane. Naşterea poporului român pe
76
77
78
79

Idem, p. 7.
Chiţimia, C., I., Începuturile scrisului în limbă română, în: Noi Tracii, nr.175, mai, 1989, p. 14.
Idem, p. 18.
Cf. Ciobanu, Gheorghe, Melodia din Rahoneczy Codex, în: Muzica, nr. 2, Bucureşti, 1990
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teritoriul patriei sale de astăzi a fost condiţionată de continuitatea de vieţuire a
populaţiei latinofone şi după abandonarea oficială a Daciei. Este sigur că la
menţinerea şi la întărirea romanităţii din Dacia au contribuit efectiv elementele
romanizate din Moesia Inferioară (inclusiv Dobrogea), pe care Dunărea nu le
despărţea de teritoriile de la nordul cursului său.”80
Pe alte meleaguri se petrec fenomene similare, în Apus cristalizându-se
alte direcţii la fel de dense, puternic înrâurite de Bizanţ, nu numai în domeniul
muzicii, ci şi al arhitecturii şi picturii. Pe traiectoriile gândirii muzicale se adună,
până spre sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul celui de al VII-lea, o nouă experienţă teoretică şi practică pe care pun stăpânire clericii, căci acum biserica
devine atotputernică în viaţa socială. În Răsărit şi Apus se impune sincronismul
în evoluţia muzicii, dar apar şi note deosebitoare mai ales spre încheierea perioadei menţionate când în Sudul însorit sunt selectate şi sistematizate cântările
religioase, în a doua jumătate a secolului al IV-lea, de către Ambrozie, episcopul
Milanoului, el însuşi autor al unor renumite cântări cultice, şi spre sfârşitul secolului al VI-lea şi în primii ani ai celui următor, de către Papa Grigore cel Mare.
Selecţionarea şi sistematizarea cântărilor religioase au fost înfăptuite de cei doi
demnitari clericali în cele două antifoane sau colecţii cuprinzătoare care au în
vedere şi orânduirea momentelor muzicale ale slujbei. Apar centre impunătoare
cu biblioteci şi şcoli unde se învaţă scris–cititul muzical şi unde se scriu ori se
copiază manuscrisele necesare serviciului divin, apar lucrări muzicale ca De
institutione musica, aparţinând lui Boetius (către 475-525), doctrinar al muzicii
medievale apusene, sau manualul de învăţământ al lui Cassiodor (480-575) cu
un capitol (V) dedicat muzicii. Asemenea lucrări pătrund în toate şcolile care
erau organizate pe două cicluri de studii: „Trivium” şi „Qvadrivium”. Cântecul liturgic roman a fost codificat de Grigore cel Mare în Antifonarul gregorian, mai
târziu discursul amplificându-se cu secvenţe şi tropi, printre cei mai cunoscuţi
autori de secvenţe numărându-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 şi al VIII-lea în Anglia, Irlanda şi, pe vremea lui Pepin şi Carol cel Mare,
în Franţa, Germania, Spania. Călugărul Hucbald din Saint-Amand Puelle (către
840-930) dă la iveală renumitul tratat Harmonica instituzione dedicat descrierii
procedeelor de armonizare a organumului. Arta gregoriană se fixează la patru
tipuri compoziţionale: strofic, psalmodic, commatic şi monologul–dialogul, are
loc clasificarea şi sistematizarea modurilor gregoriene care sunt autentice şi plagale. Melodiile se fixează în scris prin neume, ceea ce nu înlătură apariţia şi
consolidarea unor noi forme poetice şi muzicale.
80 Probleme fundamentale...1983, p. 25.
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Iată acum tabelul modurilor în numărătoarea greacă.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 scărilor modale bizantine, gregoriene şi antice greceşti, Victor Giuleanu oferă următoarea sistemă:82
Modus 1
Dorius
Modus 2
hypodorius
Modus 3
phrygius
Modus 4
hypophrygius
Modus 5
lydius
Modus 6
hypolydius
Modus 7
mixolydius
81 După Croocker, Richard, L. A., History of Musical Style. New York, St. Louis... Mc Grow – Hill
Book Company, p. 22.
82 Giuleanu, Victor, Melodica bizantină, Editura muzicală, Bucureşti, 1981, p. 30.
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Modus 8
Hypomixolydius
O altă concretizare scalară o datorăm lui Glareanus (Dodekachordon), graficului de opt moduri, sesizat pentru prima dată de Aurelianus Reomensis, adăugându-i-se, în secolul al XVI-lea, încă două moduri autentice şi două plagale:
eolic şi, respectiv hypoeolic şi ionic, respectiv hypoionic:
Tonul 1
Tonul 2
Tonul 3
Tonul 4
Tonul 5
Tonul 6
Tonul 7
Tonul 8
Tonul 9
Tonul 10
Tonul 11
Tonul 12

autentic
plagal
autentic
plagal
autentic
plagal
autentic
plagal
autentic
plagal
autentic
plagal

doric
hipodoric
frigic
hipofrigic
lidic
hipolidic
mixolidic
hipomixolidic
eolic
hipoeolic
ionic
hipoionic

finala re
finala re
finala mi
finala mi
finala fa
finala fa
finala sol
finala sol
finala la
finala la
finala do
finala do

tenor la
tenor fa
tenor do
tenor la
tenor do
tenor la
tenor do
tenor do
tenor mi
tenor do
tenor sol
tenor do

ambitus re-re¹
ambitus la- la¹
ambitus mi-mi¹
ambitus si-si
ambitus fa-fa¹
ambitus do-do¹
ambitus sol-sol¹
ambitus re-re¹
ambitus la-la¹
ambitus mi-mi¹
ambitus do-do¹
ambitus sol-sol¹

Toţi cercetătorii trecutului muzical îndepărtat scot în evidenţă prioritatea
bizantină, care nu este numai muzica credinţei, în comparaţie cu cea gregoriană, precum şi notele ei deosebitoare. În cuprinzătoarea contribuţie dedicată muzicii răsăritene, George Breazul evidenţiază transformările la care au fost supuse diferitele culte păgâne sub înrâurirea creştinismului, noua credinţă absorbind
obiceiurile bune şi tradiţiile roditoare. El zice că: „...în afară de transformările pe
care le va fi suferit muzica diferitelor culte păgâne sub influenţa creştinismului,
transformări care pot fi considerate ca sorginte colindelor sau a diferitelor practici ale căror reminiscenţe pot fi identificate chiar în unele obiceiuri populare în
uz astăzi, în Bizanţ trebuie să presupunem că au răsunat cântece profane ale
diferitelor seminţii care constituie Imperiul bizantin. Renumele muzical al acestor
ţinuturi, din care vechii elini îşi importaseră pe eroii legendelor muzicii lor, pe
Orfeu din Tracia, pe Olimp, fiul lui Marsyas din Frigia, pe Thaletas din Creta, ţinuturi care acum făceau parte din Imperiul bizantin, acel renume nu se va fi
pierdut fără urmă, după cum nu va fi dispărut dintr-odată, la ivirea creştinismului
orice muzică elină...”83
83 Breazul, George, Muzica bizantină. Conferinţă ţinută la Radio în ziua de 20 mai 1932. Vezi
Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977, p. 357.
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Muzica distinctă a Răsăritului este menţionată în ceremonialele organizate
în cinstea împăratului care conţineau imne vocale acompaniate de orgă, aceste
imne numindu-se aclamaţiuni când sunt mai ample şi polihroane când sunt mai
scurte. Ele erau special realizate de poeţi şi interpretate sub conducerea melozilor, muzicanţi specializaţi în acest scop. S-a păstrat textul unui imn executat la
procesiunea ce a avut lor în onoarea lui Nichifor al II-lea Focas (împărat între
anii 963-969), la ceremonial participând şi episcopul Lindorand de Cremona în
calitate de reprezentant al lui Otto cel Mare. Textul imnului ce s-a păstrat, muzica fiind necunoscută, este următorul: „Iată vine luceafărul şi întunecă cu lumina
sa razele soarelui. Întunecata moarte a saracinilor, Nichifor stăpânitorul îşi face
apariţia.” La bizantini aclamaţiile erau denumite Eufemesis, un asemenea
Eufemesis numindu-se şi aclamaţiunea cu acompaniament de orgi portative realizată pentru împăratul Ion Paleologul, împărăteasa Maria Comnena de
Trapezunt şi patriarhul ecumenic Iosif al doilea, reprodus şi de George Breazul
în studiul Muzica bizantină:
Muzica aceasta interpretată cu mare pompă avea caracter profan, cea bisericească purtând trăsături eminamente vocale. În prima perioadă a existenţei
sale, asemănătoare întregii creştinătăţi, formele au păstrat raporturi strânse cu
cele ale cântării ebraice, cu psalmii şi psalmodia, adăugându-se apoi imnul şi
cântecul spiritual. Psalmii care utilizau texte biblice aparţinând lui David se psalmodiau, execuţia lor având caracter declamatoriu cu elemente cântate cum este
începutul, semicadenţa mediană şi cadenţa din finalul versului – toate desfăşurându-se în ambitusul unei terţe sau cel mult al unei cvarte. Execuţia unui
psalm a fost denumită psalmodiere – modalitate monotonă de cântare ce se
realizează recto-tono exceptând momentele menţionate denumite: initium (început), mediatio sau pausa şi terminatio sau punctum. Psalmodia este antifonală,
interpretată de două coruri sau de un solist şi un cor, şi responsorială. Imnul îşi
trage obârşia din cărţile Vechiului şi ale Noului Testament, el preia atribuţiile
vechilor imne apoliniene ce aveau forme libere, deosebindu-se de imnele lui
Bardesan, Synesios din Cyrene, Efrem Sirul concepute în forme strofice. De la
sfârşitul secolului al III-lea s-a păstrat, pe papirusul de la Oxyrinchos din Egipt,
un fragment de imn creştin cu textul în limba greacă, literele vechii scrieri muzicale a elinilor indicând notaţia melodiei. Comparând acest imn cu alte piese
muzicale greceşti, George Breazul precizează că sonoritatea acestui singular
document de muzică creştină, preluat în practica artistică a Răsăritului, „este de
aceeaşi factură şi de aceeaşi provenienţă elină ca şi imnul lui Apollo, al muzelor
sau al zeiţei Nemesis. Am fi chiar înclinaţi să socotim că melopeea este a unui
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vechi imn elin păgân, căruia i s-au adaptat cuvinte creştine. Ceea ce nu este
cazul. Pentru că este atâta legătură unitară între textul literar al imnului şi melopee, atât de clar se poate observa cum înfloreşte muzica din cuvânt, cum vers
poetic şi viers muzical se îngemănează pentru formarea melosului.” 84
Cercetătorul român precizează că notaţia indică numai scheletul imnului, fiecare
interpret având libertatea să improvizeze, să adauge melisme şi astfel să îmbogăţească melopeea în timpul execuţiei. Atrage atenţia şi asupra erorii ce domina
teoria şi istoria gândirii muzicale – susţinând primitivitatea şi elementarismul
muzicii primilor creştini, puţinătatea mijloacelor şi procedeelor folosite. Cântările
spirituale au un profil ornamentat, melodia lor este amplă, desfăşurându-se pe
un număr limitat de silabe. Aceste cântări se înscriu în sistemul Alleluia, stilul
interpretativ fiind denumit alleluistic. Este de luat în seamă faptul că între cele
trei forme de cântare: psalmul, imnul şi cântecul spiritual existau influenţe directe şi active, delimitarea în fazele de început fiind mai greu de realizat. Octavian
L. Cosma precizează că „O psalmodie poate conţine o recitare silabică, dar în
ocazii speciale, şi tipuri de cântare ornamentală. La rândul lui, şi imnul poate
avea o melodie silabică sau melismatică. Acest aspect face posibilă asemănarea şi ştergerea barierelor nete.”85
După prima perioadă de dezvoltare a cântărilor liturgice, comună întregii
creştinătăţi, urmează o perioadă bizantină cu etapele: melozilor, melurgilor şi,
din secolul al XIII-lea, a maistorilor (toţi compuneau melodii pe texte vechi sau
înfrumuseţeau melodii existente) care se continuă până în 1814 şi cea
Chrysantică sau modernă. Până spre sfârşitul secolului al IX-lea, creatorii de
imne se numeau melozi, aceştia fiind realizatorii şi ai laturii poetice, şi ai celei
muzicale. După această perioadă, activitatea poetului şi a compozitorului se delimitează, poeţii purtând numele de imnografi. Cu toate acestea, melozii sunt
semnalaţi şi mai târziu, la români remarcându-se activitatea lui Filotei monahul
de la Cozia, autorul unor Pripele (text şi melodie) perpetuate până târziu în practica muzicală bisericească. În etapa melozilor (sec. V-XI) se codifică definitiv
genurile: troparul, condacul şi canonul, apoi – după secolul al IX-lea – se codifică liturghia, creaţia muzicală luând o mare dezvoltare. Compozitorii se numesc
melurgi sau maistori, melodiile dobândind o aploare necunoscută în trecut şi o
configuraţie cu mult mai ornamentată. Se infiltrează numeroase elemente orientale, cu precădere arabe, şi o anumită artificialitate păgubitoare. Din faza melozilor s-a impus activitatea lui Roman Melodul sau Romanos „principe melodo84 Vezi Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977, p. 347-348.
85 Vezi Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 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 următoare, istoria muzicii a reţinut nume ca: Ioannes Kukuzeles, Manuel
Hrisaffa, Joannes Glykys ş.a.86
Apariţia troparului, condacului şi canonului reprezină un moment de seamă
în evoluţia muzicii bisericeşti răsăritene. Troparul este cea mai scurtă formă imnică, ivită, se pare, pe la jumătatea secolului al V-lea, când i-au dat viaţă primii
melozi ştiuţi. Această scurtă formă imnografică a apărut pe temeiul amplificării
unei invocaţii, aclamaţii sau exclamaţii versuite ori viersuite la încheierea
Vecerniei sau slujbei de seară (cea mică, cea mare şi de toate zilele), la începutul şi la sfârşitul Utreniei sau slujbei de dimineaţă. „După conţinut, precizează
Gheorghe Ciobanu, există tropare ale învierii, ale crucii şi învierii, ale
Născătoarei de Dumnezeu, ale crucii şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale
Sfintei Treimi, ale martirilor, ale morţilor, tropare de pocăinţă etc. Dar nu numai
atât. Chiar aşa numitele stihiri – strofe poetice religioase, inserate la început
printre psalmi – sunt tot tropare, care şi-au luat denumirea de la faptul că sunt
precedate de stihuri; iar stihiri se întâlnesc la toate slujbele vecerniei şi utreniei,
fie acestea ale zilei, sfinţilor sau praznicelor împărăteşti. Nu insist asupra sensului deosebit pe care-l capătă troparul de-a lungul secolelor şi al dezvoltării imnografiei bizantine, dar nu pot să nu subliniez încă o dată rolul pe care l-a jucat în
dezvoltarea imnografiei ortodoxe.”87
Din formele de imn, psalm, poem, cântec, laudă a apărut, spre finele secolului al V-lea şi începutul celui următor, condacul, formă atribuită melozilor
Anastasie şi Kiriac, dar mai ales lui Roman Melodul care îi dă o nouă strălucire.
Avea un număr mare de strofe, de la 18 până la 30 sau chiar mai multe, numărul
silabelor şi locul accentelor fiind identice; componenţa versurilor din fiecare strofă este diferită, unele având între 3 şi 13, altele între 20 şi 30. Prima strofă este
model pentru celelalte şi a fost denumită irmos; există şi o strofă ce precede
condacul, denumită prooimion sau kukulion a cărei terminaţie devine refren,
moment ce încheie şi condacul. Se presupune că refrenul era interpretat de
credincioşi, cealaltă parte a condacului revenind psaltului sau preotului. Către
secolul al XII-lea, condacul a fost înlocuit cu canonul, formă de amploare din
componenţa căreia fac parte 9 ode (slavoneşte pesne, româneşte cântări).
Fiecare odă are şi o melodie şi un metru distincte. De asemenea, în componen86 În transcrierea numelor proprii am adoptat maniera folosită în prezent de muzicologi.
87 Ciobanu, Gheorghe, Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. I, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1974, p. 425.
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ţa fiecărei ode intră 6 până la 9 tropare. „Prima strofă, argumentează Gheorghe
Ciobanu, a fiecărei ode alcătuieşte irmosul, adică strofa model, pe care am întâlnit-o şi la condac. În canon întâlnim atâtea structuri câte irmoase avem.
Aşadar, numai troparele aceleiaşi ode sunt izosilabice şi omotonice, adică cu
acelaşi număr de silabe şi cu aceeaşi ordine a accentelor. Din punct de vedere
al alcătuirii structurale, nu există deosebiri între condac şi canon, deosebirile
constând în primul rând în dimensiune şi conţinut; condacul este o omilie – predică poetică – în timp ce canonul este un imn amplu de proslăvire.”88 Printre
autorii de canoane se numără Andrei Criteanul, Ion Damaschinul, Cosma de
Maiuma ş.a. După secolul al VIII-lea se impun două tipuri de cântări: Idiomelele
şi Automelele care vehiculează melodii distincte şi Prosomiile care împrumută
melodii din tradiţia existentă.
În secolul al VI-lea se fac primele tentative de organizare şi sistematizare
a muzicii bizantine. Lui Sever din Antiohia (patriarh, 512-519) i se atribuie organizarea unui Octoih, carte de cult care conţine slujba orânduită pe temeiul celor
opt ehuri sau glasuri. Opera aceasta este continuată de Ion Damaschinul care
codifică şi normele de compunere a cântărilor, lui atribuindu-se cartea numită
Octoih. Colecţiile ce poartă numele Irmologhion şi Sticherarion au fost date la
iveală prin secolul al IX-lea, primele conţinând irmoase, iar celelalte – imne
monostrofice.
Modul nu mai poate fi acceptat ca o scară pe ale cărei trepte se înlănţuie
diferite sunete. Noţiunea se referă la modalitatea de cântare, „la a cărei definire
– zice Gheorghe Ciobanu – concură mai multe elemente: scara muzicală, genul
căruia aparţine aceasta, sistemul de cadenţe, finala şi – mai mult decât oricare
dintre acestea – formulele melodice.”89 Pornind de la aceleaşi consideraţii, Victor
Giuleanu adaugă: „În muzica bizantină, modul se concretizează şi se identifică,
prin natura sa, cu însăşi melodia cântărilor, în determinarea lui concurând următorii factori:
- formule şi cadenţe melodice specifice;
- materialul sonor dispus într-o intervalică (diastematică) anumită;
- angrenajul complex de potenţe expresive şi funcţionalităţi generatoare de
sunete, prin sistemul lor special de atracţii şi ierarhizări;
- ritmica de o anumită structură, în conformitate cu caracterul specific al
formaţiunilor modale bizantine;
- ambitusurile variate ale liniilor melodice;
88 Ibid, p. 425-426.
89 Ibid, p. 427.
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- etosul caracteristic fiecărei formaţiuni modale.
În consecinţă, modul bizantin fiinţează şi se manifestă concret – ca de altfel în orice creaţie pe bază modală – numai în opera de artă, el nu este aici o
noţiune abstractă, ci o entitate artistică vie, grăitoare şi purtătoare de virtuţi comunicative, expresive.”90
Modurile bizantine – opt la număr – cărora li se adaugă sistemele lor complementare – au spaţii limită după cum urmează:
- scări octaviante conţinând toate cele 7 trepte;
- scări infraoctaviante conţinând 3, 4, 5 sau 6 trepte;
- scări supraoctaviante conţinând şi trepte ale dublei octave.
Octoehurile, glasurile sau modurile sunt de două feluri: proprii sau autentice şi plagale sau lăturaşele lor, fiecare purtând un număr de ordine:
Moduri autentice
Modul 1 – protos
Modul 2 – deuteros
Modul 3 – tritos
Modul 4 – tetartos

Moduri plagale
Modul 5 – plaghios protos
Modul 6 – plaghios deuteros
Modul 7 – plaghios tritos
Modul 8 – plaghios tetartos

În vechi manuscrise, denumirile modurilor bizantine nu diferă de cele gregoriene, toate derivând din teoria modurilor eline; structura lor este însă diferită:
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 menţionata diagramă cu denumirile toponimice comparative ale scărilor
modale bizantine, gregoriene şi antice greceşti. Victor Giuleanu prezintă următoarea sistemă, cu precizarea că scările bizantine reprezintă stilul neo-bizantin
al cântărilor (sec. XIX-XX):
AUTENTICE
Eh 1 - dorios
(protos)
90 Giuleanu, Victor, Melodica bizantină, Editura Muzicală, Bucureşti, 1981, p. 22.
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Scara dorică

Eh 2 - lydios
(deuteros)
Scara lidică

Eh 3 - phrigios
(tritos)
Scara frigică

Eh 4 - mixolydios
(tetartos)
Scara mixolidică

PLAGALE
Eh 5 - hypodorios
(plaghios protos)
Scara hipodorică

Eh 6 - hypolydios
(plaghios deuteros)
Scara hipolidică
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Eh 7 - hypophrygios
(plaghios tritos)
Scara hipofrigică

Scara hipomixolidică

Iată şi două tabele conţinând schemele modale, primul – din perioada bizantină şi post-bizantină, al doilea – după reforma lui Chrisant, care au în vedere şi stilurile irmologic, stihiraric (sec. XIII-XVI) şi papadic (sec. XVII-XVIII). Din
cele două tabele rezultă şi faptul că ehurile nu se încadrează în schemele unor
moduri octaviante, că numărul schemelor modale este mai mare decât al ehurilor. Se impune şi precizarea că în epoca veche, aceleaşi scheme modale se întâlneau atât în cântările irmologice cât şi în cele stihirarice.
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Scheme modale – tabel I şi II Dicţionarul de termeni muzicali p. 156-160

Fixarea în scris a melodiilor de cult bizantine s-a realizat la început cu
ajutorul notaţiei ecfonetice. Din secolul al V-lea datează cel mai vechi manuscris
realizat în această notaţie. În evoluţia notaţiei ecfonetice au fost distinse trei
etape şi anume: etapa arhaică (sec. VIII-IX), etapa clasică (sec. X-XII), etapa
decadenţei (sec. XIII-XIV). Grigore Panţiru stabileşte patru etape ale sistemului
de notaţie, şi anume: 1. arhaică, sec. VI-VII, 2. de fixare şi consolidare a notaţiei, sec. VIII-IX, 3. clasică, sec. X-XIII, 4. etapa de decadenţă şi de dispariţie,
sec. XIII-XIV. Cercetătorii notaţiilor muzicale vechi apreciază că semnele ecfonetice care se scriu deasupra, dedesubtul sau la aceeaşi înălţime cu textul au
apărut din semnele prozodice şi ele nu consemnează intervale muzicale, ci formule melodice. „Rolul acestor semne era, cu alte cuvinte, mnemotehnic, adică
de a aminti psaltului formula melodică pe care el deja o cunoştea – precizează
Gheorghe Ciobanu. Numărul semnelor acestei notaţii este destul de redus: ele
sunt folosite îndeosebi pentru pericopele Evangheliei şi pentru Apostol, indicând
modul de citire al acestora.”91 Din notaţia ecfonetică, pe temeiul sporirii numărului cântărilor, s-a ivit notaţia neumatică adoptată de biserica răsăriteană şi de
cea romano-catolică. Aceasta este o notaţie diastematică deoarece semnele
precizează intervalele muzicale, nu şi treptele scării muzicale, ea apărând prin
secolul al VIII-lea.
91 Ciobanu, Gheorghe, Op. citat, p. 428.

150

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Notaţia neumatică bizantină cuprinde patru perioade după cum urmează: 1)
paleobizantină (secolele VIII-XII) cu fomele paleobizantină arhaică întâlnită între
secolele al VIII-lea şi al XII-lea, condacariană utilizată în secolele al VIII-lea şi al
X-lea, faza Coislin întrebuinţată în secolul al XII-lea; 2) mediobizantină (secolele
XII-XV) cunoscută şi sub denumirea damaschină şi hagiopolită; 3) neobizantină
sau kukuzeliană (secolul al XV-lea şi începutul secolului al XIX-lea – 1814); 4)
modernă şi chrysantică – după anul 1814.
Grigore Panţiru împarte notaţia neumatică în următoarele etape:
I. Notaţia bizantină timpurie (paleobizantină, punct – linie sau notaţia lineară), sec. IX-XII.
II. Notaţia medie (hagiopolită, rotundă), sec. XII-XIV.
III. Notaţia de mai târziu (kukuzeliană, hagiopolită, psaltică), sec. XIV-XIX.92
La rândul său, I. D. Petrescu clasifică notaţia neumatică astfel:
I. Notaţia paleobizantină a sec. X-XII.
II. Notaţia neobizantină a sec. XII-XV.
III. Notaţia postmedievală sau kukuzeliană.93
Gheorghe Ciobanu remarcă faptul că vechimea şi originea notaţiei neumatice nu este creată, ci doar dezvoltată în Bizanţ: „Tradiţia afirmă, de pildă, despre
unele semne că au fost inventate de Ptolemeu Filadelfu (285-247 î.e.n.). În afară
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 deşertul Gobi (copii
din secolul al X-lea şi al XI-lea după originale din secolul al III-lea e.n.) – determină pe papirologi şi pe alţi specialişti să considere notaţia bizantină ca o continuare a unor vechi notaţii muzicale asiatice, dispărute astăzi, şi să-i plaseze originea
în acelaşi Orient Apropiat ca şi a religiei creştine însăşi.”94
Muzica bizantină cuprinde trei stiluri de cântare: irmologică, stihirarică şi
papadică cărora li se poate adăuga tipul de cântare recitativă care are particularităţi declamatorii şi accente solemne. Stilul irmologic are profil silabic, fiecărei
silabe corespunzându-i un sunet, exceptând segmentele melismatice când pentru o silabă sunt utilizate 2 până la 4 sunete. Stilul irmologic este înâlnit în cântări
mişcate ca: antifoanele, canoanele, condacele etc. Victor Giuleanu atrage atenţia
că datorită vitezei, linia melodică a stilului irmologic „rămâne simplă, neornată
(cantus simplex); arcuirile acesteia merg pe desene mici, nedespărţindu-se prea
92 Panţiru, Grigore, Notaţia şi ehurile muzicii bizantine, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971, p. 9.
93 Petrescu, I., D., Études de Paleographie musicale byzantine, Editura Muzicală, Bucureşti,
1967, p. 14.
94 Ciobanu, Gheorghe, Op. citat, p. 428.
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mult de pilonii modali (sunetele principale). Foloseşte cu precădere succesiunile
de intervale din seria celor mai uzitate în muzica bizantină (secunde, terţe, cvarte), pe un ambitus ce nu depăşeşte decât rareori cadrul diapazonului (octava
modală).95 Stilul stihiraric îşi trage denumirea de la stihiri, melodiile având o configuraţie apropiată de cantilena melismatică. „În perioada mai veche – susţine
Gheorghe Ciobanu – melodiile erau lungite prin repetarea unor cuvinte sau doar
a unor părţi de cuvinte.”96 Alţi cercetători atrag atenţia asupra relaţiei dintre textul
literar şi cel muzical al stilului stihiraric, asupra conceptului ritmic liber, asupra
creativităţii interpretului în momentul execuţiei. Victor Giuleanu susţine, printre
altele, că acest stil de cântare reprezintă fondul de mare expresivitate al muzicii
bizantine şi că „melodia stihirarică utilizează linii de cantilenă, cu întorsături variate, cu ambitusuri dens folosite pe întregul diapason modal – uneori chiar depăşindu-l, cu unduiri uşoare de frază, prin curbe, ascendente şi descendente.
Suportă ornamentări variate ale firului melodic, cu condiţia ca acestea să se întrebuinţeze cu economie şi cu bun gust.”97 Stilul papadic este cel mai melismatic
şi este prezent în heruvice, chinonice, polilee etc. Este cunoscut şi sub denumirea cantus melismaticus căci, pe mişcarea sa lentă, se deapănă improvizaţii melodice şi vocalize de virtuozitate, inflexiunile orientale fiind de netăgăduit. În astfel
de cântări, textul nu mai are nici o semnificaţie, pe silaba unui cuvânt improvizându-se fraze muzicale întregi.
Aspecte particulare se desprind din studiul genurilor muzicii bizantine, ritmului şi metricii. Genurile melodice sunt următoarele trei: diatonic, cromatic şi enarmonic. Modurile autentice 1 şi 4 şi plagalele lor 5 şi 8 se înscriu în genul diatonic
care se constituie prin succesiuni de tonuri şi semitonuri. Relaţiile intervalice sunt
în totalitate diatonice şi anume: octave, cvinte, cvarte, perfecte; secunde, terţe,
sexte, septime, mari şi mici; tritonul fa-si, cu răsturnarea lui (si-fa). „Asemenea relaţii melodice de factură diatonică, precizează Victor Giuleanu, proiectate într-un
dispozitiv modal cu trepte naturale, polarizând spre sunetul re, ne dau scara principală diatonică a muzicii bizantine, din materialul căreia se formează toate modurile diatonice – 1, 4, 5, 8 – diferind, bineînţeles, prin sunete fundamentale – denumite aici «bazuri», formule melodice, cadenţe specifice şi sunete finale.”98 Şi
urmează scara principală a muzicii bizantine, deasupra celor 7 trepte (sunete)
naturale ale scării aflându-se primele 7 litere ale alfabetului grec folosite de bizantini:
95
96
97
98

Giuleanu, Victor, Melodica bizantină, Editura Muzicală, Bucureşti, 1981, p. 113.
Ciobanu, Gheorghe, Op. citat, p. 429.
Giuleanu, Victor, Op. citat, p. 115.
Giuleanu, Victor, Op. citat, p. 39.
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Întinderea sau diapasonul primului mod s-a lărgit continuu, depăşind cu
mult ambitusul restrâns al melodiilor vechi, ajungând, cu timpul şi chiar trecând
peste dubla octavă. Scara muzicală alcătuită din două octave poartă denumirea
disdiapason (în greceşte dis – de două ori şi diapason); ulterior, Chrysant de
Madytos a folosit şi noţiunea de trisdiapason, corespunzătoare scării muzicale
bizantine alcătuită din trei octave. Anton Pann repartizează disdiapasonul celor
trei registre vocale denumite: ipatoid (registrul grav), mesoid (registrul mediu),
nitoid (registrul acut). Tonurile din scara diatonică sunt de trei feluri: tonul mare,
tonul mic şi tonul mai mic sau cel mai mic, cum l-a denumit Chrysant. Existenţa
lor se explică prin feluritele posibilităţi de secţionare micro-intervalică a octavei
preluate sau adaptate de şcoli diferite. Octava lui Chrysant de Madytos, spre
exemplu, este divizată în 68 de secţiuni, iar octava lui Anton Pann – în 22 de
secţiuni, psaltul român dând următoarea explicaţie: „Tonurile sunt trei: mare, mic
şi 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 jumătatea tonului mare.”99 Tot Anton Pann zice:
„Muzicii răsărieteni tonului mare îi dau douăsprezece secţii, celui mic nouă şi
celui mai mic şapte, luându-se după depărtarea poziţiilor (perdelelor) instrumentului numit tambur; la noi însă acest instrument fiind neobişnuit şi necunoscut ca
să desjudecăm cu scumpătate aceste secţii, am împărţit tonurile în chipul ce să
văd. Iar că tonul cel mai mic îl arăt şi mai mare cu un fir de păr de cât jumătate
de ton, nu am putut auzi pe nici unul dintr-ânşii să glăsuiască pe tonul lui vu şi
zo la locul lor...”100 Comentând consideraţiile lui Anton Pann, George Breazul
atrage atenţia că şi în practica de culegere a cântecului popular românesc el a
aplicat aceeaşi concepţie de subdivizare a octavei în 22 de părţi.101
Genul cromatic este raportat la cântările modurilor: autenticul 2 şi plagalul
său 6. Genul mai este reprezentat şi de modurile cromatice suplimentare cunoscute sub denumirile: modul „muştar” şi „modurile mixte cromatice – diatonice”.
După opinia exprimată de Grigore Panţiru, genul cromatic se caracterizează prin
99 Pann, Anton, Prescurtare din bazul muzicii bisericeşti, Bucureşti, întru a sa tipografie, 1847, p. 3.
100 Pann, Anton, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti..., Bucureşti, 1845.
101 Vezi Breazul, George, Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977, p. 286.
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aceea că foloseşte secunde mărite, de un ton şi jumătate şi chiar mai mari.
Foloseşte şi intervale specifice genului diatonic – secunde de un ton sau de un
semiton – precum şi tonul mărit de 5 secţiuni, tonul mărit de 6 secţiuni şi sfertul
de ton de 1 secţiune. Comparând modurile cromatice 2 şi 6 cu scara diatonică
generală, deci cu ehul 1, se constată că treptele fixe ale celor trei moduri, care
sunt consonantice şi au o însemnătate aparte în formarea lor, se situează pe
aceleaşi trepte: I, IV, şi V şi că între treptele IV şi V se află intervalul de ton
mare, acesta îndeplinind astfel rolul de axă de simetrie. Observând astfel de
înrudiri şi similitudini, Victor Giuleanu afirmă că asemenea caracteristici denotă
o anumită concordanţă geometrică şi un anume echilibru pendular bazat pe
punctele comune de la centrul scărilor, deducând că „între sistemele modale
diatonice şi cele cromatice din muzica bizantină există totuşi înrudiri modal-funcţionale şi chiar similitudini de construcţie, diferenţele venind prin acţiunea treptelor «metaboles» (mobile) ale modurilor.”102 Modul 6 este etalonul cromatismului
modal bizantin printre altele şi datorită faptului că tonul mărit al acestui mod este
mai larg decât tonul mărit al modului 2 (primul are 6 secţiuni, al doilea are 5).
Modul cromatic complementar „muştar” îşi trage numele de la instrumentul muzical persan astfel numit şi are treapta a II-a ridicată până aproape de a III-a (ton
mărit de 6 secţiuni), cel de-al doilea ton mărit (de 5 secţiuni) fiind situat între
treptele a III-a şi a IV-a. Caracteristicile acestui mod sunt prezente şi în folclorul
românesc, teoria muzicală integrându-l ca mod lidic cu treapta a II-a ridicată.
Scările modale cromatico-diatonice sunt deduse din combinarea unuia dintre
tetracordurile cromaticului 6 cu tetracorduri diatonice din alte moduri, din această combinaţie rezultând o policromie modală de mare frumuseţe şi atractivitate
comună şi cântecului popular al acestei întinse zone geografice.103
Pentru genul enarmonic se au în vedere autenticul 3 şi plagalul său 7,
varianta stihirarică şi papadică ale modului 5 şi alte două moduri enarmonice
complementare, toate utilizând microtoniile – structuri cu sferturi de ton. Scările
enarmonice ale acestor sisteme sunt: „agem”, principală pentru modurile 3 şi 7,
„nisabur” pentru modul complementar cu aceeaşi denumire, „hisar” având scară
proprie. Cele trei scări enarmonice au structuri aparte, inconfundabile cum ar fi:
scara „agem” – conţine două sferturi de ton şi cinci tonuri mari, sferturile de ton
apărând între treptele III-IV şi VI-VII; scara „nisabur”, care nu dispune de autonomie proprie, are treapta a III-a urcată cu un sfert de ton şi a IV-a, de aseme102 Vezi Giuleanu, Victor, Op. citat. p. 44.
103 Combinarea tetracordurilor este relevată şi susţinută cu exemplificări în notaţia convenţională de Victor Giuleanu în Melodica bizantină, p. 46.
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nea, urcată cu trei sfeturi de ton; scara „hisar” dacă porneşte de la sunetul re
(pa), considerat ca sunet de bază al scării diatonice generale, are treapta a IV-a
urcată cu trei sferturi de ton şi treapta a VI-a coborâtă până la un sfert de ton de
treapta a V-a; caracteristica acestui mod, a cărui denumire este dată de ftoraua
la fel denumită în notaţia bizantină, este secunda supramărită (7 sferturi de ton)
de pe treapta a III-a – singura de acest fel în muzica răsăriteană.
Teoreticienii muzicii bizantine au pus în evidenţă funcţionalitatea sunetelor
constitutive ale modurilor acestei arte, problematică diferită de muzica occidentală. Din acest punct de vedere, latura teoretică consemna în trecut finalele cadenţiale şi sunetele predominante ale melodicii bizantine. Mai aproape de epoca
noastră au fost surprinse particularităţile modale ale acestei muzici, legităţile şi
principiile constructive, realizându-se o demonstraţie ideatică şi conceptuală de
mare interes metodologic şi ştiinţific. Din punct de vedere funcţional, în modurile
bizantine există sunete cu funcţii principale - „baza” sau „bazul” şi „dominanta”
care nu-şi modifică înălţimea, rămân stabile – şi sunete cu funcţii secundare –
cele ce se perindă în jurul sunetelor predominante; laolaltă cu primele, definesc
componentele interne ale modului precum şi genul său: diatonic, cromatic, enarmonic. „Baza” sau „bazul” îndeplineşte funcţia de centru melodic polarizator, în
unele moduri confundându-se cu treapta întâi a scării, în altele aflându-se pe
alte trepte, determinând atracţii modale specifice. „Dominanta” modală este considerată element de elevaţie melodică dar şi de mişcare căci, prin compensaţie,
„bazul” domină formulele cadenţiale interioare şi pe cele finale. Locul dominantei
în scară îl îndeplinesc, în unele melodii, două sunete consonantice, în acest caz
luându-se în considerare existenţa a două dominante. „În melodiile construite
după principiul roţii104 – susţine Victor Giuleanu - «dominanta» scării diapazon
– adică a modului octaviant – preia rolul de centru polarizant în mod, substituindu-se astfel «bazului»; de aceea, în multe cazuri, cele două sunete predominante în mod se confundă ca greutate funcţională. Fenomenul este şi mai accentuat
când firul melodic se instalează mai mult timp în zona sunetului «dominantă» şi
atrage după sine şi isonul cântării, sporindu-şi astfel forţa de gravitate proprie,
ca într-un proces cvasimodulatoriu.”105 „Baza” sau „bazul” şi „dominanta” au
cele mai dese apariţii în melodie, ele sunt scoase în evidenţă prin repetata revenire în cuprinsul melodiei, în momentele cadenţiale, în figuraţiile ornamentale;
de asemenea, pe ele se realizează mutaţiile isonice care îndeplinesc un rol centripet, favorizând trecerea actului interpretativ din stadiul monodic în cel multivo104 Lui Ioannes Kukuzeles (circa 1275-1360) i se atribuie inventarea sistemului roatei şi a
arborelui ehurilor.
105 Vezi Giuleanu, Victor, Op. citat. p. 55.
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cal. În afară de „baz” şi de sunetul „dominantic”, se cer subliniate subtonul şi finala modală, ambele concurând la structurarea unui mod sau a altuia. Subtonul
apare în modurile 1, 4, 5, 2 şi 6, fiind plasat dedesubtul tonului principal, la un
interval de ton; se întâlneşte în momentele de cadenţare (interioare sau finale)
şi, mai rar, în formulele de început ale melodiei. Finala modală este sunetul final
al cântării care corespunde „bazului”, dar finala o putem întâlni şi pe alte sunete
ale sistemului. Finala modului este precedată de o cadenţă cuprinzătoare, specifică fiecărui mod bizantin.
Ritmul muzicii bizantine – element esenţial al artei sonore – are în general
rolul de a „ordona, coordona şi subordona” mişcarea tuturor factorilor expresivi
– cum se exprimă un teoretician al acestei componente. Durata coordonatoare
a muzicii bizantine este exprimată prin: 1 timp, sau o bătaie care pot fi augmentate sau diminuate. Acest sistem monohron (în l. greacă monos = singur, hronos
= timp) se constituie dintr-o ritmică proporţională, augmentările şi diminuările
duratelor având caracter proporţional, nu însă şi rigid căci, în actul interpretării,
libertăţile intervin permanent. Pauzele care alcătuiesc combinaţiile ritmice apar
extrem de rar, în schimb, pauzele de cezură şi respiraţie de la sfârşitul incizelor
şi frazelor melodice sunt consemnate, în textele scrise, prin mărturii aşezate la
începutul cântărilor, indicând – în acest caz – modul şi sunetul de pornire, sau în
locul de încheiere a unei fraze ori a unei inciză de frază. Numărul duratelor din
muzica bizantină este destul de restrâns, valorile augmentate ale pătrimei sau
ale duratei etalon nedepăşind numărul 3, la fel ca şi cele diminuate. Din combinaţiile ritmice se realizează sonorităţi continui, melodica având caracter curgător, liniştit dar suficient de variat pentru a nu deveni monotonă. Melodica prevalează asupra tuturor elementelor discursului muzical care au o poziţie
secundară. Ritmurile clasice ale poeticii universale precum: troheul, iambul,
dactilul, anapestul, peonul, ionicul etc., au fost transplantate în muzica bizantină,
dar principiul cantităţii silabelor – longa şi brevis, singurul cunoscut în antichitate, se converteşte în silabe „tone” (accentuate) şi „atone” (neaccentuate) ale fiecărui cuvânt. Transformarea, echivalentă cu o reformă, este atribuită lui Efrem
Sirianul care opune principiul accentuării şi nonaccentuării silabelor, principiului
alungirii şi scurtării silabelor cunoscut la grecii antici. Formele ritmice derivate
din poetica universală, inclusiv din proza latentă sau cvasipoetică, dobândesc
cadenţările ca de vers. Tiparele ritmice clasice mai răspândite care se întemeiază pe accente (ictusuri), permanentizate şi în muzica bizantină, sunt:
Ritmuri simple (silaba accentuată=
a) De două 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 cântări papadice şi unele stihirarice în care fenomenul
ritmic nu mai ia naştere din principiul accentuării şi nonaccentuării silabelor, principiu care a înlocuit pe cel al alungirii şi scurtării silabelor aflat în uz la grecii
antici. Formele ritmice sunt raportate, în asemenea situaţii (pe porţiuni melismatice întinse), la tiparele clasice, adică la asintetos şi sintetos, la acea valoare
corespunzătoare unui singur sunet sau gest, imposibil de disecat în părţi, definită hronos asintetos şi la valoarea de sinteză corespunzătoare timpului compus
106 Rezultă din combinarea a două sau mai multe ritmuri simple.
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denumită hronos sintetos. Timpul simplu sau timpul prim („hronos protos”) avea
deci şi o valoare concretă dar era indivizibilă şi scurtă, neputându-i-se aplica
diminuţia ritmică, datorită atracţiei sale spre valori ritmice mai mari (fenomenul
de adiţiune). Timpul compus este supus şi fenomenului de diminuţie ritmică, şi
celui de adiţie spre valori ritmice mai mari.
Metrica muzicii bizantine este reprezentată de un tact, metrul reducându-se la măsură iar tactul la o bătaie. Tactul mic se concretizează printr-o bătaie
a mâinii în jos şi în sus, fiecare mişcare fiind uniformă, gradul de repeziciune
depinzând de tempo-ul specific desfăşurării pieselor muzicale. În Prescurtare
din bazul muzicii bisericeşti şi în Anastasimatar, Anton Pann defineşte timpul de
un tact: „Tactul este purtarea mâinii în sus şi în jos sau ardicarea şi lăsarea
mâinii, spre pildă: de la întâia lăsare a mâinii până la desăvârşita ardicare, de
unde începe mâna să se coboare către a doua lăsare, se numără timp de un
tact.” Referindu-se la relaţia aproximativă dintre „tactul” bizantin şi „tempo-ul”
cântărilor, Victor Giuleanu precizează:107
- 1 tact (o bătaie) la ½ secundă în mişcarea irmologică, numit tact irmologic (tact viu);
- 1 tact (o bătaie) la o secundă în mişcare stihirarică, numit tact stihiraric
(tact mijlociu);
- 1 tact (o bătaie) la 1, ½ secundă în mişcare papadică, numit tact papadic
(tact larg).
Din punct de vedere al tempo-ului, în muzica bizantină s-au constituit patru
grade de mişcare caracterizate astfel de Victor Giuleanu108: - mişcarea recitativă = mişcarea liberă, declamatorie, apropiată de cadenţa
vorbirii;
- mişcarea irmologică = mişcarea vie, animată (Allegretto);
- mişcarea stihirarică = mişcarea liniştită, moderată (Andante, Moderato);
- mişcarea papadică = mişcare rară, uneori gravă (Lento, Adagio).
Între aceste trăsături şi agogică s-au stabilit înrâuriri directe, tempo-ul
având însă un rol important în clădirea structurilor ritmice caracteristice stărilor
de mai sus şi în determinarea stilisticii melodiilor aparţinând celor 8 moduri bizantine. Astfel, în mişcarea recitativă, ritmul nu are structuri etalon, delimitate
căci, numai în anumite momente, forma aceasta de exprimare prezintă elemente intonaţionale, cu caractere declamatorii sau solemne. Se întâlnesc şi amestecuri ritmice din mişcările recitativă, irmologică şi stihirarică, fiecare fiind însă clar
107 Giuleanu, Victor, Op. citat, p.75.
108 Ibid, p. 77.
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delimitată: cântarea recitativă se află în alternanţă cu execuţia cantabilă; trecerea spre cântarea irmologică şi stihirarică se realizează prin structurile de tipul
parlando-rubato. În mişcarea irmologică, interpretarea se realizează strict în
măsură, ritmurile aici fiind concise, de tipul giusto-silabic monohron. Mişcarea
irmologică înglobează ritmurile de forme poetice (măsurate): troheice, iambice,
pirice etc. Mişcarea stihirarică apelează la formele ritmice de tip silabic, precum
şi la cele de tip melismatic iar mişcarea papadică apelează la multiple vocalize
cu caracter melodico-melismatic, structurile ritmice nedepinzând de accentele
prozodice, determinantă în selecţia figurilor ritmice devenind ritmica melică.
Referindu-se la formele ritmului în muzica bizantină, Victor Giuleanu scoate în
evidenţă conceptul liber ca structură pe temeiul distribuirii eterogene a accentului (ictusului) în desen, varietatea structurilor ritmice – de la cele plane până la
cele preluate din poetica universală antică - relaţiile dintre formele ritmului şi diferitele ipostaze (stării) ale cântării modale bizantine, determinate de tempo-ul în
care se desfăşoară şi de caracterul acestora, raporturile îmbrăcând următoarea
formulare:
- ritm parlando în cântarea recitativă;
- ritm parlando-rubato în cântarea cvasirecitativă;
- ritm giusto-silabic (monohron) în cântarea irmologică,
- ritm silabico-melismatic în cântarea stihirarică;
- ritm melismatic în cântarea papadică (cu forme ascunse sub melismele
melodice)109
Revenind la procesul etnogenezei româneşti, încheiat în secolul al VIII-lea,
mergând, prin urmare, pe firul istoriei, pe firul căutărilor încordate, la orizont
apare acea stare de neobişnuită clarviziune. Epoca aceasta care trasează un
contur pregnant culturii noastre muzicale şi în care se înregistrează progrese
lente dar de mare profunzime, a dat la iveală un univers sonor deschis, ce a
sporit zestrea de creaţie liberă şi a contribuit la cultivarea spiritului. Când apare
cea dintâi înfăţişare a limbii române, denumită limbă străromânească sau protoromânească, înainte de înregistrarea influenţelor sud-slave, ce se exercită începând cu secolul al IX-lea, ele nemodificând structura gramaticală a acestei limbi,
ci doar îmbogăţind-o din punct de vedere lexical, şi în perioada imediat următoare, se produce o nouă sinteză a devenirii muzicale româneşti prin transfigurarea
şi dezvoltarea elementelor tradiţionale, prin ivirea unor genuri şi specii noi.
Fondul românesc se constituie într-o nouă sinteză a artei muzicale, cu rădăcini
adânci în viaţa afectivă a oamenilor acestui pământ. Octavian L. Cosma reli109 Vezi Melodica bizantină, p. 83 şi în întregime capitolele V, VI, VII.
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efează structura cantabilă a muzicii româneşti ce se naşte acum, procesul de
edificare melodică, varietatea ritmică şi metrică, modalismul de natură diatonică,
fantezia constructivă, precizând: „Bogăţia melodică la care concură numeroase
ornamente este dublată de o infinită varietate ritmică şi metrică. Cântecului românesc îi este tipic modalismul, adică organizarea în cadrul modurilor naturale,
de natură diatonică. Cromatismul se pare că îi este, în acest punct de pornire al
evoluţiei, prea puţin caracteristic. Prin arhitectonică, cântecul românesc proferează o flexibilitate care respinge încorsetările apriorice, desfăşurând o debordantă fantezie constructivă, amintind maniera caracterului improvizatoric.”110
Acest fond preia tradiţiile muzicale anterioare, transformându-le în conformitate
cu noile cerinţe artistice ale epocii. În versificaţie, spre exemplu, principiul cantitativ este înlocuit cu cel calitativ, tiparele metrice ale versului rămânând doar
două: de şase şi de opt silabe, cărora li se adaugă formele catalectice. Se pot
identifica raporturile strânse între vers şi linia melodică, acum definitivându-se
configuraţia rândului melodic sub înrâurirea noii limbi. În privinţa repertoriului,
unele genuri dispar, altele sunt îmbogăţite cu noi elemente expresive, iar alte
genuri şi specii se nasc acum. Existenţa muzicii populare româneşti la sfârşitul
mileniului întâi şi la începutul celui de-al doilea este o realitate ce nu mai poate
fi contestată, unele genuri ale ei şi multitudinea elementelor structurale devenind
o coerentă confesiune orală săpată în străfundurile fiinţei neamului nostru.
Genurile ocazionale şi neocazionale, interpretările vocale, instrumentele, vocal-instrumentale, solistice şi de grup, expresia lirică, epică sau dramatică a repertoriului însoţit de text, cristalizarea tipologiei regionale folclorice ce va influenţa graiurile muzicii populare româneşti singularizate prin anumite formule
melodice, ritmice şi structuri modale afirmă individualitatea fondului sonor autohton. Această individualitate este relevată în strânsă corelaţie cu versul, cu latura
poetică ce înrâureşte varietatea melodicii folclorului. Structurile de bază ale versului par limitate la şase şi opt silabe, lor adăugându-li-se însă cele de şapte şi
cinci silabe care devin variante ale primelor două. Ritmul metric bicron, formele
fixe, strofice sau cele libere, nestrofice, cu caracter improvizatoric detaşează
structura arhitectonică a muzicii populare româneşti în comparaţie cu cea a altor
popoare, evoluţia artei sonore de pretutindeni necunoscând izolarea.
Datini şi obiceiuri legate de ocupaţiile agrară şi păstorească, de schimbarea anotimpurilor, a anului, de sosirea primăverii, de sărbători calendaristice, de
atitudinea faţă de muncă, de semănatul şi culesul roadelor, de spiritul de omenie
110 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975,
p. 51.
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al poporului nostru, s-au trasformat în mărturii emoţionante ale vechimii, statorniciei şi frumosului românesc, ale fizionomiei spirituale a strămoşilor noştri şi
concepţiei lor etice. Colindele, urările, obiceiurile şi datinile au pătruns şi în repertoriul copiilor fiind preluate, asemeni unei ştafete a generaţiilor, de cei mai
tineri pentru cei mari, transmiţându-se astfel acea moştenire nobilă şi generoasă
prin secolele ce au urmat. Nu se năruie vechile forme şi genuri pentru că nu
dispar nici normele tradiţionale şi nici elementele esenţiale ale cântecului şi jocului popular, acestea „actualizându-se” de la o etapă evolutivă la alta. Creaţia
folclorică, cu trăsăturile ei de artă deschisă, s-a adaptat continuu prin procesul
variantelor şi al „grefelor”. S-au consolidat şi dezvoltat genuri aparţinând repertoriului de iarnă, repertoriului teatrului religios, repertoriului agrar-păstoresc, repertoriului funebru (cântecul ceremonial şi bocetul), repertoriului nupţial, doinei,
cântecului bătrânesc sau baladei, repertoriului de dans ş.a., fiecărui gen fiindu-i
caracteristice anumite elemente de limbaj. Referindu-se la procesul etnogenezei
poporului român şi a limbii române precum şi la perioada următoare, Emilia
Comişel precizează: „Artă colectivă, creată de toţi şi pentru toţi, folclorul a îndeplinit funcţii multiple în evul mediu: de permanenţă ca o componentă fundamentală a vieţii omeneşti, de factor de solidaritate pentru aceleaşi idealuri şi de asigurare a coeziunii naţionale, de mijloc de comunicare şi de exteriorizare, într-un
limbaj cunoscut tuturor, generat de procesul transmiterii orale a sentimentelor,
ideilor, atitudinilor şi comportamentului populaţiei. Prin elementele structurale şi
stilistic-compoziţionale făurite de-a lungul secolelor, comune tuturor locuitorilor
din acest spaţiu geografic, prin ansamblul de conţinut şi formă, folclorul reprezintă marca, configuraţia specifică grupului nostru etnic. Dar această unitate a
creaţiei folclorice trebuie înţeleasă în cadrul unităţii genetice a românilor şi a
unităţii limbii vorbite în cele trei state.”111 Căutări îndelungi, poate nu întotdeauna
luminate de aparenţe, vădeşte muzica de natură cultică ce a asimilat şi prefăcut
vechi tradiţii, răspândindu-se pe teritoriul românesc din contactele avute cu
Bizanţul. Nu pot fi nesocotite raportul dintre vers şi viers în construcţia melodică
sau înrâurirea pe care limba fiecărei provincii a avut-o asupra configuraţiei melodice, căci în biserica răsăriteană, limba cultului era cea naţională, spre deosebire de Occident unde era admisă numai latina.
La noi, cum se ştie, până în secolul al X-lea, limbile de cult erau latina,
poate cu elemente dacice, şi greaca. Când a fost adoptată slavona, ca limbă de
cult (secolul al X-lea), s-a cântat şi în această limbă, preponderenţa având-o,
111 Comişel, Emilia, Premize teoretice privind apariţia şi dezvoltarea genurilor muzicii populare,
studiu dactilografiat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România
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până mai târziu, greaca şi slavona în biserica de rit ortodox până când cântările
au fost tălmăcite în limba română.
Din perioada împlinirii noii sinteze a devenirii muzicale româneşti datează
monumentul artistic intitulat: Lecţionarul evanghelic de la Iaşi, cel mai vechi manuscris ecfonetic de la noi, cunoscut şi sub denumirea Evanghelion, manuscris
notat cu nr. 160 (Cota Ms. IV-34) ce se păstrează în Biblioteca universitară
„Mihai Eminescu” din Iaşi. Etimologic, lecţionarul este o carte care cuprinde fragmente – numite pericope – din Vechiul şi Noul Testament ce se citeau în cultul
creştin. Aceste fragmente sau pericope au fost orânduite în conformitate cu succesiunea denumirilor sărbătorilor şi zilelor de peste an. Există Lecţionare evanghelice cu fragmente (pericope) din cele patru evanghelii, Lecţionare apostolice
cu fragmente (pericope) din apostoli, Lecţionare profetice cu fragmente (pericope) din profeţi. Lecţionarul de la Iaşi cuprinde 18 fragmente (pericope) ce sunt
rostite la principalele sărbători de peste an, deosebindu-se de altele care cuprind totalitatea fragmentelor (pericope) ce se citesc în cultul creştin. Denumirea
cunoscută la noi – Lecţionarul evanghelic de la Iaşi – a fost atribuită manuscrisului de profesorul Vasile Gheorghiu, datarea lui fiind diferită de la cercetător la
cercetător. Vasile Gheorghiu este de părere că manuscrisul a fost realizat la finele secolului al VIII-lea sau la începutul celui de-al IX-lea, când la
Constantinopol era împărat Constantin VI Porfirogenetul, neexcluzând contribuţia împărătesei Maria, fosta lui soţie deportată într-o mănăstire, la alcătuirea
scrierii, în acest sens luând în cosideraţie şi o notiţă cu textul: Pomeneşte
Doamne sufletele robilor tăi Constantin şi soţia sa Maria. Egon Wellesz, cunoscut bizantinolog, emite ipoteza scrierii manuscrisului în secolele IX, X sau XI iar
Octavian L. Cosma îl plasează, după notaţia muzicală şi caligrafia textului, în
secolele VIII-X.112
Din punct de vedere istoric, valoric şi al notaţiei, Lecţionarul de la Iaşi a
fost aprofundat de bizantinologul român Grigore Panţiru care, comparând notaţia ecfonetică a acestuia cu alte scrieri de epocă fixează realizarea manuscrisului în secolul al XI-lea, precizând că acesta este cel mai vechi document muzical
din ţara noastră care „ne înfăţişează felul cum se citeau evanghelia, apostolul,
paremiile şi toate recitativele liturgice în secolele X-XI, atât la Bizanţ cât şi la
noi.” 113 Are în vedere Lecţionarul 159 din Mănăstirea Megali Panaghia din
Ierusalim, datat 1061-1062, care conţine semne asemănătoare sau identice cu
112 În Hronicul muzicii româneşti, vol. I, p. 72. Octavian L. Cosma presupune că manuscrisul a
ajuns pe meleagurile româneşti după anul 1453.
113 Vezi Panţiru, Grigore, Lecţionarul evanghelic de la Iaşi, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982,
p. 47.
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cele ale Lecţionarului de la Iaşi (semnele celor mai multe incize ale pericopei
VIII a manuscrisului ieşean), precum şi manuscrisul Vaticano greco 1522 din
secolul al IX-lea care relevă trăsături şi format de litere asemănătoare cu o pagină din manuscrisul ieşean (f. 139r). Această ultimă comparaţie ar fi putut plasa
manuscrisul ieşean în veacul al IX-lea dar cercetătorul român ţine seama şi de
tabelele de unciale ale lui Gardthausen pentru secolul respectiv, din lucrarea
acestuia intitulată Griechische Paleographie (Leipzig, 1913). Comparând literele
unciale ale Lecţionarului ieşean cu coloana VII, tabela II, din lucrarea lui
Gardthauser, Grigore Panţiru precizează: „În această coloană, Gardthausen ne
înfăţişează uncialele cum se scriau în secolul al XI-lea. Uncialele Lecţionarului
ieşean şi cu cele din această coloană sunt absolut identice. Numai litera omega
apare fără floare la mijloc, caracteristică pe care o găsim de altfel la aceeaşi literă în coloana anului 995. Deci cel mai bun criteriu de stabilire a datei
Lecţionarului nostru este faptul că uncialele lui au aceleaşi trăsături cu cele din
secolul al XI-lea. Data sigură la care ne oprim, ar fi deci secolul al XI-lea.”114 Iată
reprodusă o pagină (f. 139r) din Lecţionarul evanghelic de la Iaşi:

(Grigore Panţiru, p. 44)
114 Vezi Panţiru, Grigore, Op. citat., p. 45. Spre aceleaşi concluzii se îndreaptă şi Gheorghe
Ciobanu care în mai multe studii menţionează manuscrisul.
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Iată şi tabelul cu coloana a VII-a din lucrarea Griechische Paleographie a
lui V. Gardthausen:
(Grigore Panţiru, p. 46):
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Manuscrisul conţine un tablou consemnat cu cerneală roşie care indică
pericopele după cum urmează:
I.
La Sf. Paşte
II.
Luni în săptămâna luminată
III.
Duminica Tomii
IV.
Mijlocul Cincizecimii
V.
Înălţarea Domnului
VI.
Cincizecime (Rusalii)
VII. Schimbarea la faţă
VIII. Adormirea Maicii Domnului
IX.
Începutul Indictului
X.
Înălţarea Sfintei Cruci
XI.
Intrarea în biserică
XII. Ajunul Naşterii Domnului
XIII. Naşterea Domnului
XIV. Ajunul Botezului (Ajunul Bobotezei)
XV. Botezul Domnului
XVI. Întâmpinarea Domnului
XVII. Bunavestire
XVIII. Prea sfinţii martiri (Sfinţii fără de arginţi)
După cercetarea acestui tablou aparţinând lui Vasile Gheorghiu, bizantinologul Grigore Panţiru sesizează greşita aşezare a periscopei Naşterii Domnului
la nr. 13, manuscrisul înfăţişând-o la nr. 10, între Începutul Indictului şi Înălţarea
Sfintei Cruci. Ca litere semiunciale, fără notaţie muzicală, a fost adăugată mai
târziu o pericopă după Evanghelia Rusaliilor care se rosteşte luni după Rusalii.
Această pericopă se găseşte la fol 66r şi se presupune că a fost scrisă prin
secolul al XII-lea.
Coperţile manuscrisului sunt din lemn acoperit cu piele verde, ambele
având imprimate diferite chipuri, simboluri, scene, precum şi soarele întunecat.
Inscripţiile, complete sau parţiale, sunt greceşti şi slavoneşti. Numerotarea foilor
s-a făcut greşit, în total fiind 156 de foi, fără să lipsească vreuna. Uncialele greceşti ce au forma secolelor X-XI, sunt realizate cu fineţe şi ornamentate atractiv.
Prima literă a pericopelor, precum şi unele litere aflate la începutul unor propoziţii, au forma mai mare şi sunt desenate în roşu cu corpul aurit. Ornamentele
indică inimioare, foi de trifoi, pere de culoare albastră sau verde. Textul conţine
prescurtări de cuvinte, indicându-se literele iniţiale şi cele finale ale cuvintelor şi

165

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

semnul prescurtării aşezat deasupra lor. Textul este în limba greacă continuă,
cuvintele nemaifiind despărţite prin indicaţiile de punctuaţie. Unele semne particulare sunt scrise deasupra literelor iniţiale sau la sfârşitul unor propoziţii dimensionate ori la sfârşitul unor pericope. Semnificaţia unor asemenea semne poate
fi şi muzicală. Scrierea literară este întovărăşită de semne muzicale consemnate cu roşu deasupra, dedesubt sau între cuvinte. Pericopele manuscrisului, exceptând pe cea de la Naşterea Domnului, au la început un titlu realizat cu litere
de aur ce sunt încadrate de diferite forme şi figuri.
Semnele muzicale ale manuscrisului aparţin notaţiei ecfonetice a cărei particularitate constă în „faptul că la fiecare pericopă evanghelică se găsesc scrise
un număr de semne muzicale care ne indică arta subtilă a recitativului evanghelic în veacul când a fost scris. Aceste semne - linii drepte, oblice, curbe, în zigzag şi în cruce, aceasta din urmă scrisă cu tinctură aurită – sunt însemnate cu
culoare roşie deasupra, dedesubtul, la mijlocul sau la sfârşitul textului. Ele constituie ceea ce se numeşte notaţia ecfonetică, denumire ce vine de la cuvântul
grecesc ekphonesis, care înseamnă «citire cu voce tare».115 Se presupune că
semnele ecfonetice au apărut pe la sfârşitul secolului al IV-lea, sistemul fiind
complet constituit în secolul al VIII-lea. Apariţia lor este legată de dezvoltarea
cultului, de caracterul solemn al unor citiri din scrierile Vechiului şi Noului
Testament şi adesea sunt raportate la vechiul sistem al semnelor prozodiei greceşti aparţinând lui Aristofanes din Bizanţ (anul 180 î. e. n), sistem care a fost
îmbogăţit şi adaptat la noile cerinţe de cult. Cu timpul, precizează Grigore
Panţiru116, au fost adăugate şi alte semne, toate dobândind noi semnificaţii muzicale. Astfel, notaţia ecfonetică devine cel mai vechi şi mai simplu sistem de
notaţie muzicală creştină. Ioan D. Petrescu consideră că scopul acestei notaţii
era „uşurarea citirii textelor sacre, marcând diferitele părţi ale bucăţilor scripturistice şi indicând felul de a modula după importanţa şi locul lor.”117 Dealtfel, bizantinologul român Ioan D. Petrescu nu este adeptul metodei exclusiv paleografică şi teoretică în studiul muzicii bizantine, calea aceasta considerând-o
antiştiinţifică iar rezultatul unor astfel de studii, deconcertant. Cunoscător al
muzicii vii, al practicii cântatului, el precizează: „În faţa citirii manuscriselor bizantine de către occidentali stă citirea noastră, care nu se sprijină pe compromisuri, nici pe speculaţii sau convenienţe, ci pe terenul solid al realităţii şi al faptelor. Coroborând textele muzicale notate, care ne dau muzica vie, textele
115 Panţiru, Grigore, Op. citat., p. 14.
116 Ibid., p. 14.
117 Vezi Études de Paléographie musicale byzantine, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967, p. 14.
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teoretice şi tradiţia, care se păstrează, chiar scrisă, în manuscrise post-medievale, trăind în înţelesul acestei muzici, având deci sensul ei care se traduce prin
specificul ei, ceea ce nu-i tot una cu coruperea şi deformarea ei – credem că ne
aflăm pe drumul ştiinţei pure şi contribuim în largă măsură la înlăturarea obstacolelor şi cunoaşterea sigură a dificultăţilor întâlnite. Datoria cercetătorului sever
cu el însuşi şi faţă de obiectul urmărit este de a cerceta continuu şi a verifica;
căci numai prin această verificare, ca într-un laborator experimental, poate să
iasă adevărul. Pentru noi, Bizanţul nu este mort şi viaţa muzicală, adică muzica
bizantină, nu este moartă. Ea nu este obiect de arhivă şi de arheologie; ea trăieşte....”118
Citirea solemnă, ceremonioasă sau recitarea muzicală a textelor Sfintei
Scripturi, acel lectio sollemnis, a cunoscut epoca de mare înflorire în secolele
XI-XII, în perioada următoare textele consemnând o lentă dizolvare. Această
citire solemnă se apropie doar de un contur melodic bine dăltuit, semnele ecfonetice reprezentând un stadiu premuzical, un stadiu primar care prefigurează şi
viitoarea ornamentică bizantină.
Notaţia ecfonetică sistematizată în diverse tabele, printre care şi cele ce
aparţin lui Carsten Höeg, indică, după unii cercetători „formule melodice” iar
după alţii „un recitativ melodic, o declamaţie cântată sau un fel de cantilaţie” –
cum precizează Grigore Panţiru din analiza critică a folosirii semnelor simple şi
mai ales compuse şi suprapuse, prezente şi în pericopele manuscrisului ieşean.
Cercetătorul român confruntă trei planşe ecfonetice cu manuscrisul de la Iaşi,
ajungând la concluzia că semnele ecfonetice sunt comune, realizate cu cerneală roşie, şi au următoarele forme:

118 Petrescu, I. D., Aspecte şi probleme ale muzicii bizantine medievale. În: Studii de muzicologie, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965, p. 107.
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Ipotezele care preziceau că notaţia ecfonerică nu va putea fi niciodată descifrată au fost treptat infirmate, printre altele şi datorită contribuţiei românului
Grigore Panţiru care, pornind de la unele semnificaţii ale semnelor muzicale relevate de Egon Welesz şi de la îndemnurile bizantinologului Ioan D. Petrescu
exprimate într-o scrisoare din 1967, a încercat să dezlege această notaţie ce
părea de nedezlegat. Egon Wellesz dă următoarea semnificaţie semnelor ecfonetice:119
119 Vezi A History of Byzantine Music and Hymnography. Second Edition, Oxford, 1961.
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2[ƝLDLQGLFăULGLFDUHDYRFLL
6\UPDWLNƝPLúFDUHDRQGXODWRULH
%DUƝLD120OăVDUHDYRFLLvQMRVFXDFFHQWXDUH
.UHPDVWƝULGLFDUHDYRFLLFXXúRDUăDFFHQWXDUH
$SǀVWULSKRVFRERUkUHDYRFLLIăUăDFFHQWXDUH
6\QƝPEDXQIHOGHOHJDWR
3DUDNOLWLNƝH[HFXĠLHvQWUXQPRGGHUXJăFLXQHúLLPSORUDUH
+LSǀNULVLV121VHPQGHVHSDUDĠLHSRDWHRSDX]ăPDLOXQJăVDXPDLVFXUWă
7HOƝLDRSULUHFRPSOHWă
.DWKLVWƝVWLOQDUDWLYIăUăDFFHQWXDUH
În menţionata scrisoare din 1967, Ioan D. Petrescu îi adresează următoarele sfaturi şi îndemnuri: „Domnia sa să nu se zorească, nici să se pripească în
această foarte dificilă problemă. Va trebui să asculte feluriţi maeştri în arta psalmodierii textelor recitative. Aceşti maeştri să nu fie virtuozi – virtuozitatea strică
în asemenea probleme – să aibă însă mare dragoste şi adâncă pasiune pentru
această latură a recitativului, a cărei tradiţie este şi pierdută. Va trebui să intre în
contact intim cu artişti veritabili, care înţeleg problema, să-i urmărească, să-i
consulte, dacă are posibilitatea. Deci acest contact cu arta recitativului poate
să-i aducă oarecari luminişuri, care vor folosi problemei, dar bineînţeles că nu le
ia tale-quale, ci după multă chibzuinţă. Totuşi, problema nu este de neglijat, ci cu
multă răbdare şi gândire, punând în cumpănă talentul său nativ şi dorinţa de a
ajunge la un rezultat, va putea sparge gheaţa, cum s-ar zice. Părintele Grigore
are intuiţia lucrului şi această intuiţie este de obicei suverană. Aşa am pornit şi
eu, doi ani şi mai bine fără nici un rezultat, dar cu încredere, cu mare încredere.
Sunt multe de zis şi mai multe de învins. Să nu puie mare temei pe cercetările
celor străini de sufletul nostru, de factura noastră spirituală. Uscăciunea lor sufletească, chiar atunci când se sprijină pe o impresionantă îndârjire şi încordată
muncă, înfăţişată cu tot aparatul ştiinţific de cercetător sever, nu trebuie să-l influenţeze în scopul devierii din drumul cercetării serioase din care n-a lipsit cât
de cât tradiţia bună, care l-a condus la un rezultat cât de mic, dar sigur, neconfuz şi plutitor pe valuri străine...”122
Care sunt principalele rezultate ale studiului întreprins de Grigore Panţiru
cu privire la tentativa de descifrare a notaţiei ecfonetice? El a luat în seamă
%DUƝLD 9DUHLD
'LQPDQXVFULVXOLHúHDQOLSVHúWHDSǀVWURSKXOGXEOXúL+\SǀNULVLVXOIRUPDWGLQGRLDSǀVWURSKL
9H]L/HFĠLRQDUXOHYDQJKHOLFGHOD,DúL(GLWXUD0X]LFDOă%XFXUHúWLÄÌQORFde prefaţă”, S 5.
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aşezarea şi combinaţiile felurite ale semnelor care încadrează cuvinte şi părţi de
propoziţie sau de frază, semnele nemarcând silabele cuvântului sau ale părţilor
de propoziţie, ci doar începutul şi sfârşitul acestora. Se consideră astfel îndreptăţit a susţine „că avem de-a face nu cu o melodie propriu-zisă, ci cu un recitativ
melodic, o declamaţie cântată, sau un fel de cantilaţie.” Semnul de început indică sunetul pe care se recită cuvântul sau propoziţia, ultimul semn arată sunetul
terminal. De regulă, sfârşitul unei pericope din orice manuscris termină cu
7HOƝLD123, cu semnul terminal al recitativului reprezentat prin suntetul de bază,
prin sunetul fix şi invariabil. Declamarea textului pune în valoare sunetul de bază
care apare frecvent în cuprinsul recitativului, celelalte sunete fiind dependente
de acesta şi raportate la el. Începutul unei pericope poate debuta cu acelaşi
sunet de bază sau cu un alt sunet care nu mai este fix şi invariabil, cu alte cuvinte, nu se mai constituie în „coarda de recitare a textului” precum cel de bază, ca
7HOƝLD. Pentru a uşura determinarea sunetului de bază al recitativului, cercetătorul precizează că este necesar să se apeleze la vocea care recită – tenor, bariton, bas – sunetul ales nefiind altul decât cel convenabil vocii, celelalte semne
putând să fie determinate în raport cu sunetul de bază. Recitativul ecfonetic nu
depăşeşte ambitusul unui pentacord, pentru vocea de tenor pentacordul sol-re
(g-d’), fiind cel convenabil, în acest caz, sunetul de bază este do (c’) iar cele
auxiliare sunt: secunda superioară (d’) şi trei secunde inferioare (h, a, g). Pentru
vocile de bariton şi bas se ia în consideraţie pentacordul c-g, sunetul de bază al
recitativului aflându-se pe treapta a IV-a (fa), ambitusul notat astfel folosindu-l
Carsten Höeg. Grigore Panţiru apelează la pentacordul g-d’ mai sus indicat,
precizând că toate celelalte sunete le va compara şi analiza în raport cu sunetul
de bază al recitativului.
Concluziile sale referitoare la semnele notaţiei ecfonetice şi la descifrarea
lor prin studiul manuscrisului de la Iaşi, comparat cu alte manuscrise, sunt rezumate după cum urmează:
2. „...semnele notaţiei ecfonetice reprezintă sunete fixe, în raport cu suntetul de bază al recitativului, şi nu formule melodice sau intervale (diateme).
3. Manuscrisul ne arată că citirea evangheliei se făcea în tonul unui recitativ melodic simplu (declamaţie cântată), care ţinea seama de accentul principal al frazelor şi al membrelor de frază, ca şi ideile principale.
4. Citirea evangheliei nu era lăsată la libera improvizaţie de moment a cititorului ci, fiind pusă pe note, se fixa în scris o tradiţie de citire, dându-se textului
o interpretare muzicală corespunzătoare conţinutului de idei. În felul acesta, citirea cântată a evangheliei se generaliza şi se unifica în limba creştină. În afară
7HOƝLDVDX7HOLDFXPVHvQWkOQHúWHvQGLYHUVHOXFUăUL
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de aceasta, ea nu era ceva lipsit de viaţă, ci era o citire cu caracter emoţional,
care trebuia să impresioneze pe ascultători.
5. Din punct de vedere al ambitusului în care se desfăşura recitativul evanghelic, el era fixat în cadrul unei cvinte: sol-re’, cu baza recitativului pe do’
(treapta a patra a pentacordului), lucru păstrat prin tradiţie până astăzi. În mod
excepţional atingea sexta mi’, dar numai ca broderie a suntelui re’.
6. În sfârşit, marea importanţă a acestui manuscris constă şi în faptul că ne
înfăţişează felul cum se citeau evanghelia, apostolul, paremiile şi toate recitativele liturgice în secolele X-XI, atât în Bizanţ cât şi la noi.”124
Pentru a se face mai bine înţeles, Grigore Panţiru interpretează şi transcrie
semnele ecfonetice ca în următorul tabel succint:

Interpretarea şi transcrierea suprapunerilor şi combinaţiilor de semne ecfonetice raportate la înălţimile fixe sunt redate în următoarele exemple, principiile
aplicându-le pe o scară mai largă (semne ecfonetice reproduse în scrierea lui
Höeg, în manuscrisul de la Iaşi etc.):

124 Panţiru, Grigore, Op. citat, p. 47.
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Din Lecţionarul evanghelic de la Iaşi extrage următoarele combinaţii ale
semnelor ecfonetice surprinse în Tabloul I:
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Tabloul al II-lea cuprinde combinaţii ale incizelor în frazele iniţiale ale pericopelor:
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În Tabloul al III-lea sunt surprinse combinaţii ale incizelor în partea medie a
pericopelor:
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Tabloul al IV-lea redă combinaţii ale incizelor în frazele finale ale pericopelor:
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Începând cu secolul al IX-lea se înmulţesc ştirile despre români, denumiţi
valahi, vlahi sau volohi. Anonymus, notarul regelui Ungariei, Bela al III-lea, îi
numeşte blachi iar în Poveşti vremennîh let sunt definiţi volohi toţi cei ce formau
populaţia autohtonă pe întreg teritoriul fostei provincii Dacia. O altă ştire despre
vlahi (români) este cuprinsă în documentul nr. 36, din volumul I, din Viaţa panonică a lui Metodiu, care se referă la perioada 855-863, după părerea editorului,
istoricul iugoslav Hristo-Andronov–Polianski. Volumul menţionat face parte dintr-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 arată că Rostislav, regele Moraviei Mari,
solicita, printr-o solie, împăratului Bizanţului, Mihai III, în 862, misionari cunoscători ai limbii slave spre a contracara influenţa statului franc şi a misionarilor germani. În document se spune: „La noi au venit numeroşi misionari din partea
vlahilor, grecilor şi germanilor, învăţându-ne în diferite feluri; dar slavii, oameni
simpli, nu-i pricep şi cer misionari în limba poporului.” (vol. I, p. 67). Împăratul
Bizanţului a trimis în Moravia Mare pe Constantin Filosoful (Chiril) şi pe fratele
său Metodiu125, împreună cu un grup de învăţăcei. Comentând preţiosul document, N. Ciachir zice: „Deci vlahii la mijlocul secolului IX aveau biserică organizată, erau în stare să trimită misionari, care însă nu fuseseră înţeleşi de populaţia slavă; era clar, propăvăduiau în altă limbă şi aceasta putea fi româna, sau o
latină populară cu incluziuni dacice. Înainte de a intra în unele amănunte, vreau
să se reţină precizarea că, în document, pe locul întâi sunt trecuţi vlahii apoi
grecii (bizantinii şi germanii – Imperiul lui Carol cel Mare, edificat între anii 768814, controla o parte din teritoriile locuite de moravi, slovaci, sloveni şi croaţi)...
Documentul demonstrează latinitatea creştinismului la nord de Dunăre, forma sa
organizată, matură, cu posibilitatea de a trimite misionari în afara graniţelor
Daciei.”126 În Transilvania îşi fac apariţia cele trei formaţiuni politice – voievodate
125 Se ştie că Metodiu (815-885) a fost arhiepiscop de Panonia şi Moravia.
126 Pasionante revelaţii despre prezenţa culturală a românilor în Balcani într-un document din
secolul IX, în Contemporanul nr. 11 (2052), 14 martie 1986.
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sau „ţări” – conduse de Gelu, Glad şi Menumorut, situate în Banat, Crişana şi
Podişul Transilvaniei; la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul celui de-al XI-lea
se întemeiază un nou voievodat în centrul Transilvaniei, cu sediul la Alba-Iulia şi
un altul în Banat, cu cetatea de scaun la Morisena. Asemenea organizaţii au fost
confirmate şi în Dobrogea, o inscripţie scoasă la iveală pe teritoriul satului
Mircea Vodă amintind pentru anul 943 căpetenia jupan Dimitrie. Cronica otomană Oguzname remarcă faptele de arme din anul 939 din o „ţară a românilor”
(Ulak) ce a opus cumenilor forţa armelor. Inscripţiile de la Murfatlar (a doua jumătate a secolului al X-lea – prima jumătate a secolului al XI-lea), fragmentele
de la Garvăn şi Niculiţel se înscriu printre cele mai vechi mărturii scrise descoperite pe teritoriul Dobrogei. Inscripţiile de la Murfatlar atestă venirea unor preoţi
şi ivirea credincioşilor locali, una din aceste inscripţii reproducând un fragment
evanghelic. Într-o astfel de inscripţie apare cuvântul românesc agust ce se
adaugă altor românisme glosate care alcătuiesc o primă serie de cuvinte româneşti. Ultimele incursiuni ale populaţiilor migratoare – pecenegi, uzi, cumani şi
tătari – ce au avut loc în secolele XI-XII au adus distrugeri materiale şi umane
grele care, vremelnic, au împiedicat dezvoltarea societăţii de la nordul Dunării.
Este tot mai des menţionat contactul populaţiei româneşti cu năvălitorii nomazi,
precum şi procesul de asimilare a lor în mediul românesc. Formaţiunile politice
româneşti de la est de Carpaţi joacă un rol tot mai important începând cu secolul
al XI-lea, opunându-se încercărilor de extindere a suzeranităţii maghiare la sud
şi est de Carpaţi. Papa Grigore al IX-lea se adresează în anul 1234 regelui Bela
cu îngrijorare menţionând că pseudoepiscopii oamenilor care se numesc valahi
câştigau de partea lor credincioşi din regatul Ungariei. După conflictul bulgaro-maghiar ce a izbucnit în anul 1230, în urma căruia regatul Ungariei a ieşit
biruitor, a apărut Banatul de Severin la graniţa de nord-vest a ţaratului bulgar.
Ţinutul se întindea în răsăritul Banatului timişan şi mai cuprindea o fâşie din
Oltenia. Unele izvoare au dat Olteniei numele de „Ţara Severinului”. Diploma
Ioaniţilor (cavaleri la care a apelat regele Ungariei, Bela al IV-lea, spre a extinde
ofensiva spre răsărit şi în Balcani), diplomă ce poartă data: 2 iunie 1247, întărită de papă în anul 1250, evidenţiază un stadiu dezvoltat al societăţii româneşti,
menţionându-se: voievodatul condus de Litovoi, cnezatele lui Farcaş – în judeţul
Vâlcea – şi al lui Ioan – spre Doljul dunărean, precum şi Ţara lui Seneslau, voievodul românilor. În 1279, Litovoi – „cel dintâi Domn român” a căzut pe câmpul
de luptă în apărarea moşiei sale pentru a înlătura pericolul extinderii suzeranităţii maghiare. La est de Carpaţi, în Moldova, se înregistrează reacţii similare,
căpeteniile politice consolidându-şi puterea şi, pe această cale, contribuind la
închegarea într-un singur organism a formaţiunilor politice existente.
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„Şi în Transilvania, se afirmă în lucrarea Probleme fundamentale ale istoriei României (198, p. 29), la sfârşitul secolului al XIII-lea şi în primele decenii ale
secolului următor, se constată încercări ale nobilimii locale de a se elibera de
sub tutela regelui Ungariei şi de a-şi crea o organizaţie proprie, un «regnum
Transilvaniae». Unii conducători ai Transilvaniei, ca Ştefan, fiul regelui Bela al
IV-lea sau voievozii Roland şi Ladislau Borşa şi-au atribuit prerogative regale şi
au încercat să ducă o politică de independenţă. Deşi nu s-a reuşit ca
Transilvania să se desprindă de sub stăpânirea regatului maghiar s-a impus
regalităţii respectarea organizaţiei social-politice îndătinată în Transilvania, recunoaşterea organizării ei autonome, având drept conducător un voievod până în
secolul al XVI-lea, şi apoi un principe.” Din această mişcare generală de idei –
simbol ce a cuprins întreg teritoriul României – se vor ridica Basarab, întemeietorul primului stat românesc de sine stătător denumit Ţara Românească (în limba slavă veche – Valahia), apoi Dragoş şi Bogdan, cel ce, în 1359, a pus bazele
statului moldovenesc independent numit şi „ţara românească a Moldovei”,
Moldovalahia sau Valahia minor. În regiunea dintre Dunăre şi Mare, apare statul
dobrogean ameninţat în 1388 de o expediţie turcească în fruntea căreia se afla
vizirul Ali-Paşa, pe care Mircea cel Bătrân l-a înfrânt, unind, astfel, Dobrogea cu
Ţara Românească; în 1404, acelaşi domnitor a redobândit ţinutul de la turci dar
în 1417 reintră sub stăpânire turcească timp de patru secole şi jumătate.
Se impun şi anumite particularităţi ale societăţii medievale româneşti, printre acestea reţinând atenţia politica regalităţii maghiare de colonizare a
Transilvaniei cu populaţii din alte ţări. Astfel, în partea de sud-vest a Transilvaniei
au fost aşezaţi secuii, în secolul al XII-lea de către regii maghiari. În părţile
Sibiului, Sighişoarei, Mediaşului, în Ţara Bârsei, în Bistriţa şi Rodna au apărut,
tot în secolul al XII-lea coloniştii saşi originari din Flandra, Luxemburg sau
Saxonia. Convieţuirea cu populaţia românească autohtonă şi reciproca influenţare s-au constituit în caracteristici de durată. Este demn de reţinut şi faptul că,
în perioada 1211-1225, cavalerii teutoni construiesc în Ţara Bârsei cetăţile
Feldioara, Codlea şi cea denumită „a crucii” şi, spre mijlocul secolului al XIII-lea
a fost înălţată biserica din satul Densuş, jud. Hunedoara, monument de tip central zidit cu materiale ce au provenit din ruinele de al Ulpia Traiana.
Încă din perioada organizării statale s-a impus interdependenţa şi unitatea
teritoriilor româneşti pe temeiul conştiinţei originii comune, a unităţii de neam şi
limbă. Între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova au apărut trainice permanenţe economice, politice, militare şi culturale care au contribuit la consolidarea unităţii poporului român, către finele secolului al XVI-lea scrutându-se ideea
reconstituirii în formă românească a vechii Dacii. Domnii Moldovei şi Ţării

182

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Româneşti – Mircea cel Bătrân, Petru Muşat, Alexandru cel Bun – au solicitat
sprijin transilvănenilor, sprijin oferit şi invers în momentele de cumpănă şi criză
a puterii regale maghiare. „Pericolul otoman, îndeosebi, a concentrat eforturile
militare româneşti din cele trei provincii, a împins la alianţa lor şi la strădania de
creare a unui front creştin mai larg antiotoman – se precizează în lucrarea
Probleme fundamentale ale istoriei României. Prin luptele duse împotriva Porţii,
şi în care s-au distins şi luptători transilvăneni, Mircea cel Bătrân a împiedicat
atacurile otomane în Transilvania şi le-a întârziat în Moldova. Într-o vreme când
tulburările politice interne ale regatului maghiar îl împiedicau pe regele
Sigismund să-şi exercite o autoritate efectivă în ţinuturile mărginaşe dinspre
Ţara Românească, aceste ţinuturi au fost supuse autorităţii lui Mircea cel
Bătrân. Dacă adăugăm poziţiei câştigate de Mircea cel Bătrân în Transilvania,
bunele lui relaţii cu Moldova, căpătăm imaginea convergenţei politicii externe a
celor trei voievodate în a doua parte a domniei celui intrat în istoria universală
– după expresia lui Leunclavius – ca «principe între creştini cel mai viteaz şi cel
mai ager.»”127 Spre mijlocul secolului al XV-lea, Iancu de Hunedoara, voievod al
Transilvaniei şi apoi guvernator al Ungariei, a opus o dârză rezistenţă antiotomană. După moartea lui Iancu de Hunedoara, lupta antiotomană este purtată de
Vlad Ţepeş a cărui urcare pe tron a fost sprijinită şi susţinută de mediile transilvănene şi moldoveneşti. Figura voievodului, devenită legendară şi evenimentele
la care a fost părtaş i-au inspirat lui Gheorghe Dumitrescu fresca Vlad Ţepeş
(1974), dramă muzicală populară în patru acte, cu următoarele tablouri: Iancu
de Hunedoara, Păsările negre, Ospăţul morţii, Pe valea puhoiului, Azriel,
Trădare de frate, Temniţa de la Buda, Mireasa, Cetatea Bucureştiului, Moartea.
Moldova, sub Ştefan cel Mare, preia conducerea luptei antiotomane, domnitorul
devenind apărătorul tuturor românilor. La 26 aprilie 1479, spre exemplu, braşovenii i se adresau în asemenea termeni: „…parcă ai fost ales şi trimis de
Dumnezeu pentru cârmuirea şi apărarea Transilvaniei…cu mare dor şi dragoste
te rugăm pe Măria Ta ca să binevoieşti a te apropia de această ţară spre a o
apăra de acei turci prea cumpliţi.” Epoca lui Ştefan cel Mare, ca şi epocile domnitorilor Radu cel Mare, Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi - din Ţara
Românească - sau Petru Rareş, urmaşul lui Ştefan cel Mare în Moldova, vor
străluci şi sub aspect cultural şi artistic.
Din punct de vedere muzical, relatările şi scrierile sunt puţine şi unele controversate. Cea mai veche relatare despre muzica românească o găsim în (La)
Conquête de Constantinopole din anul 1207 aparţinând 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 bătălie purtată între cavalerii cruciaţi şi trupele lui Ioniţă, regele Vlahiei şi Bulgariei, puse sub comanda
lui Borilă, precizează că semnalul confruntării taberelor adverse a fost dat de
trâmbiţele vlahilor („li Blacs feront sonner leur trommpes”). Instrumentele menţionate în această scriere – „trompete” – sunt incerte, învăţatul german Curt
Sachs susţinând că în franceza medievală prin trompe (scris şi trommpa) se
defineau cornul şi cornul de vânătoare (Horn, Waldhorn), termenul trăgându-se,
după opinia unora, din trompa sau trumpa care, în vechea germană, desemna
trompeta. Cu puţin timp înainte (sec. XII) fusese atestată prezenţa cântecului
popular în Legenda Sfântului Gerard, episcop de Cenad, din Scriptores rerum
Hungaricarum, prelatul precizând că, într-un sat bănăţean, a auzit o femeie cântând în timp ce râşnea, limba nefiindu-i accesibilă. În acelaşi document se precizează că în anul 1020 ar fi fost desfiinţată mănăstirea cu călugări greci de la
Morisena-Cenad, de către romano-catolici. E. Wellesz menţionează că în secolul al XIII-lea şi-a desfăşurat activitatea psaltul Giobaskos Vlahos, presupus a fi
fost valah, român.128
Din a doua jumătate a secolului al XII-lea sau de la începutul secolului al
XIII-lea a ajuns până la noi unul din primele documente sonore: melodia din
Rohoneczy Codex, manuscris ce se găseşte în Biblioteca Academiei de Ştiinţe
din Budapesta, a cărei transcriere din notaţia veche gregoriană, diastematică,
ieşită de mult din uz, în notaţia obişnuită din zilele noastre, a fost realizată de
Gheorghe Ciobanu. Codexul aparţine Valahiei, a fost realizat de un scrib misionar catolic în latina populară, grafia având caracterele scrierii dacice. În calitatea
sa de misionar, propaga catolicismul în rândul populaţiei din zonele subcarpatice
ale Munteniei. Structura modală a acestei vechi melodii româneşti, poate chiar
cea mai veche cunoscută până în prezent, a fost preluată din folclorul valah, ea
nu a pătruns în repertoriul gregorian, pentru că, precizează Gh. Ciobanu, aici
structura se întâlneşte 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 relevă aportul
prof. Viorica Enăchiuc-Mihai şi prof. Ariton Vraciu la descifrarea manuscrisului care numără 446 pagini
şi 86 miniaturi în „peniţă”.

184

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Despre viaţa mănăstirească ce întreţinea călugări şi şcoli unde se învăţa
muzica, ştirile sunt mai numeroase şi consistente. La Basarabi, în Dobrogea, în
secolele IX-X, fiinţa un complex mănăstiresc; în 1204, Papa solicită luarea în
stăpânire a unor mănăstiri greceşti care erau lăsate în părăsire; în 1234, Papa
atrage atenţia asupra unor pseudo-episcopi schismatici situaţi în părţile de est
ale teritoriului viitoarei Ţări Româneşti; în 1293 fiinţa mănăstirea de la HodoşBodrog, lângă Arad. Renumita biserică domnească de la Curtea de Argeş şi
mănăstirea de la Câmpulung au fost înălţate peste zidurile unor vechi lăcaşuri.
Treptat, îşi fac apariţia cărţile de cult şi pictura murală, secolelor XIII-XIV aparţinându-le fragmentul de Evanghelie descoperit la Râşnov, cele 162 pagini de
manuscris, scrise pe pergament şi pe hârtie, ale unui Octoih, dat la iveală la
Caransebeş, precum şi pictura murală care decorează ctitoria din satul
Sântmăria Orlea, jud. Hunedoara, considerată cea mai veche din câte s-au păstrat, căreia îi succede cea a bisericii domneşti Sf. Nicolae de la Curtea de Argeş.
În 1359 a fost întemeiată mitropolia Ungro-Vlahiei, apoi a Severinului (1370) şi a
Moldovei (1380), însoţite de clădirea unor vestite mănăstiri ca: Vodiţa,
Cotmeana, Tismana şi Cozia. În Transilvania, instaurarea unui mitropolit oficial
recunoscut a avut loc abia în 1572, Eftimie fiind sfinţit de patriarhul din Pec-ul
sârbesc; lui Eftimie i s-a acordat, pentru prima oară, „dreptul de a păstori pe românii din întreaga ţară a Transilvaniei şi din părţile ungureşti.” Este ştiut că românii ardeleni au fost supuşi unor persistente presiuni spre a fi convertiţi la catolicism sau de a fi câştigaţi pentru luteranism. Mai pot fi menţionaţi episcopul
Christofor, numit în această funcţie de regina Isabella, văduva lui Ioan Zapolya,
la Geoagiu-de-Sus; în 1579 este mitropolit Ghenadie „cel luminat”, şi „eruditul”
Ioan de Prislop, cel care i-a urmat în scaun în primii ani ai secolului următor. La
Cozia, o ctitorie a lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), unde se presupune că se
înfiripase tradiţia învăţării cântării bizantine, a activat monahul Filotei, devenit
logofăt al domnitorului, autorul celor dintâi creaţii originale poetico-muzicale
româneşti. „Este vorba de circa 20 de mici tropare, precizează Gheorghe
Ciobanu, care se cântă la utrenie după polieleu, precedate de stihuri din psalmii
aleşi – câte unul pentru praznicele împărăteşti şi pentru sfinţii mai importanţi.
Toate aceste imnuri, scrise în medio-bulgară, sunt construite din punct de vedere literar după principiul odelor canoanelor sau al prosomiilor: respectă structura
şi dimensiunile unui model ales, ceea ce face posibilă cântarea lor pe aceeaşi
melodie. Creaţiile au fost bine primite. Dovada o avem în faptul că în circa o jumătate de secol s-au răspândit la toate popoarele ortodoxe care foloseau slavona ca limbă de cult.”130 Către sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui ur130
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mător, pripelelor lui Filotei li se vor adăuga noi creaţii aparţinând mitropolitului
rus Macarie, acestea purtând numele de veliceanii. „Manuscrisele muzicale,
precizează Gheorghe Ciobanu, nu ne-au păstrat melodiile, dar acestea ne-au
fost transmise pe cale orală până în prima jumătate a secolului al XIX-lea când
au fost notate.”131 Se ştie că pripelele lui Filotei Monahul au fost incluse într-un
zbornic, editat la Veneţia de Bojidar Vukoviü, în 1536.
Problematica istorică şi muzical-poetică a pripelelor lui Filotei Monahul a
fost abordată de Gheorghe Ciobanu într-un studiu aparte. După ce arată că
primul om de cultură care a afirmat că aceste creaţii literare aparţin unui imnograf român a fost Melchisedec, învăţatul episcop de Roman, şi după ce relevă
că această descoperire, împreună cu alte manuscrise, a fost fructificată de învăţatul rus A. I. Jaţimirski la sfârşitul secolului XIX, autorul se opreşte asupra nesiguranţei şi erorilor terminologice care au străbătut multe decenii. El arată că
singurul care dă o definiţie justă pripelelor este S. Teodor: „...mici tropare care
se cântă cu stihuri alese din psalmii întocmiţi de Nichifor Vlemides (aceşti psalmi
au fost acceptaţi în cult pentru că proveneau din psalmii biblici) la polieleul sărbătorilor domneşti, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor cuvioşi şi mucenici mai
însemnaţi.” Terminologia a dobândit şi alte înţelesuri deoarece, arată cercetătorul menţionat, „Denumirea creaţiilor poetice ale lui Filotei a evoluat în decursul
timpului... Iniţial, acestea au fost numite – după cum s-a spus – pripele. În
această primă fază, pripelele constau din cîte un singur tropar pentru fiecare
sărbătoare pentru care a creat Filotei. De pe la sfârşitul secolului al XVI-lea s-a
adăugat, la ruşi, de către «fericitul Macarie», câte un nou tropar fiecărei sărbători pentru care exista pripelă. Imitând pe greci – la care o categorie de cântări
îşi putea primi denumirea după primul sau după primele cuvinte.... ruşii au denumit aceste mici tropare ale fericitului Macarie Veliceanii, pentru că încep cu cuvintele 9HOLþDHP tja.”132 Anton Pann le numeşte Veniceanii sau Venicearii, alţi
autori le numesc Mărimuri. Gheorghe Ciobanu se opreşte asupra mai multor
exemple, primul dându-l „în întregime, aşa cum a fost publicat de Nectarie
Tripoleos (la Iaşi, în 1846, n.n) mai înâi pentru a avea un model cum se cântă
Pripelele, Veliceaniile sau Mărimurile, apoi pentru că aici ni se oferă mai întâi o
veliceanie apoi o pripelă, căci avem posibilitatea să ne convingem că este vorba
de aceeaşi melodie.”133 Ehul I nu este cel psaltic actual, ci ehul I medieval, adesea cu începutul şi sfârşitul pe la¹:
Bucureşti, 1983, p. 32-33.
131 Ibid, p. 33.
132 Ciobanu, Gheorghe, Pripelele lui Filotei Monahul, în: Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. II, Bucureşti, Editura Muzicală, 1979, p. 279.
133 Ibid., p. 284
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Melodiile pripelelor lui Filotei au pătruns, deci, şi la popoarele vecine ortodoxe de limbă slavonă, ca şi alte elemente ale culturii noastre muzicale menţionate cu diferite prilejuri. Astfel, la 1 septembrie 1399 unui muzicant (Spielmann)
din Valahia i s-au plătit trei mărci la Marienburg; „bardul de curte” se presupune
a fi fost prezent „în stările sociale şi culturale ale feudalismului Valahiei şi
Moldovei” – cum se exprima George Breazul. „Bardul” de curte se mai numea
„combibator”, „joculator” sau „scomoroh”; până mai târziu, în 1523, „joculatorii”
îşi fac simţită prezenţa la Braşov, iar între 1595-1596 a călătorit prin Transilvania
muzicantul suflător Johannes Schroll din Eger. A fost atestată documentar stabilirea în Ungaria a unor Spielmanni germani şi prezenţa unor trompetişti transilvăneni la Cattaro şi Ragusa. Nu este exclusă posibilitatea atestării aserţiunii că
„artişti ambulanţi dintre cei ce vor fi cutreierat curţile feudale şi târgurile de la
Dunărea de Jos, făcând cunoscute piese literare de tipul baladei, narând fapte
istorice reale şi de toţi ştiute, dovedesc că la sfârşitul evului mediu timpuriu românesc, gustul pentru literatura povestită cu eventuală acompaniere muzicală.....ca şi referinţe la personaje semi-istorice, semi-legendare, erau fapte de
cultură ce tindeau să devină curente.”134 Cântecul Nibelungilor menţionează pe
principele Rammung-Viteazul, voievod în ogorul valahilor, care se folosea nu
numai de arme, ci şi de arta poetico-muzicală. Alte menţiuni consemnează prezenţa cântecului românesc în preajma Sultanului Baiazid I, cum aflăm din cronica turco-bizantină a lui Ducas: „Iar Baiazid sta la Brusa privind arborii înfrunziţi
ai fericirii, încărcaţi cu roade, şi se desfăta în fiecare zi, în linişte, de cântările
minunate ale păsărilor; căci nimic frumos din mulţimea limbilor, fie fiinţă aleasă,
fie metal preţios, fie orice altceva care e dat de Dumnezeu pe lumea aceasta ca
să bucure privirea, nu se întâmpla să nu fie sau să nu se descopere în averile
lui. După ce alegea persoanele....curate la trup şi cu faţă frumoasă, stăteau în
jurul lui băieţi tineri şi delicaţi şi fecioare mai strălucitoare ca soarele. - Ale cui?
Ale grecilor, sârbilor, românilor, albanezilor, ungurilor, saşilor, bulgarilor şi latinilor, fiecare cântând în limba sa, fără voie, iar el sta, se îmbiba şi nu înceta desfrâul....”135 Pe lângă Das Nibelungenlied (Cântecul Nibelungilor, sec. XIII), veşti
despre strămoşii noştri pătrund în arta truverilor, trubadurilor şi minnesängerilor,
în cunoscutele poeme La chanson de Roland (Cântecul lui Roland, sec. XIII).
Minnesängerul Rudolf von Ema şi trubadurul Peira Vidal se referă direct la locuitorii meleagurilor româneşti.
În muzica de curte şi cea urbană sunt menţionaţi tumbaşi, cantatrix, regös,
134 Theodorescu, Răzvan, Bizanţ-Balcani-Occident, la începuturile culturii medievale româneşti
(secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, p. 262.
135 Vezi Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 417.
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ioculatores – cei din urmă etalându-şi valenţele prin actorie, acrobaţie, dans,
interpretare muzicală. Se dezvoltă învăţământul muzical, şcoala de la Cenad condusă de magistrul Walther, ce instruia copiii în ştiinţa gramaticii şi muzicii devenind recunoscută, aici învăţând şcolari teutoni, boemi, poloni, galiţieni şi
unguri (numărul şcolarilor atingea cifra de 30). Învăţătura era susţinută, prin
1334, la Costău şi Beiu din apropiere de Orăştie, prin 1381 la Juc, lângă Cluj,
prin 1388, la Braşov, aici magistru fiind Theodoricus. Unii tineri transilvăneni înstăriţi au studiat muzica la Padova, Roma, Paris, Veneţia, printre ei numărându-se: Paul şi Ioan din Braşov (Italia) Valentinus von Kronstadt şi Johannes
Philippi de Corons (Viena) etc. Treptat, metoda însuşirii melodiilor şi textelor
după ureche (metoda racordatione) practicată până în secolul al XIII-lea este
înlocuită cu scris-cititul, cu notaţia neumatică utilizată în Transilvania sub două
înfăţişări: scrierea gotică, prezentă în manuscrisele saşilor, şi scrierea romană,
prezentă în manuscrisele maghiare. Literatura muzicală scrisă s-a păstrat în
Transilvania pe foi de pergament, edificatoare în acest sens fiind foaia luată din
Sequentionale sau Turos poetio Christi... ce se păstrează la biblioteca Bethlem
din Aiud. Scrierea aparţine sfârşitului secolului al XIV-lea şi este realizată în
notaţia muzicală gotică, pe patru linii negre. Pe lângă notaţia păstrată pe foi de
pergament, dispunem de un bogat fond de manuscrise care, în mijlocul unor
texte, conţin melodia sau melodiile adecvate momentului respectiv. Pot fi menţionate: Evanghelia lui Luca (sec. al IX-lea) păstrată în biblioteca Bathyaneum din
Alba-Iulia, Missale Strigoniene (1377), în aceeaşi bibliotecă, Breviarum,
Antiphonarium, Psalterium, toate aflătoare în biblioteca Bisericii Negre din
Braşov, Liber Specialis Missarum (1394) şi Psalterium (aprox. 1400) ce se află
în biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu şi altele. În asemenea manuscrise
realizate în latină se întâlnesc scrierea cu neume pătrate şi cea cu neume messine (Matzner Neuma) prima fiind denumită şi modi, modală, aceasta apelând la
şase moduri ce rezultă din amestecul a două neume principale: longa şi brevis.
Combinaţiile sunt următoarele: LB; BL; LBB; BBL; LL; BB. Scrierea în neume
messine practicată şi în diferite oraşe transilvănene are următoarele forme fundamentale: clivis, podatus, cephalicus. Era în uz portativul cu patru linii dar lucrarea Missale Strigoniene apelează la portativul de cinci linii. Comentând aceste notaţii, Octavian L. Cosma precizează că ele „datează din secolul al XIII-lea,
ceea ce ne face să credem fie că cuceririle grafice ajungeau la noi cu întârziere,
fie că se consolidaseră şcoli care preconizau sisteme odată adoptate, chiar
dacă fuseseră pe parcurs perfectate. De altfel, n-ar fi exclus ca unui copist să-i
aparţină mai multe manuscrise, cum pare a fi cazul cu Liber Specialis Missarum
şi Psaltoriumul sibian. Nu prea depărtată este şi ţinuta grafică în Missale-
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Strigoniene. Cântecele din manuscrisele păstrate sunt fără excepţie pe o singură voce. Aceasta ar putea însemna că ne găsim încă în faza acumulării de melodii universale, cu o structură simplă, periodică, fără prea multe ornamente.”136
Impunătoare lăcaşuri cultice se ridică în Transilvania din iniţiativa căpeteniilor bisericii ungare sau a saşilor, printre acestea numărându-se: Catedrala de
la Alba-Iulia, Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca, Biserica din Bartolomeu
(1223), Biserica evanghelică (de azi) din Sibiu (începutul secolului al XIV-lea şi
cea din Braşov(1383), Biserica Sfintei Maria din Valea Tâmpei care a fost denumită Biserica Neagră. În asemenea construcţii monumentale îşi fac apariţia orga
şi muzica dedicată acestui instrument. Cea de la Biserica evanghelică din Sibiu
a fost dată în funcţiune în anul 1350, inscripţia de pe lespedea de marmură indicând şi numele organiştilor alături de numele cantorilor. Prin anul 1400, la Sibiu,
era cunoscut numele constructorului de orgi Petrus Moroculus, retribuit „pro labore registri ad organum”.
În Moldova este organizată prima episcopie în anul 1380, instituţia devenită în scurt timp mitropolie în ciuda opoziţiei Constantinopolului căruia nu i s-a
cerut nici aprobare, nici delegare, ceea ce explică apariţia primului ierarh moldovean român şi nu grec. Abia în 1401 raporturile cu patriarhia devin fireşti, atunci
Suceava fiind vizitată de o delegaţie în fruntea căreia se afla Grigore Ţamblac,
căruia, din greşeală, i-a fost atribuită o stihiră (text şi melodie), precum şi scrierea hagiografică Viaţa Sfântului Ioan cel Nou (1402) comandată de domnitorul
Alexandru cel Bun. Gheorghe Ciobanu este de următoarea părere în legătură cu
menţionatele creaţii: „Dacă avem în vedere însă că şederea lui Grigore Ţamblac
în Moldova a avut loc între anii 1401-1404 sau până la 1406, iar moaştele acelui
Sfânt au fost aduse la Suceava în 1414-1415....înseamnă că atribuirea acestor
creaţii lui Ţamblac cade definitiv.”137
Vechiul imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, spre exemplu,
aparţine protopsaltului Evstatie de la Mănăstirea Putna şi nu lui Grigore
Ţamblac, cum eronat se susţinea, el, împreună cu pripelele lui Filotei monahul,
marcând începuturile creaţiei originale de tip bizantin. Melodia este prezentă în
două manuscrise putnene, în cel cu nr. 544 şi în cel ce a ajuns la Moscova, în
colecţia Sciuchin ce a fost terminat de Evstatie în anul 1511. Textul este scris în
limba slavonă (medio-bulgară) şi reprezintă Stihira întâi, singura ce ni s-a păstrat cu muzică, de la Litia Sfântului Ioan de la Suceava, sărbătorit în ziua de 2
136 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973,
p. 132.
137 Ciobanu, Gheorghe, Antologhionul lui Evstatie protopsaltul Putnei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 35.
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iunie. Textul nu aparţine lui Evstatie, ci este anterior menţionatului an 1511 şi are
multe greşeli de limbă ce au stat în atenţia mai multor cercetători. Melodia, de
amploare concertantă, se desfăşoară în cadrul unei duodecime (sol-re²) şi aparţine stilului „papadic” sau calefonic căruia îi sunt caracteristice bogăţia melismatică, multitudinea ornamentelor şi varietatea ritmico-melodică. Ea nu poate fi interpretată de posesorul unei voci obişnuite, ci de cei cu posibilităţi aparte
virtuozice şi de ambitus. Este concepută în primul mod autentic cu pendulări prin
glasurile: III autentic, IV plagal sau II autentic. Nu sunt prezente fteralele acestor
glasuri dar sunt indicate mărturiile modale. Melodia poate fi divizată în nouă
secţiuni mari sau în nouă fraze muzicale de dimensiuni variate, încadrate de
mărturii. Stihira debutează cu preamărirea Sf. Ioan pe textul „Nordica Ţară toată
bucură-te şi veselindu-te cântă în mijlocul nostru având steaua care nu apune”;
secţiunea a doua se desfăşoară pe un teretismos – o vocaliză pe silabe fără
sens – iar încheierea este marcată de ultimul vers: „şi nouă cerându-ne mare
milă”. Ambele secţiuni sunt urmate de o scurtă încheiere asemănătoare primei
secţiuni. Unitatea întregului se întemeiază pe formule melodice identice, pe repetări de motive şi celule ritmico-melodice. Frecvenţa anumitor sunete cu funcţie
de piloni: re, la, mi, do, fa, sol, si, prezenţa unor formule cu cadenţe pe sunetele
do¹, si¹, mi¹, cadenţa perfectă finală pe sunetul re¹, cadenţele interioare pe re¹,
la¹, şi fa¹, arată cadrul modal de desfăşurare melodică, secvenţele muzicale organizate asemănător, trecerile în diversele moduri. Analizând melodia, Grigore
Panţiru preciza în studiul Un vechi imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava138: „Fiecare frază are la început o mărturisire modală, ce indică sunetul
în care se termină fraza anterioară şi înălţimea de la care se va calcula primul
semn al frazei ce urmează. O particularitate a acestor mărturii este că fiecare
din ele indică două sunete în acest timp. De exemplu, mărturia modului I reprezintă sunetele la, şi re, mărturia modului varis, pe fa şi si grav, şi se întrebuinţează când pentru un sunet, când pentru altul. Uneori, mărturia indică pentru sfârşitul frazei anterioare primul sunet, iar pentru începutul frazei următoare, celălalt
sunet, De exemplu, mărturia modului I reprezintă pentru finala frazei anterioare
sunetul la, iar pentru fraza următoare, re; mărturia varis reprezintă pe fa pentru
fraza anterioară şi pe si grav pentru cea care urmează. Numai contextul şi mărturiile următoare ne pot arăta cum trebuie interpretată mărturia respectivă. De
aceea, interpretarea mărturiilor constituia un secret al celor iniţiaţi în Şcoala de
la Putna....Unitatea melodică a imnului e păstrată şi de cele trei fraze scrise în
modul I autentic şi una în plagalul I, rânduite între cele cinci moduri, cu inflexiuni
138 Vezi Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970, p. 42.
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la sfârşitul fiecăreia către un alt mod, prin uşoare şi scurte tranziţii melodice.
Fraza a noua porneşte din varis, pentru a reveni în modul I autentic, pe care îl
afirmă pentru ultima dată în mod concluziv.” Fiecare frază conţine unele particularităţi ca de exemplu: indicaţia iniţială a frazei A este mărturia modului I autentic, adică sunetul la sau re, doar sfârşitul frazei (fa), indicat pe mărturia varis,
ne determină să parcurgem melodia de la nota re, şi nu de la nota la; fraza B
are un caracter solemn, sărbătoresc asigurat prin modul varis în si grav; fraza C
debutează la mărturia modului I autentic (la), ajungând spre modul IV plagal
unde cantonează provizoriu în do ş.a.m.d. Planul modal al imnului este: în modul I autentic sunt frazele A, C, H şi I, în modul I plagal este fraza F, în varis sunt
frazele B şi E, în plagalul IV este fraza D, în modul II autentic este fraza G. În
transcrierea lui Grigore Panţiru, Imnul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
arată astfel:
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(Din Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970)

Scrisori şi acte bizantine relevă raporturile strânse ale românilor şi ale reprezentanţilor săi ecleziastici cu patriarhia Constantinopolelui la care aderaseră.
Reţine atenţia, spre exemplu, scrierea sigilată din august 1391 a patriarhului
ecumenic Antonie prin care dispune ca mănăstirea Sf. Mihail din Maramureş să
fie patriarhală. Scrisoarea pecetluită poruncea ca de atunci înainte mănăstirea
din ţinutul Maramureşului să se bucure de supravegherea şi protecţia patriarhală iar preacinstitul categumen şi exarh primea însărcinarea să supravegheze
preoţii şi poporul din ţinutul maramureşean: „Deoarece fraţii cei de preabun
neam, fii iubiţi întru sfântul Duh şi smereniei noastre, voievodul Baliţă şi Dragoş,
au prin părţile Maramureşului o mănăstire moştenită din părinţi care venerează
numele cinstitului căpitan al puterilor de sus Mihail, mănăstire pentru care
preanobilul Dragoş venind de acolo şi rezidând aici în regina oraşelor pentru
închinăciune la cele sfinte, şi găsind aici la smerenia noastră dragostea, cinstirea şi prietenia cea cuvenită, ca om de viţă bună, însemnat, bun şi drept-credincios ce este, a rugat-o pe smerenia noastră ca zisa mănăstire să se bucure de
acum înainte şi în timpurile care urmează de supravegherea şi protecţia patriarhală, numindu-se ca stare şi fiind şi în fapt patriarhală. Smerenia noastră, primind cu plăcere rugămintea lui ca fiind dreaptă şi binecuvântată, precum şi con-
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formă cu obiceiurile marii biserici a lui Dumnezeu şi ale patriarhului ecumenic ca
nu numai să se facă stavropighii patriarhale şi să se sfinţească lăcaşuri sfinte în
numele patriarhului, ci să se bucure de protecţia şi de supravegherea patriarhală şi de cinstea şi măreţia care vin de la aceasta şi lăcaşurile sfinţite de către
arhierei localnici, eliberează prezenta scrisoare cu pecete prin care se porunceşte ca sfânta şi respectabila mănăstire din ţinutul Maramureşului, cea venerată întru numele cinstitei căpetenii a puterilor de sus Mihail, să se bucure de aici
înainte şi în timpurile care urmează de supravegherea şi protecţia patriarhală şi
de cinstea şi măreţia care vin de la ele, patriarhală fiind şi numindu-se ca atare.
Iar smerenia noastră rânduieşte pe preacinstitul categumen al acestei venerabile mănăstiri, pe ieromonahul Pahonie, ca exarh al ţinuturilor supuse mănăstirii,
adică Sălajul, Sânnicoară, Ugocea, Bereg, Ciceu, Unguraş şi Bistra.”139 Se cuvine aşadar ca numitul preacinstit categumen şi exarh al smereniei noastre să
supravegheze preoţii aflaţi în zisele ţinuturi, precum şi poporul, sfătuindu-i şi învăţându-i pe aceştia cale folositoare sufletului şi mântuitoare, rejudecând şi examinând judecăţile eclesiastice făcute de către clerici, dând îndreptările necesare
în conformitate cu legea şi după canoane, având el şi îngăduinţa de a sfinţi lăcaşurile dumnezeieşti şi sacre înălţate în aceste locuri la rang de stavropighii
patriarhale, trebuind să facă menţiunea cuvenită a patriarhului şi a numelui său
în toate sfintele slujbe atât în venerabila mănăstire despre care e vorba, precum
şi în toate lăcaşurile dumnezeieşti şi sfinte ce vor fi înălţate în viitor. Prin prezenta scrisoare pecetluită, smerenia noastră mai porunceşte ca în cazul în care ar
surveni moartea acestui categumen, preanobilii fraţi mai sus numiţi, adică voievodul Baliţă şi Dragoş, să aibă învoială ca împreună cu sfatul monahilor mănăstirii să aleagă un alt egumen şi să-l aşeze în locul său, şi să aibă şi acel egumen
voie şi permisiunea ca în zisele locuri, în calitate de exarh al nostru, să supravegheze preoţii şi să dea binecuvântarea consacrării la sfintele lăcaşuri patriarhale
ce vor fi construite ca stavropighii. Fapt pentru care le-a şi fost acestora eliberată spre asigurare prezenta scrisoare cu pecete a smereniei noastre, în luna august a indicaţiunii a 14-a, anul 6899.”140
Această scrisoare sigilată acorda drepturi nelimitate voievodului şi sfatului
monahilor mănăstirii în alegerea egumenului, în supravegherea preoţilor şi sfinţirea noilor lăcaşuri patriarhale, poruncind respectarea legilor şi canoanelor
ecleziastice. Temeinicia organizării bisericeşti reiese şi din următoarea scrisoare
– mandat din mai 1395 prin care patriarhul încredinţează protopopului Petru
139 Vezi Iorga, N., în colecţia Hurmuzaki, XIV, I, Bucureşti, 1918, p. 21 şi Paşcu, Şt., Voievodatul Transilvaniei, vol. I (1972) şi vol. II (1979), Cluj-Napoca pentru toponime.
140 Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 231-233.
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administrarea Mitropoliei Moldovei: „Prin prezenta ei scrisoare smerenia noastră
încredinţează celui aflat în mare cinste protopop din Rusovlahia.141 (Vlahia dinspre Rusia spre a se deosebi de Ţara Românească denumită Valahia dinspre
Ungaria sau Ungrovlahia, n.n.), lui chir Petru, fiu iubit întru sfântul duh al smereniei noastre, conducerea şi administrarea preasfintei mitropolii a Rusovlahiei,
care şi plecând într-acolo se cuvine să ia în primire această preasfântă mitropolie cu toate drepturile şi prerogativele aferente ei, ca persoană îndreptăţită [la
aceasta] a smereniei noastre şi să se îngrijească de starea ei, având permisiunea şi puterea de a judeca şi cerceta chestiunile eclesiastice şi laice venite la
dânsul după cum o impune dreptatea lui Dumnezeu, de a da sentinţe cu privire
la ele, de a pedepsi preoţii care cad în greşeală şi de a-i îndrepta după canoane,
de a confirma anagnoşti dintre cei [cari se găsesc] într-ânsa, de a aşeza ca părinţi duhovniceşti pe cei vrednici pentru aceasta, de a consacra dumnezeieşti şi
sfinte lăcaşuri în conformitate cu obieceiul intrat de la început în tradiţie; cât
priveşte pe cei aduşi [la el] pentru demnitate preoţească şi care vor căuta hirotonie de diacon sau presbiter, să-i judece, analizeze şi cerceteze, iar dacă modul lor de viaţă îl va găsi fără reproş, să primească mărturiile despre ei şi să-i
trimită la vreunul dintre arhiereii învecinaţi; astfel, cu consimţământul lui să primească ei hirotonia şi o spunem că fără consimţământul sau voia lui nimeni să
nu fie hirotonisit, ca el să înveţe poporul cel creştin al domnului de acolo, îndrumându-i pe ei cu sfatul şi cu povaţa spre lucrarea legii lui Dumnezeu şi a poruncilor lui. Căci astfel, din folosul acelora îşi va lua şi el plata cea cuvenită de la
Dumnezeu. Se cuvine deci ca toţi câţi se găsesec în această Rusovlahie şi în
întreaga ei enorie să-l iubească şi cinstească pe acesta ca om îndreptăţit al
meu, să dea ascultare vorbelor şi învăţăturilor lui şi să le ducă la îndeplinire,
bine ştiind că aceasta este mântuirea sufletelor lor. Iar acest protopop acele lucruri le va face pentru ei, care sunt folositoare atât trupului, cât şi sufletului.
Pentru aceasta se cuvine ca toţi să-i dea ascultare, dar mai cu seamă preoţii,
ieromonahii, monahii şi toţi cei ce se află în cinul preoţesc, ştiind că iubirea,
dragostea şi cinstea faţă de el se îndreaptă către mine, care l-am aşezat pe el în
locul meu ca om potrivit, bun şi cu judecată la minte. Şi după cum se va bucura
de binecuvântare şi de rugăciune din partea mea acela care va apărea ascultător şi respectuos faţă de hotărârea mea, tot aşa mă voi mânia pe acela care nu-l
va primi pe el ca pe mine însumi şi nu-i va da ascultare. Fapt pentru care s-a şi
eliberat zisului protopop şi om îndreptăţit al smereniei noastre, scrisoarea de
faţă pentru asigurare.”142
141 Aici denumirea este folosită pentru prima oară
142 Fontes Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 245-247.
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Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, se adresează în scris patriarhului
şi trimite soli pentru hirotonisirea unui episcop localnic, răspunsul patriarhului
Matei I din iulie 1401 fiind următorul: „Preanobile, preaslăvite, preaînţeleptule
mare voievod al Moldovlahiei, chir Alexandre, întru bunul Sfânt, fiu preaiubit al
smereniei noastre, har, pace şi sănătate de la Dumnezeu atotputernicul cer pentru domnia ta rugăciunile smereniei noastre. Solii domniei tale au venit aici la
smerenia noastră şi la dumnezeiescul şi sfântul sinod, şi au spus vorbele domniei tale atât pe cale orală, cât şi arătând scrierile tale, care au fost făcute cunoscute şi ascultate de sinod. I-am întrebat pe apocrisiari cu privire la episcopul
care se află în ţara domniei tale, chir Iosif, de unde era, unde a fost hirotonisit,
de unde a venit şi s-a stabilit acolo, cum de au trecut atâţia ani şi el n-a vorbit
nimic, iar acum vorbeşte şi caută să fie acolo episcop, iar trimişii domniei tale au
răspuns «că localnic este chir Iosif, om de-al ţării noastre şi rudă a domnilor
noştri, şi a fost hirotonisit episcop al Moldovlahiei de către mitropolitul de Halici,
chir Antonie acela, şi nu are nici o obiecţie, ci caută numai ca marea ta sfinţie
să-l binecuvânteze ca pe un creştin şi călugăr, să-l aşeze să facă voia ta, şi întru
cât chir Iosif este un episcop localnic, să-l binecuvânteze marea ta sfinţenie,
împreună cu sfântul sinod, să ne binecuvânteze pe noi şi să ne sfinţească, căci
de mulţi ani suntem supuşi încercărilor; a venit anume chir Theodosios acela, şi
din această cauză nu s-a oprit deloc, ci a făcut repede calea întoarsă, şi din nou
chir Ieremia apoi, dar nici el n-a zăbovit câtuşi de puţin, ci numai a recurs şi el la
încercările în care ne-a aruncat şi pe noi, iar de atunci până acum suntem încercaţi; între timp a venit din nou Bethleem, şi oricine vrea calcă biserica noastră şi
crede că avem episcop, iar noi nu avem.» De aceea s-au rugat ca să ne miluim
de ţara domniei tale, căci este multă şi mare, dar se află aproape lipsită de binecuvâtare şi fără episcop, ci vom da lui chir Iosif permisiune să vă blagoslovească; cât despre faptul că până acum chir Iosif n-a scris nimic şi nici n-a trimis
apocrisiar, ei au spus că în ţară au avut loc lupte şi schimbări de domnie iar
când a vrut el să trimită, atunci a fost împiedicat. Deci aceste lucruri le-au spus
şi le-au cerut solii domniei tale, iar smerenia noastră şi dumnezeiescul şi sfântul
sinod le-a ascultat cu atenţie; unii dintre arhierei socotind cererea îndreptăţită,
iar la discuţii au avut multă incertitudine, ca nu cumva chestiunea să se prezinte
într-un mod echivoc. De aceea smerenia noastră împreună cu toţi arhiereii a
hotărât că este drept ca să trimitem apocrisiari ai noştri la domnia ta; şi-l trimitem deci acolo pe preacinstitul între ieromonahi şi părinte spiritual, chir
Gregorios, călugărul chiliei mele, şi pe cel în mare cinste aflat dascălul Sfintei
Evanghelii de la prea sfânta mare biserică a lui Dumnezeu de la noi, diaconul
chir Manouel Archon, fii iubiţi întru Sfântul Duh ai smereniei noastre, bărbaţi sti-
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mabili, demni şi buni, cărora le-am poruncit ca să procedeze în aşa fel, încât cu
voia domniei tale să se adune demnitarii aflaţi în mare cinste, preoţii şi monahii
din ţara domniei tale, cercetând cu exactitate şi corectitudine afacerea, şi în
mijlocul acestora să se ridice afurisenia din însărcinarea smereniei noastre,
după cum au fost instruiţi şi învăţaţi de către mine; şi dacă va fi auzit şi de către
aceştia faptul că Iosif a fost hirotonisit episcop al Moldovlahiei de către cel de
Halici, să-l restabilească pe el drept episcop legitim acolo în virtutea scrisorii sinodale a smereniei noastre de care sunt ţinuţi, pentru ca acesta să oficieze
slujbe, să blagoslovească şi, ca un mitropolit legitim, să le facă pe toate cele ce
ţin de competenţa lui, căci aşa este drept, după cum a hotărât dumnezeiescul şi
sfântul sinod şi a făcut cunoscut smerenia noastră; iar dacă afacerea pluteşte în
echivoc, pentru aceasta spunem să vină aici şi să o informeze pe smerenia
noastră şi dumnezeiescul şi sfântul sinod şi dacă va părea drept de făcut, atunci
să se facă, iar dacă-l va afla pe acesta hirotonisit episcop acolo de către mitropolitul de Halici, se cuvine ca apocrisiarii de faţă ai smereniei noastre să-l sprijine pe el şi să-l întroneze ca episcop şi dascăl legitim al acestei ţări a
Moldovlahiei, pentru a vă binecuvânta şi blagoslovi pe voi toţi; iar chir Ieremia,
când îşi va face apariţia la smerenia noastră şi la dumnezeiescul şi sfântul sinod, atunci să aibă loc judecata, după cum este drept, căci smerenia noastră nu
vrea ca voi să vă aflaţi nebinecuvântaţi şi fără episcop, care poate să vă blagoslovească, şi nici nu acceptă ca mai mulţi să intre şi să calce ţara domniei tale în
calitate de episcopi, ci doreşte ca unul să fie legiuit, care să poată să vă blagoslovească, întrucât acest lucru îl acceptă şi canoanele cele dumnezeieşti şi sfinte. Domnia ta să-i primescă deci pe apocrisiarii noştri de faţă, să-i găzduiască,
să-i cinstească şi să vină în ajutorul lor şi pentru această chestiune, după cum
scriem noi, dar şi pentru altele, de care va avea nevoie domnia ta. Rugăciunea
şi binecuvântarea mea să fie cu domnia ta, cu casa ta şi cu toată ţara ta.”143 În
cele din urmă, patriarhul de Constantinopol, Matei I, satisface cererea lui
Alexandru cel Bun şi astfel, Iosif este recunoscut ca mitropolit al Moldovei, cu
scaunul la Suceava, punându-se capăt conflictului cu patriarhia constantinopolitană.
Din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, ştirile, informaţiile, scrierile, datele istoriografice despre practicile artistice populare sau culte sunt mai numeroase şi
mai consistente. Terminologia muzicală dedusă din scrierile ecleziastice, din
cronici şi hrisoave, din cazanii şi minee, din cărţile autentice ca şi cele apocrife
este aproximativă, şi nu întotdeauna sigură: Mucenicia sfântului şi slăvitului mu143 Ibid, p. 273-277.
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cenic Ioan cel Nou, care fost martirizat la Cetatea Albă, considerată prima operă
originală a literaturii române, realizată de Grigore Monahul şi 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 dată sigură ajuns la noi; ferecătura în argint
executată, după toate probabilităţile, în Ţara Românească se consideră a fi cea
mai veche de acest fel care s-a păstrat; Călătoria lui Mazaris în Iad, pamflet
grecesc scris pe la 1415, relatează că un oarecare Arhiropulos, cântăreţ grec, a
strâns o avere frumoasă la curtea principelui valah; fiul unui „şef de orchestră” a
luat drumul Valahiei spre a se îmbogăţi pe seama muzicii, dar n-a mai ajuns căci
corabia s-a scufundat; acesta nu este un caz izolat căci la curtea domnului
Moldovei, Petru Aron (1451-1452, 1455-1457), se afla guslarul sârb Gheorghe,
alţi guslari ajungând până în Polonia; Omiliile lui Grigorie de Nazianz din 1424
ce pare a fi cel mai vechi manuscris slavon datat, provenit din Moldova; manuscrisul marchează începutul activităţii de copiat, alcătuitor de sbornice, caligraf şi
miniaturist a lui Gavriil de la Neamţu; în 1429, Gavriil de la Neamţu, fiul lui Uric,
realizează Tetraevanghelul greco-slav cu miniaturi, manuscris copiat pentru
Alexandru cel Bun şi doamna Marena; opera este păstrată la Biblioteca
Bodleiana din Oxford; anul 1444 consemnează Codexul de la mănăstirea
Bistriţa (Ţara Românească) care este compus din Syntagma lui Matei Vlastares,
Cartea de judecată a împăratului bizantin Justinian (ce conţine, între altele, unele paragrafe din Nomos georgikos) şi Zakonikul suveranului sârb Ştefan Duşan
din 1349 şi 1354; în 1473 este terminat Tetraevanghelul de la Humor, cu chipul
lui Ştefan cel Mare, realizare a miniaturistului Nicodim; în 1481 a fost copiat la
mănăstirea Feleacului din Transilvania Liturghierul slavon; în 1502 a fost copiat
şi ornat Evangheliarul de către monahul Filip, în Moldova; în 1504, cu însemnarea morţii lui Ştefan cel Mare, se împlineşte şi prima creaţie literară laică a culturii române, cunoscută sub titulatura Letopiseţul de când cu voia lui Dumnezeu
s-a început Ţara Moldovei, redactată din porunca, sub supravegherea, la curtea
şi, în unele pasaje, sub dictarea lui Ştefan cel Mare; a fost copiată şi prelucrată
în mănăstiri (două variante putnene), în germană (cronica moldo-germană, încă
din 1502) şi polonă (cronica polonă). A fost folosită în scopul realizării însemnărilor de istorie moldovenească din Voskresenskaia Letopis (cronia moldo-rusă);
la sfârşitul anului 1508 a apărut Liturghierul slavon, editat de călugărul Macarie,
prima carte tipărită în Ţara Românească, căreia îi urmează un Octoih (1510) şi
un Evangheliar (1512); Învăţăturile către fiul său Teodosie a fost redactată de
Neagoe Basarab în perioada 1518-1521; este considerată cea mai importantă
operă a literaturii române în limba slavonă; din porunca lui Neagoe Basarab,
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Gavriil Protul a scris Viaţa şi traiul sfinţiei sale părintelui nostru Nifon Patriarhul
Ţarigradului care aparţine, ca gen literar, hagiografiei; în realitate este un pamflet împotriva adversarilor lui Neagoe şi un panegiric al domniei acestuia; în
1536, Nicolaus Olahus redactează la Bruxelles lucrarea intitulată Hungaria, prima care afirmă în scris unitatea de neam şi origini latine comune a muntenilor,
moldovenilor şi transilvănenilor; în 1542, Macarie, fost episcop al Romanului,
discipol al mitropolitului Teoctist, încheia cronica Moldovei de la 1504 înainte, pe
care o continuă până în 1551; scrierea a fost poruncită de Petru Rareş şi marele logofăt Teodor: „...îmi porunciră memoriei mele, celui de pe urmă între călugări, smeritul Macarie, a nu lăsa ca faptele întâmplate în vremurile şi domniile trecute să rămână învăluite în mormântul uitării...”; în 1543, Johannes Honterus
stabileşte reguli noi de organizare a învăţământului (Constitutiones Scholae
Coronensis); în 1544 apare la Sibiu prima carte tipărită în limba română de Filip
Modoveanul intitulată Odae cum harmoniis ex diversis Poëtis in usum Ludi literarij Coronensis decerptae datorată lui Johannes Honterus (ed. II-1562, ed. III1617); Evangheliarul cu text paralel slavon şi român este tipărit la Sibiu, sub îngrijirea lui Filip Moldoveanul, în anii 1551-1553; prima carte tipărită de diaconul
Coresi este Octoihul în limba slavonă, apărută la Braşov în 1557; Apostolul popii
Bratu din Braşov, cu text alternativ slavon şi românesc este terminat în 1560,
fiind considerat cel mai vechi manuscris românesc datat; în secolul al XVI-lea au
fost elaborate şi alte patru manuscrise ce se numără printre primele monumente
ale limbii române: Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană, Codicele voroneţean şi Psaltirea Hurmuzachi; Tâlcul Evangheliilor (circa 1564), Scriere de propagandă calvină, a fost tipărită de Coresi la Braşov; în 1577, călugărul Azarie
încheie cronica sa începută în 1574 care reprezintă istoria Moldovei între 1551
şi 1574 precizând: „Până aici au mers alcătuirile ritoriceşti ale părintelui Macarie.
Să încep dar şi eu, fostul şi nemernicul lui ucenic Azarie.”144; în 1580 un copist
necunoscut adună într-un manuscris literatura apocrifă şi hagiografică tradusă
în româneşte la sfârşitul secolului al XVI-lea, paralel cu cărţile bisericii, lucrarea
fiind continuată de popa Grigore din Măhaci până în 1620, rezultând astfel
Codex Sturdzanus; Palia de la Orăştie este dată la iveală în 1582, aceasta fiind
prima traducere românească a celor cinci cărţi de la început ale Vechiului
Testament (opera aparţine lui Şerban Coresi, fiul diaconului, şi diaconului
Marian); în 1599 apare la Görlitz Scurtă şi adevărată descriere a faptelor săvârşite de Io Mihai Domnul Ţării Româneşti aparţinând silezianului Baltasar
Walther.
144 Cronica a fost scrisă din porunca domnitorului Petru Şchiopul (1574-1579 şi 1582-1591).
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În unele izvoare din cele menţionate se afirmă scrisul şi limba românească, îşi fac simţite prezenţa elevaţia lirică, elegia poetică, sfaturile înţelepte apropiate de maximele greceşti, îndemnurile la virtute, se afirmă caracterul memorialistic al cronicilor şi elementele înnoitoare din viaţa social-culturală
românească. Manifestările scrise în limba naţională precum şi literatura orală
determină modificări fundamentale în suprastructură, făcând posibilă afirmarea
umanismului. Alte izvoare se referă direct la diferite aspecte ale culturii muzicale, subliniindu-i originalitatea şi continuitatea. Termenii româneşti sinonimi sau
înrudiţi din diferite scrieri, ca şi prezenţa instrumentelor muzicii de tradiţie orală
se impun fără putinţă de tăgadă. Mai potriviţi sau discutabili, asemenea termeni
se referă la tezaurul de bunuri cultural-artistice a căror obârşie se află în însăşi
perioada plămădirii fiinţei noastre, printre ele numărându-se feluritele buciume şi
tipuri de cimpoi, fluierele, tobele prezente în timpul sărbătorilor de iarnă, buhaiul,
dubele etc. Unele instrumente sunt deduse din scrieri ecleziastice, cercetătorii
comparând denumirile lor cu cele din Septuaginta şi Vulgata. Acelaşi text îmbracă forme felurite, după Psaltirea Scheiană următorul fragment din Psalmul 150
arătând astfel: „Lădaţi elu în psaltiri şi ceateri. Lăudaţi elu în tămpăne şi zborure,
lăudaţi elu în strune şi organe. Lăudaţi elu în clopote bune şi glasure, lăudaţi elu
în clopotu cu strigare”, iar în Psaltirea diaconului Coresi, după cum urmează:
ÄOăXGDĠLHOǎvQJODVGHEXFLQXOăXGDĠLHOXvQSVăOWLULúLFHDWHDULOăXGDĠLHOǎvQWăP
SăQHúL]ERUXUHOăXGDĠLHOǎvQVWUXQHúLRUJDQHOăXGDĠLHOǎvQFORSRWHEXQHJODVX
UHOăXGDĠLHOǎvQFORSRWXFXVWULJDUH´$FHODúLIUDJPHQWGXSă9XOJDWDWăOPăFLWăGLQ
JUHFHúWHGH+LHURQLPXV DSUR[HQ úLGHFUHWDWăGH&RQFLOLXOGHOD
7ULGHQW  GUHSWYHUVLXQHDR¿FLDOăDELVHULFLLFDWROLFHDUDWăDVWIHO
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 jubilationis”.
În Psaltirea Mitropolitului Varlaam (aprox. 1600) apar şi alte instrumente
cum rezultă din următorul exemplu: „Lăudaţi-l prinsu întru glasuri de buciune,
lăudaţi-l pre îns în psaltire şi’ntralăute, lăudaţi-l pre îns în tămpene şi-n cinghii,
lăudaţi-l pre îns în strune şi în organe, în strune şi-n cobuze; lăudaţi-l pre îns
întru clopote cu bune glasuri, lăudaţi-l pre îns întru clopote cu bună răsunare, cu
bună dzăernăire”. Nu sunt lipsite de interes fragmentele de texte din Psaltirea...
pe versuri tocmită a Mitropolitului Dosoftei (1673) şi Biblia de la Bucureşti realizată pentru prima dată integral în limba română în 1688 de fraţii Şerban şi Radu
*UHFHDQXDFĠLXQHDGHWUDGXFHUHDVFULHULORUHFOH]LDVWLFHSUHOXQJLQGXVHSHVWH
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VHFROHDFHVWHGRXăOXFUăULGHSăúLQGHSRFLOHDERUGDWHvQYROXPXOGHIDĠă'RVRIWHL
WUDGXFHWH[WXORULJLQDOGXSăFXPXUPHD]ăÄ/ăXGDĠƱFXJODVXULQDOWH»'HEXFLQH
IHUHFDWH»/ăXGDĠvOǎvQOăXWH»ÌQSVDOWLUƱSUHYƱHUVXULPXOWH»/ăXGDĠƱSUHWRDWH
ORFXUƱ»FXWvPSHQHúLFXJ>L@RFXUL´%LEOLDGHOD%XFXUHúWLSUHFL]HD]ăÄFXJODVGH
WUkPELĠă´ÄFXSVDOWLUHúLDOăXWă´ÄFXWkPSLQăVDXGDQĠ´ÄFXVWUXQHúLRUJDQH´FX
ÄĠLPEDOHELQHUăVXQăWRDUH´HWF
Mitropolitul Dosoftei se apropie de poetica populară, de imaginile vii şi dinamice purtate de poetul anonim şi şlefuite prin istorie. Forma versurilor Psaltirii,
muzicalitatea lor, ritmul unic extras din baladă sau cântec popular poartă pecetea spiritului naţional:
Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe
De bucine mare
Cu naltă strigare
Că s-au suit domnul
Să-l vază tot omul
Cântaţi în lăute
În zicături multe...
În tipare de opt silabe a fost versuit Psalmul 101 străbătut de imagini dureroase, de solitudine şi incertitudine:
Că-mi trec zilele ca fumul,
Oasele mi-s răci ca scrumul.
Ca neşte iarbă tăiată
Mi-este inima săcată.
Că stă uitată de mine
Ce-am gătat să mănânc pâne
De suspinuri şi de jale
Mi-am lipitu-mi os de piele,
De-s tocma ca pelecanul
Prin pustii petrec tot anul.
Şi ca corbul cel de noapte
Îmi petrec zilele toate
Ca o vrabie rămasă
În sub streaşină de casă...
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În cronici apar frecvent termenii: surle, trâmbiţe şi tube, clopot, clopoţei,
toaca, buciumul – instrument la care a apelat Ştefan cel Mare pentru a birui pe
turci la Podul Înalt, evenimentele fiind povestite de Grigore Ureche (aprox. 15901647) în Letopiseţul Ţării Moldovei care porneşte de la descălecat (1359) şi se
încheie la 1594, fără ca lucrarea să fi fost terminată. În legătură cu izbânda de la
Podul Înalt, cronicarul zice: „Şi Ştefan Vodă tocmise puţinei oameni despre lunca
Bârladului, ca să-i amăgească cu buciune şi cu trâmbiţe, dând semn de război.
Atunce oastea turcească, întorcându-se la glasul buciunelor, şi împiedicându-i şi
apa şi lunca, şi acoperindu-i şi negura, tăiau şi sfărâmau lunca să treacă la glasul
buciumelor.” Nicolae Costin (1660-1712), preluând textul lui Grigore Ureche, relatează următoarele în Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii: „Iară după ce
au intrat turcii în locuri strâmte, deasupra Bucovăţului, la apa Bârladului, acolo au
dat războiu turciloră, supuind o samă de oaste în luncă, de unde au început semne de război, în trâmbiţe, în buciume şi în tobe. Şi întorcându-se turcii asupra
glasului buciumelor şi altor semne de război, că şi negura nu lăsa pre turci să
priceapă de unde le caută a da război lui Ştefan Vodă, atunce Ştefan Vodă au
lovit pre turci.” Când Ştefan cel Mare s-a întâlnit, la Colomea, în Galiţia, cu regele
Poloniei, Cazimir al III-lea, au răsunat „buciumii regali şi cei moldoveneşti” – cum
precizează cronica polonă dedicată evenimentului.
Scrierile vechi menţionează trâmbiţa, trămbiţa, trâmbita sau trămbita iar
pictura, ilustraţiile de carte, miniaturile unor manuscrise înfăţişează felurite trâmbiţe şi trâmbiţaşi numiţi şi trâmbitaşi, trâmbiceri, trâmbaci, sau trămbaci.
Erminiile de sorginte bizantină pretind zugravilor să creioneze arhanghelii şi îngerii „cu trâmbiţa trâmbiţând” sau „trâmbiţând cea mai de pe urmă trâmbiţă” şi
„ţinând trâmbiţe”. Trâmbiţaşii îşi făceau simţită prezenţa în mijlocul oastei, ei
realizau semnalizările militare şi anunţau începerea „resbelului”. De altfel, începuturile muzicii militare la români sunt legate de organizarea oştilor, printre cele
mai vechi mărturii numărându-se şi cea care aparţine lui Jean de Wawrin, autorul lucrării Anchiennes cronicques d’Engleterre (vol. II, Paris, 1859, p. 534), comentată astfel de G. I. Ionescu-Gion în Istoria Bucurescilor (Bucuresci, Socecu,
1899): „Bunioară, cu privire la muzica română în secolul XV şi anume la 1448,
Jean de Wawrin, Seigneur du Forestel, ne dă un amănunt, pe care l-am putea
considera ca făcând parte din istoria muzicii militare la Românii munteni. Întracest an, 1448, Vlad, fiul lui Vlad Dracul, merge pe malul Dunărei cu oştile sale
mai cu seamă călăreţe, ţinându-se de corăbiile în care călătorea armata burgundă şi italiană pe Dunăre în sus, de la Silistra la Giurgiu. Seara când poposiau,
scrie cronicarul francez, Românii dau drumul cailor să pască şi, la anumite timpuri noaptea, se ridica din tabăra lor, un fel de strigăte puternice, dar atât de
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puternice, încât Francezii, până să se obişnuiască cu ele, credeau că-i calcă
Turcii. Românii le spuseră că ei cântă totdeauna astfel, pentru ca Turcii sau hoţii
să-i ştie mereu deştepţi şi să nu le fure caii. Iacă un fel de muzică wagneriană,
cântată de Românii secolului XV şi pe care valurile Dunărei o repercutau cu
atâta putere, încât făcea pe Francezi şi pe Italieni să sară în sus în corăbiile lor.”
În lucrarea Lăutarii noştri, C. Bobulescu se apropie cu mai multă obiectivitate de
textul lui Wawrin precizând că „de prin anul 1445, din viaţa ostaşilor români,
ştim, că pe lângă strigătele puternice pe care le întrebuinţau... pentru ca strigătele să fie mai zgomotoase, mai întrebuinţau trâmbiţele şi tobele. De la aceste
veghi negreşit, că nu va fi lipsit şi cântecul românesc, despre care cronicarul
străin, nimic nu ne semnalează.”145 În oastea muntenilor sunt deci menţionaţi
muzicanţii, cronica franceză a lui Wawrin arătând că alarma se da, la 1448, din
trâmbiţa (sau buciume) şi băteau tobele.
Cântecul românesc presupus a fi fost prezent şi la 1448, va răsuna peste
un secol şi două decenii şi jumătate, la 1574, când cronicarul polon Matei
Strykowski a surprins cu propriile lui urechi „acest glorios şi antic obicei, ce se
păstrează până astăzi în Muntenia, în Transilvania şi în Moldova, că în toate
adunările acelor popoare...faptele oamenilor renumiţi sunt celebrate prin cântece cu acompaniamentul vioarelor, alăutelor, cobzelor şi arfelor, căci poporul de
jos se desfătează peste măsură ascultând marile vitejii ale principilor şi voinicilor.”146 Relatând lupta din 1574 a lui Ion Vodă cel Viteaz cu turcii, cronicarul
Nicolae Costin scrie cum domnitorul „au poruncit să dea în dobe şi în trâmbiţe
semn de războiu.” Funcţiile semnalizatoare ale trâmbiţelor şi trompetelor se extind asupra cetăţii, în Mediaş semnalându-se, la 1524, un turn al trompetiştilor.
Fluierul, ca etimologie, pare a fi pre-român, unii filologi comparând termenul cu albanezul flóare, flójere. Îl găsim menţionat în Evanghelia cu învăţături a
lui Coresi, în alte texte religioase, precum şi într-o poezie în limba latină a învăţatului şi poetului german Johannes Sommer, adus în Moldova de domnitorul
Despot Vodă pentru a conduce şcoala superioară de la Cotnari (1563-1564). El
menţionează că tinerii exprimau admiraţia pentru voievod prin „cântec din fluier”.
În diverse documente se vorbeşte şi de tilincă, instrument străvechi şi simplu.
Naiul sau muscalul utilizat de poporul nostru din vremuri imemoriale, cum atestă
documente arheologice, este descris de Ovidiu, marele poet latin exilat la Tomis,
observându-l în mâinile băştinaşilor dobrogeni, este menţionat în Învăţăturile lui
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, în text recomandându-se ca la masa
voievodului să se afle câteva instrumente muzicale, printre care şi terniţa, ter145 Bobulescu, C., Lăutarii noştri, Bucureşti, Ionescu, 1822, p. 7-8.
146 Haşdeu, B. P., Arhiva istorică a României. Tomul II, Impr. Statului, 1865, p. 6.
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men slavon prezent în vechile scrieri (veacul al XIV-lea) care desemnează naiul
şi nu surla cum a fost tălmăcit pe alocuri, acesta fiind instrument semnalizator cu
caracter ostăşesc. Mai târziu, naiul va apărea şi sub denumirea de muscal
(Biblia de la Bucureşti – 1688). Obârşia termenului nai şi muscal se află în denumirile orientale: miskal, musikar, musical, sau muscal care în limbile persană,
arabă şi turcă înseamnă fluierul lui Pan; în aceleaşi limbi, cuvântul nay sau ney
înseamnă fluier de trestie şi nay mus defineşte în persană fluierul lui Pan.
Cimpoiul, străvechi instrument muzical al poporului nostru, este întâlnit în
Codicele voroneţean („glasurele ceînpoiloru”), într-un text bilingv slavono-român
ce redă un fragment dintr-o epistolă către Galateni a Apostolului Pavel, menţionându-se „beţia cu cimpoi”; textul bilingv salvono-român aparţine aceleiaşi perioade (secolele XV-XVI). George Breazul atrage atenţia că textele originale greceşti şi slavone nu se referă la muzică, ci la beţii, ospeţe, băuturi. Se presupune
că traducătorul român a introdus noţiunea de „cimpoi” din proprie iniţiativă.
Cuvântul cimpoi apare şi în Tetraevanghelul lui Coresi, în Codex Sturdzanus,
apoi în Cazania lui Varlaam, în Predoslovia Psaltirii de la Alba Iulia etc.
Cronicarul Grigore Ureche arată că domnul Moldovei „Aron Vodă cel rău şi cumplit care multă greutate au adus ţării” (1591-1595) „nu se sătura ‹...› de giucat,
de cimpoiaşi pre carii îi ţănea de măscării”, iar Nicolae Costin repetă istorisirea
cronicarului indicat în termenii: „Nu se sătura ‹...› de giocuri, de cimpoieşi şi de
măscăricii ce-i ţinea.” Surla, oboiul primitiv asemănător cu zurnaua orientală,
este menţionată într-un document din 17 ianuarie 1495 aparţinând cancelariei
domneşti din Vaslui, şi anume, un act de hotărnicie în care este amintit „surlariul” Mircea Purcel, descendent al familiei boierilor Năneşti ce se afirmaseră în
vremea lui Alexandru cel Bun; este pomenită 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 denumirile „strune” sau „maţe”, primul termen fiind de origine slavonă, iar al doilea de
origine latină; se întâlnesc şi sub denumirile „coarde”, obârşia cuvântului fiind
latinească, sau „strune şi organe”. Sub aceste felurite înfăţişări le găsim în
Psaltirea Scehiană, în Psaltirea Hurmuzachi, în Psaltirea lui Coresi, în Psaltirea
lui Varlaam, în Psaltirea în versuri a lui Dosoftei şi mai târziu în Biblia de la
Bucureşti. Ţambalul este specificat în scris în 1546, oraşul Braşov găzduind pe
Nicolae Dicul, trimis al domnitorului Mircea Ciobanu pentru cumpărarea unui
asemenea instrument, răspândit deja prin ţările europene, spre a-l dărui tinerei
sale voievodese. În 1567 este menţionat „Emericus literatus Cymbalista”, în acelaşi veac, al XVI-lea, instrumentul numindu-se şi cytharo sau ceteră. Alăute sau
lăute sunt pomenite în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie
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atunci când îl citează pe proorocul Isaia: „Amar celora ce, dacă se scoală dimineaţa, ei caută rachiul, iar seara ei beau vinul cu alăutaş şi cu tobe şi cu surle,
iar lucrurile lui Dumnezeu ei nu ştiu, nici caută de lucrurile mâinilor sale”; mai
sunt indicate în însemnările cronicarului polonez Matei Strykowski care auzise
cu propriile sale urechi cântecul epic în acompaniamentul „guslelor, lăutelor,
cobzelor şi harfelor”; tot el precizează că moldovenii şi muntenii îl cântau pe
Ştefan cel Mare la toate ospeţele lor acompaniindu-se cu guala – „scripca sârbească”. Hrisoave din secolul al XVI-lea surprind meseria de alăutar sau lăutar,
printre acestea numărându-se actele din 1567 şi 1568 care îl semnalează pe
Stoica – alăutar şi pe Vişan Highiduşul – acesta cântând, probabil, la violă.
Menţionatul Stoica – alăutar, şi Ruste – alăutar sunt înregistaţi într-un hrisov din
1570 aparţinând cancelariei lui Bogdan voievod, domn al Ţării Moldovei. Mai
sunt consemnaţi Tâmpa – alăutar, Radul – lăutariul, Opriş – alăutarul şi alţii, în
acte fiind specificate şi sumele cu care unii dintre ei au fost cumpăraţi. Lăuta sau
alăuta, instrument cu coarde ciupite întinse peste o cutie cu rezonanţă adâncă
este menţionată în secolul al XVI-lea laolaltă cu lutiştii transilvăneni de faimă
europeană: Antonio Rotta (Anton Roth), devenit cetăţean al Padovei, şi Valentin
Gref Bacfarc. Unele mănăstiri din secolul al XVI-lea, precum Voroneţ, Humor,
Suceviţa, Arbore etc., ilustrează alăuta în mâna lui David, zugravii respectând
LQGLFDĠLLOH(UPLQLLORU1XPăUXOFRU]LORUHVWHGLIHULWvQWLPSúLVSDĠLXLDUREkUúLDWHU
PHQXOXLSDUHD¿DUDEăDOǌGvQSRUWXJKH]ăLVHVSXQHDODXGHGHXQGHvQURPk
QHúWHDOăXWăúLDOăXWDU&HWHUD vQODWLQăFLWKHUD HVWHvQWkOQLWăvQ3VDOWLUHD
6FKHLDQă3VDOWLUHD+XUPX]DFKL3VDOWLUHDOXL&RUHVL&RGH[6WXUG]DQXV3DOLDGH
OD2UăúWLHDSRLvQ3VDOWLUHDGHOD$OED,XOLDHWFùLFRSX]XOVDXFREX]XODSDUHvQ
WH[WHHFOH]LDVWLFHSUHFXP3UDYLODGHOD*RYRUD3VDOWLUHDOXL9DUODDP%LEOLDGHOD
%XFXUHúWL3VDOWLUHDvQYHUVXULDOXL'RVRIWHLvQOXFUDUHDGLQXUPăFLWLWRUXOvQWkOQLQG
RPXOWLWXGLQHGHLQVWUXPHQWHPX]LFDOHGXSăFXPXUPHD]ă
Ä&kQWDĠL'RPQXOXLvQVWUXQH
ÌQFREX]ăGHYLHUVXUƱEXQH
ùLGLQIHUHFDWHVXUOH
9ƱHUVXOGHSVDORPƱVăXUOH
&XEXFLXQǎGHFRUQǎGHERXUǎ
6ăUăVXQHSkQă¶QQRXU

/ăXGDĠLFXJODVXUƱQDOWH
'HEXFLQHIHUHFDWH
/ăXGDWkOǎvQOăXWH
ÌQSVăOWLUƱSUHYƱHUVXUƱPXOWH
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/ăXGDĠƱSUHWRDWHORFXUƱ
&XWkPSHQHúLFXJ>L@RFXUƱ
/ăXGDĠkOǎVăUăVXQH
ÌQRUJDQHWvQVH¶QVWUXQH
/ăXGDĠƱFXEXQHYƱHUVXUƱ
'HFKLPYDOHvQWU¶DOHVXUƱ
/ăXGDĠƱúLOVWULJDĠƱWDUH
ÌQWLPEDOHGHFkQWDUH´
$FHHDúLERJăĠLHWHUPLQRORJLFăRJăVLPvQ3VDOWLUHDGLQDGLDFRQXOXL&RUHVL
ÄOăXGDĠLHOǎvQJODVGHEXFLQX
OăXGDĠLHOǎvQSVDOWLULúLFpWpUL
OăXGDĠLHOǎvQWăPSăQHúL]ERUXUH
OăXGDĠLHOǎvQVWUXQHúLRUJDQH
OăXGDĠLHOǎvQFORSRWHEXQHJODVXUH
OăXGDĠLHOǎvQFORSRWǎFXVWULJDUH´
Unii cercetători au emis ipoteza similitudinei dintre cobuz şi cobză, ultimul
termen dovedindu-se a fi de origine slavă. Psaltirea este un instrument cu coarde ciupite confecţionate din maţ, cum se precizează în scrieri religioase ca:
Psaltirea Scheiană, 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
referă la coardele psalteriumului: „psaltire cu zeace maţi”, „în zeace maţe psaltirîei”, „în psaltire cu zece maţe”, tot din maţ având coardele şi canonul cu care
cel dintâi se înrudeşte; canonul îşi află obârşia în Orientul Apropiat, conţine 24
su 25 de coruri, fiecare având trei coarde de maţ ce sunt întinse deasupra unei
cutii de rezonanţă din lemn; este foarte rar menţionat în scrierile vechi, despre el
vorbindu-se în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie şi anume,
în Rugăciunea lui Neagoe Basarab la ieşirea sufletului, considerat nu numai
epilogul cărţii ci şi încununarea epopeii scrisă de domnitor: „Şi urechile méle, cu
care ascultam vioarăle şi tobele şi surlele şi canoanele şi alte feliuri de veselii
multe, acum să astupară.” În secolul al XVII-lea, canonul va fi menţionat de
Miron Costin când istoriseşte, în Predoslovie, despre cântecele epice care se
auzeau la curtea lui Matei Corvin în timpul ospeţelor. Harpa şi vioara vor fi tot
mai des menţionate în scrieri, începând cu veacul al XVII-lea.147
147 Despre instrumentele populare vezi Privire istorică asupra instrumentelor muzicii de tradiţie
orală de Alexandru, Tiberiu (ms. dact.) Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România.
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Vocabularul, terminologia aflate în continuă evoluţie şi creştere progresivă
îşi au particularităţile lor în textul unei opere monumentale, în formă slavonă, de
la începutul veacului al XVI-lea: Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie, redactată de domnitor în ultimii cinci ani ai vieţii (a domnit de la 23
ianuarie 1512 până la 15 septembrie 1521). Încheierea lucrării s-a făcut în acelaşi an (1521) când a apărut cel dintâi text românesc mai lung ce ni s-a păstrat:
scrisoarea boierului Neacşu din Câmpulung adresată judelui Braşovului, Hans
Beckner, care conţine preţioase informaţii referitoare la mişcările trupelor turceşti. Ca simbol al unei epoci, Neagoe Basarab pregăteşte moştenitorul pentru
viaţa laică, sfaturile sale având echivalenţe în maximele greceşti sau în cele din
literatura latină: „Mintea este comoară neclintită şi netrecătoare; mintea cea curată se urcă până în înaltul cerului şi cu taină chiverniseşte toate ale sufletului şi
trupului în faţa împăratului atotştiutor; mintea este care leagă în pace pe fraţi;
mintea cea ageră în faţa împăraţilor şi marilor dregători mai cu cinste este decât
avere multă. Căci un bărbat priceput ţine la un loc popor mult, cel fără de minte
însă îl pierde; mintea însă cea bună în faţa împăraţilor cereşti neştiuţi ţine în
sănătate trupul şi obrazul de bună izbândă îl face....” „Fiţi înţelepţi şi cuminţi ca
albina, care culege mierea nu din toate florile, ci numai din cele bune şi mirositoare. Florile sunt slujitorii şi sfetnicii domnului care, ca şi albina, să asculte numai sfaturile lor cele bune, ca inima să i se îndulcească.” „Judecă pe fiecare cu
dreptate după faptele lui, că de aceea eşti domn care trebuie să fie ca un izvor
nesecat ce dă tuturora aceeaşi apă, iar nu unora dulce, iar altora amară.”
„Cuvântul e ca şi vântul; pleacă şi nu-l poţi opri, după ce iese din gură; şi-ţi pare
rău apoi, că l-ai spus.” Mărirea şi vanitatea desfătărilor lumeşti sunt deplânse în
asemenea termeni: „Spune-mi acum ticăloase suflete, unde este domnia noastră? Unde este munca noastră? Unde sunt feciorii şi fetele noastre? Unde este
slava cea deşartă a lumii acesteia şi bucuria ei? Unde sunt băile cele calde şi
umplerea voii trupului nostru? Unde sunt grădinile noastre cele frumoase, cu
mesele cele întinse şi cu cărnuri cu miros bun şi frumos? Unde este vinul carele
totdeauna veselea inima noastră? Unde sunt vioarele şi tobele şi surlele? Unde
sunt caii noştri cei frumoşi şi împodobiţi cu rafturi poleite şi cu şale ferecate?
Unde sunt inelele noastre cele cu pietre scumpe? Unde sunt diademele cele
împărăteşti, care erau împodobite cu mărgăritar şi cu pietre de mult preţ? Unde
sunt podoabele hainelor împărăteşti? Unde este aurul şi argintul dintr-această
lume, ticăloase suflete?”
Atmosfera muzicală şi acţiunea de a practica arta sunetelor sunt conturate
în Învăţăturile voievodului după cum urmează: „..se cade Domnului să aibă la
mésa sa multe feliuri de tobe şi de vióre şi de surle de veseliă .... Iar voi dacă
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auziţi resunându-vă glasuri ca acestea, nu se cade să vă ducă mintea spre
densele, séu către jocurile celle de multe feliuri, care se facu şi vinu pentru numele vostru dintr’alte terre, că omulu cella ce-lu duce totu gândulu spre cântece,
şi spre jocuri ca acestea acella n’are minte de adjunsu. Dar cum vei puté fi tu
domnu, şi să te chiămi omeniloru, sare şi izvoru din care să se adape toţi ómenii, şi să-ţi dai mintea cu totulu spre scopote şi spre jocuri ca acellea? Pentru
aceia te înveţu şi eu fetulu meu: de-ţi e vocea să fii unsulu lui D.zeu, ţi se cade
tote scopotele şi jocurile să le laşi josu....Ci acelle scopote să resune înaintea
ta...” Comentând problematica schiţată de Neagoe Basarab în ultima sa învăţătură: „ca turturéaua ceia ce se desparte şi-i pere soţia; multă jale şi dor are
pentru dânsa, şi nici o dată pre copaciu verde nu se pune, ci tot pre uscat; şi
când va să bé apă, întâiu o turbură cu piciórele şi atunci bea; şi nici odată inima
ei nu dobăndesce veselia...” B. P. Haşdeu subliniază că domnitorul „nu face aci
decât a readuce în proză vechiul nostru cântec poporan:

$PăUkWăWXUWXULFă
&kWUăPkQHVLQJXULFă

6ERDUăVERDUăSkQ¶FHFDGH
ùLSHOHPQYHUGHFXúHDGH
,DUFkQGVWăFkWHRGDWă
6WăSHUDPXUăXVFDWă

8QGHYHGHDSăUHFH
(DRWXUEXră şi trece!”148
'LQFHUFHWDUHDVFULHULORUYHFKL*HRUJH%UHD]XOvQWRFPHúWHXQJORVDUDOWHU
PHQLORUPX]LFDOLVDXDOFHORUvQWUHEXLQĠDĠLvQOHJăWXUăFXLGHHDGHFkQWDUHRUGR
QkQGúLUXOFHXUPHD]ăDOăXWăDOăXWHDOăXWDULƱDOăXWDUEXFLPHEXFLQHEXFLQH
OHEXFLQLORUEXFLQUHEXFLQUXEXFLQUXOǎEXFLQXEXFLUHEXFLUHORUXEXFLUHORUǎ
EXFLUXEXFLXPEXFLXPLORUEXFLXPXOEXFLXQHEXFLXQHORUEXFLXQǎEXFLQvEXFLQ
UDĠLEXFLUDEXFLUDĠL>YD@EXFLXQDFăEX]FREX]ǎFăQWDVFkQWDFăQWDƱXFăQ
WDUăVFkQWDUăFăQWDWHYRƱXVFkQWDWHYRLǎFăQWDĠLVFăQ>ă@WDĠLFăQWDYRƱXV
FkQWDYRLǎFăQWDYRUǎFăQWDYUHPYUHPXFăQWDVYUHPXFkQWDFăQWăVFkQWă
FăQWăPXVFkQWăPXVHFăQWăPXFăQWăQGXVFăQWăQ>Q@GXFăQWXVFkQWXVHFă
148 Vezi Haşdeu, B. P., Cărţile poporane ale Românilor în secolul al XVI-lea, Bucuresci, Noua
Typografie naţională Rădulescu, 1879, p. 442-443.
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QWHVHFăQWXFăQWXWHVFkQWXWHFkQWDPFăQWDUHFăQWDUpFăQWDULFăQWDUHHL
FăQWDULHLFăQWDULOHFăQWDULORUFăQWDULORUǎFkQWDUHFăQWăWRUƱFăQWHFFăQWHFHFă
QWHFHOHFăQWHFHORUFăQWHFHORUǎFăQWHFǎFăQWHFXFkQWHFXOFăQWHFXOǎFkQWHFXOX
FăQWHFXOXLFăQWHFLOHFHWHUDFHWHUHFHWHULFHWHUHOHFpWăUăFpWHU>ă@FpWHUăFp
WHUkFpWHUHFpWHULþDWHUăFƱDWHUkFƱDWHUHþDWHULHLþDWLULFKLPYDOHFLP
SRLHOHFLPSRLOHFLvQSRLORUXFLPSRƱDúƱFLPSRƱHúXOFORSRWHFORSRWXGREH
ঐLFăঐLFƱঐLFXঐLVXঐLFăWXUƱঐLFƟWXUăÀXHUǎÀXHUHJLRFXUƱJ>L@RFXULGH
JƱXFDWǎJODVJODV>GHDOăXWH@JODVOXJODVXJODVXOJODVXOXJODVXOǎJODVXOXL
JODVXUHJODVXUHOH>FăQWăUHHLFLƱQSRLORUX@MXFăULODXWHOHOăXWDOăXWHOăXWkQG
OăXWDUƱOăXWDúLORUPDĠHPDĠLPDĠHOHRUJDQHRUJDQHOHRUJDQXRUJDRD>vQ@HOH
 YRƱ SOăVPXLSOăVPXLWSVăOPXLWkLSVDOWLUHSVDOWLUpSVDOWLUHHLSVDOWLULSVDOWLUƱ
SVDOWLULHLSVăOWLUHSVDOWLUƱSVDOWLUHVFRSRVVFRSRWHVFULSFDVWUXQHVXUOH
VXUODUƱVXUODULƱWăPSăQăWăPSăQHWăPSăQHOHWăPSHQHVWkPSHQHWăSăQă
WăSăQ>HD@W>L@SăQHWkPSăQăUƱDĠHWREHWUăPELWHWUkPELWDWUkPELWăWUkPELĠD
WUkPELĠHĠLPEDOHYLHUVXUƱYLRDUHOH]ăFăWXUă
$FHVWYRFDEXODUPX]LFDOYHFKLURPkQHVFREVHUYă*HRUJH%UHD]XOFRQĠLQH
XQSXWHUQLFIRQGJUHFRODWLQPRúWHQLWGLUHFWVDXSUHOXDWSULQLQWHUPHGLXODOWHLOLPEL
$UHvQYHGHUHWHUPHQLPX]LFDOLFDEXFFLQDEXFLQDEXFLQDUHFDQWDUHFLWKDUD
F\PEDODV\PSKRQLDRUJDQXPSVDOWDULXPW\PSDQXPYHUVXV3HVWHDFHVWIRQG
VHVXSUDSXQWHUPHQLVODYLSUHFXPFORSRWJODVPDĠVWUXQă*HRUJH%UHD]XOHVWH
GHSăUHUHFăÀXƟUXOQXHVWHPDJKLDUQHRHOLQVDXDOEDQH]FăFLHOHVWHSUH]HQWvQ
UkQGXOSRSXODĠLHLGHFLREDQLURPkQLFăOăWRUL$WUDJHDWHQĠLDDVXSUDOHJăWXULORUGLQ
WUHVXUOăúLVYLUDODVODYăWHUPHQLLVODYLJXVOăJDUIăúLWLWUDQHJăVLQGXLvQWUHEXLQĠDĠL
vQYRFDEXODUXOPX]LFDOURPkQHVF'XSăRVFXUWăLQFXUVLXQHSHFDUHRIDFHvQFkP
SXOHYROXĠLHLDOWRUWHUPHQLPX]LFDOLDMXQJHODXUPăWRDUHDFRQFOX]LHYL]LRQDUăúL
XQLFăvQHSRFăÄ'LYHUVHOHPRGL¿FăULPRUIRORJLFHIXQFĠLLVLQWDFWLFHGHULYDĠLLúLHYR
OXĠLLVHPDQWLFHSURYRFDWHGHWUDQVPLWHUHDGLUHFWăVDXSULQLQWHUPHGLXOVODYDWH]D
XUXOXLGHWHUPHQLPX]LFDOLJUHFRODWLQLúLGHDGDSWDUHDOXLGHFăWUHSRSXODĠLDURPk
QHDVFăvQIRUPDĠLHVDXVX¿FLHQWGH¿QLWăFDLQGLYLGXDOLWDWHHWQLFăVXQWGHĠLQXWvQ
GHRVHELWăOXDUHDPLQWHPDLDOHVFăSUREOHPHOHQXWUHEXLHVăSLDUGăGLQYHGHUH
YLDĠDPX]LFDOăRULJLQDOăDYHFKLORUSRSXODĠLLWUDFLFHFDUHDXORFXLWSHYUHPXULSă
PkQWXULOHURPkQHúWL3VLKRORJLFúLLVWRULFFRQĠLQXWXOQRĠLXQHLGHPX]LFăYDULD]ăGH
ODSRSRUODSRSRUSUHFXPúLGHODWLPSODWLPSÌQVSLULWXO5RPDQLORUQRĠLXQHDGH
PX]LFăDYHDXQFRQĠLQXWGLIHULWde al Elinilor. Iar noţiunea elină este alta decât a
culturei apusene contimporane, proprietăţi estenţiale diferindu-le. Ţinând seama
de originala şi puternica viaţă muzicală a Tracilor, stăpânitorii de pe vremuri ai
pământurilor româneşti de mai apoi, suntem îndreptăţiţi a presupune că adânci
transformări semantice trebuie să fi suferit etimonul greco-roman sau chiar sla-
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von, la transplantarea lui în spiritualitatea şi limbajul băştinaşilor. Desigur, etimologiile nu pot rămâne neluate în seamă în discuţiile asupra originei şi dezvoltării
istorice a cântecului popular popular românesc, ele însă urmează a fi privite la
lumina tradiţiei muzicale, pe care a trebuit s-o primim din experienţa şi concepţia
muzicală tracică.”149
Peste vechiul fond greco-latin amestecat cu influenţe slavo-bizantine se
vor suprapune elemente turco-arabe odată cu intrarea turcilor în Europa şi sub
înrâurirea exercitată de autoritatea lor politică în Principate. Din documentele
vremii, George Breazul extrage următoarea terminologie turco-arabă pătrunsă în
viaţa muzicală românească: caval – daulhanale, daulhanea, dauluri; giamparagiu, giamparale; - mehterbaş, mehterbaşa, mehterhanea, mehterhaneaua, mehterhanelele, mehteri, mehterhanebaşa, mehterlerchebaesi; - muscal; - nacarade,
nagarale; - naiu, naingiu, naisan, neiu, neisan; - nobet, nubet; - pestref; - tabulchana, tabulchanagiu, tabulhanaus, tabulhanale; - tacâm; - tambură, tamburagiu, tambur; - taraf; - taxîm; - tumbechiuri, tumbelechƱuri.
Lexicul muzical românesc se presupune a fi fost definit la începutul veacului al XV-lea şi începutul veacului următor când se afirma scrisul în limba patriei
care foloseşte elemente ale unor limbi anterioare celei în care au apărut cunoscutele cărţi româneşti la Braşov, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Ivirea
scrierilor şi a cântărilor româneşti, instaurarea definitivă a scrisului şi cântării în
limba română în stat şi în biserică s-au desfăşurat pe o perioadă de două veacuri. Avem în vedere rezistenţa limbii slavone considerată de biserică limbă
„sfântă” înlăturată din cancelaria Ţărilor Române până la sfârşitul secolului al
XVII-lea şi din biserică până la începutul veacului următor. Luăm în calcul concomitenţa limbilor latină, greacă şi slavonă în biserică, latina şi greaca devenind
precumpănitoare în comparaţie cu slavona-trecătoare şi prin numărul de manuscrise, mai puţine în comparaţie cu cele existente în celelalte două limbi. În limba
română, cele dintâi cărţi liturgice sunt traduse în prima jumătate a secolului al
XVI-lea, ieşirea lor de sub teascuri fiind posibilă în a doua jumătate a menţionatului secol. Cărţile de strană ce erau folosite pentru cântare, exceptând Octoihul,
se vor traduce abia după un secol.
Cercetările din ultimile decenii au relevat că oda inititulată Ia de pre noi tu,
Doamne, mânia ta, ce face parte din colecţia Odae cum harmoniis aparţinând lui
Johannes Honterus, este printre cele mai vechi piese muzicale româneşti ştiute
sub forma textului şi muzicii. Această odă cu nr. 2 (Saphicum aliud) a fost preluată de la Peter Tritonius şi tipărită în ediţia din 1548. Textul românesc reprezintă
149 Breazul, George, Patrium Carmen, Contribuţii la studiul muzicii româneşti, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1941, p. 64-67.
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traducerea unui vechi cântec religios maghiar ce a fost publicat prin 1570 şi
adaptat melodiei. Se urmărea şi pe această cale atragerea românilor la
Reformă. Cartea de cântări din perioada 1570-1573 tipărită la Oradea sau la
Cluj-Napoca, ştiută sub denumirea Fragmentul Teodorescu, are opt pagini cu
cântări din psalmi, versificate, concepute în limba română cu litere latine şi cu
ortografie maghiară; cântările sunt traduse din Cartea de cântece calvine a lui
Francisc David care se bazează pe Cartea de cântece a lui Szegedi Gergely din
1569, tot calvină. În 1559, la şcoala din Scheii Braşovului a fost introdus
Catehismul românesc, reeditat de Coresi după cel tipărit de Filip Moldoveanu la
Sibiu, în 1544. Au urmat celelalte cărţi tipărite de Coresi în româneşte care nu
conţin muzică. De asemenea, se ştie că la biserica din Schei şi în şcoala de aici
a fost introdusă prima carte de strană: Octoihul mic transcris de Oprea Diacul,
după unii la 1570, după alţii între 1569 şi 1571.
Învăţământul muzical organizat „de biserică, în sânul ei, sub zidurile sau în
jurul zidurilor ei, de către slujitorii ei, pentru nevoile ei”, cum precizează George
Breazul în Un capitol de educaţie muzicală150, cunoaşte o evoluţie eterogenă, în
Ţara Românescă şi Moldova impunându-se tradiţia bizantină, iar în Transilvania
muzica bizantină va convieţui cu cea gregoriană şi, după adoptarea Reformei,
cu muzica protestantă şi cu muzica altor culte. După creaţiile poetico-muzicale
date la iveală de Filotei monahul, fostul logofăt al lui Mircea cel Bătrân, secolul
al XV-lea aduce în prim plan creaţia originală de tip bizantin ce s-a afirmat la
vestita şcoală muzicală de la Putna, al cărei moment de maximă înflorire a fost
consemnat în ultima parte a domniei lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi imediaţi. Şcoala îşi desfăşoară activitatea concomitent cu cea franco-flamandă din
epoca Renaşterii şi se înscrie într-un context mai larg al înfloririi artelor din acest
început de eră nouă românească care deschid ample dimensiuni culturii din
Ţara Românească, Moldova cât şi din Trasilvania, unde arta autohtonă se dezvoltă paralel cu arta populaţiilor conlocuitoare. Şcoala muzicală de la Putna continuă tradiţia celei de la Neamţ, cunoscută încă din prima jumătate a secolului al
XV-lea prin manuscrieri caligrafice, decorări artistice a textelor bisericeşti, prin
înfăptuirile în domeniile picturii, sculpturii, broderiei etc. Prin 1467 sau 1468,
sosesc de la Neamţ la Putna mai mulţi psalţi în frunte cu arhimandritul Ioasaf
aducând cu el Stihirarul considerat „cel mai vechi manuscris scris de români
pentru români cunoscut până acum”151, manuscris ce ar aparţine, deci, şcolii de
lângă Mănăstirea Neamţ. „Continuând această tradiţie nemţeană, precizează
150 Bucureşti, 1937, p. 22.
151 Moisescu, Titus, Putna – Centru de cultură muzicală medievală românească. În Studii de
muzicologie, vol. XVII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p.187.
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Titus Moisescu, psalţii români de la Putna au avut la îndemână în mod neîndoios manuscrise muzicale bizantine, din care au preluat cântări aparţinând unor
compozitori bizantini din secolele XIV-XV, ca Ioannes Glykys, Ioannes
Papadopoulos zis Kukuzeles, Dimitrios Dokeianos, Xenos Korones, Ioannes
Kladas, Manuel Hrisafes, cărora le-au adăugat creaţiile autohtone, semnate şi
atribuite în mod clar lui Evstatie, protopsaltul Putnei, Dometian Vlahul, Teodosie
Zotica etc.”152
Afirmarea impetuoasă a şcolii de la Putna este explicată în primul rând pe
temeiul factorilor interni, căci domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504) „a marcat
o înflorire artistică fără precedent. Mărturie ne stau pitoreştile edificii arhitecturale din Nordul Moldovei, expresie a luminozităţii şi robusteţii de caracter a poporului român care le-a dat naştere prin fantezia şi truda iscusiţilor meşteri şi zugravi. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare dovedesc un rafinat simţ artistic, impresionant
prin armonia ansamblurilor, perfecţiunea formei, sincronizarea culorilor, siguranţa liniilor, în desenul frescelor. Fără îndoială, lăcaşurilor moldovene poartă cutezătoare peste veacuri amprenta a ceea ce s-ar defini renaştere în cultura românescă, pentru că, odată cu înălţarea lor, s-a înregistrat un progres artistic
general, purtând faima epocii de glorie înscrisă în istorie de figura impunătoare
a voievodului.”153 Primul egumen al Putnei adus de la Neamţ în 1467 sau 1468
a fost, deci, Ioasaf, apoi sunt pomeniţi Evstatie ritorul la 1493, Antonie la 1545 şi
Lucaci - ritorul şi scolasticul – la 1581, şcoala, unică în felul ei în partea de răsărit a Europei, extinzându-şi continuitatea mai bine de un secol, după Ştefan cel
Mare artele fiind susţinute şi încurajate de Bogdan al III-lea (1504-1517), Petru
Rareş (1527-1540 şi 1541-1546), Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561 şi 15631568) etc. Cel mai de seamă reprezentant al şcolii putnene – şcoală în care se
învăţau scris – cititul muzical şi cântarea şi unde se desfăşura o intensă activitate componistică – a fost Evstatie protopsaltul, de care va mai fi vorba în lucrarea
de faţă. Faima şcolii a trecut graniţele ţării, în Polonia şi Rusia cântându-se
creaţiile putnene. Domnitorul Alexandru Lăpuşneanu – susţinător al ortodoxismului, atât în nord cât şi în sud, căruia i-a fost dedicat un polihronion – cel mai
vechi pentru un român – printr-o scrisoare trimisă din Suceava ortodocşilor din
Lvov, pe data de 6 iulie 1558, invita „patru cântăreţi tineri şi buni” care să-şi însuşească „cântarea greacă şi sârbă”. Din aceeaşi scrisoare reiese că în
Moldova studiaseră şi tineri din Przemisl, ceea ce a determinat pe mai toţi cercetătorii culturii muzicale putnene să ajungă la concluzia că ortodocşii din cele
152 Ibid.
153 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973,
p. 138.
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două centre culturale poloneze cântau ca la Suceava, ca la Putna şi ca la Bizanţ
ori Athos (între 1330-1541 existau în districtul Przemisl 72 de sate româneşti, iar
în districtul Lvov – 52). Cântările de la Putna au circulat în vestul Rusiei, un
manuscris de aici a ajuns mai târziu în insula Lesbos. Activitatea de alcătuire a
manuscriselor muzicale – până acum fiind cunoscute 11 manuscrise putnene –
ca şi cea de creaţie, de care va mai fi vorba în cele ce urmează, a fost deosebit
de înfloritoare, peisajul muzical putnean impunându-se în epocă. Ultimele decenii ale secolului al XVI-lea sunt însă tot mai sărace în date despre activitatea
şcolii de la Putna. Se ştie că prin 1576 Dorothei al Monemvasiei, însoţitorul lui
Ieremia, patriarhul Constantinopolului, arăta că Petru Şchiopul, domnul
Moldovei (1574-1576), „iubea muzica” şi „avea un iscusit dascăl de cântări” ce
activa, probabil, la Putna; în 1676 scria la Putna un manuscris în câteva tomuri
ieromonahul Gherasie; la 1776 ieromonahul Ilarion, care îşi făcuse studiile la
Patmas, preda „psaltichia după melodia grecească”.
Spre sfârşitul secolului al XV-lea, poate chiar mai devreme, cum se conturează în unele cercetări recente, s-a deschis la Braşov o şcoală considerată cea
mai veche instituţie românească de învăţământ (Sextil Puşcariu şi Andrei
Bârseanu dau ca dată a deschiderii ei anul 1495). Între anii 1480-1497 sunt
menţionaţi primii dascăli: Radu Dascălul şi Gheorghe Grămăticul. În 1505, grămăticii de la Braşov (cel puţin doi la număr) însoţeau pe preoţi care umblau cu
crucea de Bobotează; un grămătic din cei doi îndeplinea funcţiile de dascăl al
şcolii şi cântăreţ al bisericii. La şcoala românească din Scheii Braşovului a fost
dascăl Dobre (1541-1572), nepotul lui Popa Toma (1540-1566), care este pomenit ca „scholasticus”. Clădirea şcolară a fost înălţată de protopopul Mihai (15761605), fiul popii Dobre, prin actul de danie al domnitorului Moldovei – Aron Vodă,
în care sunt menţionaţi şi doi diaconi ce erau obligaţi să cânte la strană şi să fie
dascăli de psaltichie la Şcoala bisericii (refăcută între anii 1760-1761). La această şcoală muzicală de tip bizantin învăţau tineri din toate părţile Transilvaniei şi
din Ţara Românească, activitatea extinzându-se pe o perioadă mare de timp,
instituţia devenind mijloc de rezistenţă al ortodoxismului în faţa calvinismului şi
catolicismului.
Muzica bisericească de tip bizantin putea să fie învăţată şi în diferite localităţi din Ţara Românească cum ar fi Târgovişte unde, încă din primele decenii
ale secolului al XV-lea, exista o şcoală. Se ştie că domnitorul Radu cel Mare
(1495-1508) a invitat pe fostul patriarh al Constantinopolului, Nifon II, pentru
organizarea bisericii asemeni celei din Bizanţ şi Athos. Primul cântăreţ al mitropoliei din Târgovişte angajat în timpul domniei lui Petru Cercel (1583-1585) avea
reputaţie în tot Orientul. Şcoala de tip bizantin sau şcoala slavonă din Târgovişte

219

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

avea prevăzută în programă şi cântarea bisericească, pe lângă celelalte obiecte
de învăţământ. De la mijlocul secolului al XIV-lea se păstrează un document în
care se menţionează că mitropolitul Iachint de la Curtea de Argeş trebuia „să
întărească” pe citeţi, diaconi şi preoţi în slujba lor.154 Vladislav Vlaicu, domn al
Ţării Româneşti, trimitea tineri români să înveţe la Athos, Grămăticul Radu de la
Măniceşti (Teleorman) cerea preoţilor, dascălilor, grămăticilor etc., „câţi citiţi sau
cântaţi Evangheliarul să îndreptaţi.”
În secolul al XV-lea, predarea muzicii psaltice se făcea încă după auz, în
mod empiric dar, începând cu cea de a doua jumătate a acestui veac, dascălii
de biserică şi elevii şcolilor mănăstireşti erau obligaţi să-şi însuşească semnele
muzicale bizantine, să cunoască scris-cititul muzical - neumele, intervalele, formulele şi ehurile bizantine pe temeiul unei sistematizări a materiei. Se presupune că exista o metodă de predare şi o anume sistematizare în şcolile de pe
lângă mănăstirilor: Tismana, Cozia, Govora, Moisei, Bistriţa-Neamţ, Putna precum şi în şcoli de învăţământ bisericesc din centre ca: Târgovişte, Curtea de
Argeş, Câmpulung-Argeş, Buzău. Practicarea psaltichiei după reguli precise şi
după cărţi care conţineau şi noţiuni teoretice se făcea la Putna, unde psalţii din
vremea lui Ştefan cel Mare cântau după cărţi de muzică religioasă numite mai
târziu psaltichii. Asemenea cărţi nu se rezumau numai la scris-cititul muzical, ci
priveau şi latura literară precum şi anumite aspecte teologice, istorice sau legate
de prozodie, ştiut fiind faptul că în şcoala lui Honterus la Braşov, întemeiat de
renumitul umanist în anul 1543, şcolarii îşi însuşeau prin cântec structurile metrice ale prozodiei latine.
Procesul instructiv guvernat de un sistem, de logica înlănţuirii temelor şi
sistematizării materiei poate fi dedus din manualele muzicale, din gramaticile
muzicale intitulate: Gramatica muzicală sau Tehnica psaltichiei, Introduceri,
Propedii, Enhiridii, Teoriticoane care, în multe cazuri, expun direct teoria muzicală bizantină, ceea ce l-a determinat pe I. D. Petrescu să numească un asemenea manual elementar Abrégé théoretique155. Tratatele elementare de teorie
muzicală bizantină cuprind indicaţii cu privire la neumele ascendente şi descendente, la moduri şi ftorale, la combinaţiile de semne şi la cele de expresie şi dinamice, la formulele de intonare a ehurilor etc., numărul celor existente la noi şi
care se află incluse în diverse manuscrise fiind apreciabil. În şcoala muzicală
românească prima gramatică folosită aparţine lui Evstatie protopsaltul de la
Mănăstirea Putna şi ea este inclusă în volumul terminat de scris la 11 iunie
1511, volum ce se înscrie printre cele dintâi monumente ale culturii noastre mu154 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, 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 şi realizate de români, pentru români. O altă gramatică se
găseşte în manuscrisul grecesc I⁄26 din Biblioteca Centrală Universitară „Mihail
Eminescu” din Iaşi, realizat de Antonie Ieromonahul la anul 7055 (1545), operă
de asemenea monumentală a culturii muzicale româneşti, iar alte două gramatici se găsesc incluse în manuscrisul slavo-grecesc nr. 283 din Biblioteca
Academiei Române şi în Lz. 12. Numărul gramaticilor care, în această etapă,
este redus dar sporeşte în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, perioadă ce nu
este inclusă în volumul de faţă.
Cultura muzicală pe teritoriul Transilvaniei are o evoluţie complexă, cântării populare şi celei de tip bizantin alăturându-li-se cele mai diverse forme de
muzică vocală şi instrumentală. Un filon constant rămâne muzica gregoriană
atât de temeinic împământenită în ţările din centrul şi vestul Europei. Este promovată cântarea psalmodică, strofică, commatică şi antifonia, răsună imnuri,
secvenţe, trope, jubilaţii care pătrund şi în Moldova prin trimişii Vaticanului.
Octavian L. Cosma precizează în acest sens: „Cântarea psalmodică, strofică,
commatică şi antifonia au constituit modalităţile proprii muzicii care căpăta un
caracter concertant fie că e vorba de imnuri, secvenţe, trope, fie că erau formele
constitutive întâlnite în liturghie, cum ar fi - «introitus», «psalmul», «canonul»,
«Kyrie», «Gloria», «Sanctus», «Agnus Dei»”156. Introducerea orgilor în catedrale,
biserici şi mănăstiri aflate în mediul urban sau rural a mijlocit abordarea unui
repertoriu specific aparţinând celor mai de seamă compozitori europeni, a favorizat cumpărarea de tabulaturi, partituri şi instrumente muzicale perfecţionate.
Organiştii, cantorii şi constructorii de orgi sunt menţionaţi după anul 1300 în diverse documente ale cancelariilor transilvănene, de atunci presupunându-se a
fiinţa şi cele dintâi forme de şcolarizare, căci organistul se cerea să fie un muzician cu larg orizont, cunoscător nu numai al tehnicii instrumentale, ci şi al normelor de compoziţie care solicită deopotrivă meşteşugul şi fantezia creatoare.
După Legenda Sanctii Gerhardi Episcopi care ne informează că în anul 1028
funcţiona o şcoală la Cenad cu 30 de elevi şi doi profesori, unul – Walter – însărcinat cu predarea muzicii, document deja menţionat în altă parte ce nu priveşte
muzica de orgă, după formele de învăţământ atestate documentar în localităţi
precum: Costău – lângă Orăştie, Juc – aproape de Cluj-Napoca, Braşov – unde
preda muzica Theodoricus, se cere menţionată Schola Coronensis sau gimnaziul săsesc în fruntea căruia se afla Johannes Honterus, cel ce a întocmit o colecţie de cântece pe versurile poeţilor latini pentru instruirea elevilor, devenită şi
156 Cosma, Octavian, L., Pătrunderea muzicii gregoriene în Transilvania şi Moldova... Studiu
dactilografiat aflat în Biblioteca Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
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ea monument al culturii muzicale de pe teritoriul ţării noastre. Spre finele secolului al XVI-lea, se întemeiase biblioteca gimnaziului braşovean care cuprindea,
printre altele, lucrări de Adrian Wilaert şi Orlando di Lasso, colecţii dintre cele
mai valoroase ale timpului. La Bistriţa Năsăudului, începând cu anul 1438, dascălii care se ocupau de învăţătura copiilor din corul bisericii, îndeplinind şi slujbe
de clopotari, trebuiau să aibă învoirea parohului pentru a putea fi numiţi de obşte. În anul 1468, noul episcop de Alba, Nicolae, îndeamnă capitul Bistriţei să nu
se mai numească conducătorii de cor şi de şcoală fără îngăduinţa parohului. În
1533, bistriţenii angajează pe numitul Gaspar, cu 5 florini pe an, ca organist al
bisericii din Piaţa Mare, punându-i-se în vedere că la nevoie va repara şi orologiul din turn. La 29 decembrie 1571, Ştefan Báthory acorda prioritate şcolii de la
Bistriţa (Schola Bistricensis), întrucât viitorii solişti şi corişti ai bisericii erau recrutaţi din rândul elevilor. Întărind privilegiile şcolii, Báthory acorda şcolarilor
dreptul de a fi întreţinuţi într-un internat din fondurile parohiei. Predarea muzicii
era încuvinţată şi în şcolile săteşti dacă luăm în considerare lucrările sinodului
evanghelic năsăudean din 11 iunie 1676 care exclude muzica din mediul rural,
rezervând-o numai şcolii bistriţene. Şcoli fiinţau la Mediaş, Sibiu, Târgu-Mureş,
Sighişoara etc., au loc primele tentative de înfiinţare a unor universităţi la ClujNapoca, Sebeş şi în alte localităţi.
În comparaţie cu perioada anterioară, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea se
produce o evidentă diferenţiere între învăţământul muzical din şcoala latină,
gimnaziu şi şcoala mănăstirească în funcţie de scopul urmărit de fiecare în parte. În quadrivium şi în cadrul „celor şapte arte liberale”, cum apare conturat în
criptograma decorativă a manuscrisului putnean al lui Evstatie Protopsaltul din
1511, compunându-se din: gramatica, muzica, retorica şi filtele sau arta criptografică, prin gramatică definindu-se teoria muzicii. În cadrul „celor şapte arte liberale”, prin predarea muzicii se urmărea însuşirea unor cântece, şi doar secundar cunoaşterea regulilor teoretice. În regulamentul gimnaziului din Braşov,
Johannes Honterus stipula obligativitatea profesorului de muzică, ce deţinea
primul loc după director în ierarhia didactică, să „exerseze muzica” la cea dintâi
oră, să cânte cu elevii: „...cantor hora prima quotidie exerceat musicum”.
Cantorul supraveghea şi manifestările muzicale ale elevilor din afara şcolii, pentru ca acestea să rămână în cadrul unei educaţii estetice şi morale corespunzătoare. În general, nu se putea concepe cărturar fără o temeinică pregătire muzicală, epoca oferindu-ne numeroase exemple ca: Nicolaus Olahus, Gavriil Uric,
Johannes Honterus, Laţcu din Măţeşti, Sebastian Tinódi, Johannes Sommer ş.a.
Pe teritoriul Transilvaniei se înmulţesc manuscrisele muzicale care indică
şi numele alcătuitorilor respectivi, spre deosebire de epoca anterioară, când au-
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torul era menţionat sporadic. La Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia se păstrează parte din manuscrisul Evanghelium scriptum cum aurum pictum... ştiut şi
sub denumirea Codex Aureus realizat, se presupune prin 805-810 la mănăstirea
Laurissa, azi Lorsch, lângă Worms⁄Rin. În anul 1785, manuscrisul a ajuns în
Transilvania odată cu biblioteca unei mănăstiri din Austria, vândută episcopului
Ignatius Batthyani care avea reşedinţa la Alba Iulia.157 În 1430, la mănăstirea
Ciucul, Henricus Halbgebachsen a dat la iveală un voluminos manuscris de
Missale I, la Alba Iulia se păstrează un alt volum cu titlul Missale, realizat tot în
secolul al XV-lea, în notaţia neumatică patrată. S-au păstrat şi volume purtând
numele unor personalităţi de seamă ca: Antifonarul lui Matei Corvin (conservat
la Viena) şi Evangheliarul lui Nicolaus Olahus (1554). La Sibiu se păstrează un
manuscris din 1507 intitulat Vigiliale care a fost comandat de parohul Marcus
Knoll şi provine din localitatea Şura Mare, judeţul Sibiu. La Sighişoara există un
Antifonar din 1506 şi la Oradea a fost tipărit un Graduale în 1566. La Biblioteca
Brukenthal din Sibiu se află, din anii 1550-1560, un Mare Antifonar, iar la Alba
Iulia se păstrează un Antiphonale latin, un Graduale in pergament şi Graduale
ad XXI Missus Solemnis, ultima colecţie considerată mai recentă (sec. al XVIIIlea), în realitate, ea fiind din secolul al XVI-lea. Se cer menţionate şi cărţile de
cântece aparţinând Reformei ca: Gesangbuch de Valentin Wagner, Catehismul
calvinesc (1544). La Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia se păstrează şi un
preţios manuscris ceh intitulat Graduale şi Antiphonale Bohemicum et Hymni
latini (sec. XVI), cunoscut de muzicologii cehi drept Codex Alba Iulia, ce relevă
interferenţe spirituale dintr-un spaţiu geografic întins manifestate în plină
Renaştere, în plin umanism renascentist reprezentat, între altele, prin opere fundamentale ale culturii româneşti, prin personalităţi de prestigiu european, prin
şcoli latine precum cele de la Oradea, Sibiu, Alba Iulia, Cotnari. Renaşterea
evoluează concomitent cu Reforma, Johannes Honterus din Braşov devenind
adeptul ideilor lui Martin Luther care, printre altele, susţineau creşterea aportului
limbilor naţionale. Renaşterea şi Reforma imprimă mişcării muzicale o evoluţie
orientată spre profesionalism, spre libera afirmare a personalităţii componistice
sau interpretative, spre izvorul popular ca permanenţă a inspiraţiei muzicale.
Pătrunderea repertoriului european pe teritoriul Transilvaniei, cu precădere a
celui italian, este însoţită de angajarea unor instrumentişti şi compozitori la curţile transilvănene, pe lângă unele dintre ele activând aşa-numitele capelle.
Reforma a grăbit procesul apariţiei scrierilor în limba română, proces început înaintea ei din cerinţe interioare de afirmare, a favorizat introducerea limbii
157 Vezi: Creţu, Ion, Biblioteca Batthyaneum (II) în: Azi, 3 aprilie 1991, Bucureşti.
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poporului în cântarea cultică şi susţinerea spiritualităţii autohtone. În aceeaşi
măsură a declanşat creşterea numărul scrierilor germane şi maghiare, inclusiv a
celor legate de muzică, printre ele înscriindu-se cronicile lui Hyeronimus
Ostermayer şi Gaspar Heltai.
Este de relevat faptul că Nicolaus Olahus (Nicolae Vlahul sau Românul, 20
ian. 1493-17 ian. 1568), născut la Sibiu şi instruit la şcoala capitulară din
Oradea, cel ce a avut un contact strâns cu celebrul umanist Erasmus din
Rotterdam, a dat la iveală trei opere istorico-geografice, cea mai preţioasă fiind
Hungaria (1536), menţionată şi mai înainte, lucrare care descrie vechiul teritoriu
al Daciei locuit de români: Ţara Românească, Moldova, Transilvania, Ţara
Someşului, Ţara Crişurilor şi Ţara Timişului, susţinând – pentru prima dată de un
român – originea romană şi continuitatea limbii şi a poporului român. Într-un
recent studiu, Octavian L. Cosma afirmă următoarele în legătură cu păstrarea
neştirbită a tradiţiilor străvechi pe teritoriul Transilvaniei supus atâtor încercări:
„Cu toate eforturile, inclusiv materiale, depuse pentru atragerea românilor la luteranism şi calvinism, nu se realizează nici un succes durabil, deoarece prea
puternică era credinţa în tradiţia strămoşească, în care se vedea garanţia păstrării unităţii naţionale. Astfel că, în masă, niciodată nu s-a ivit în această epocă
o breşă constantă care să valideze, în mijlocul românilor, o schimbare demnă de
reţinut. În schimb, se găsesc cazuri izolate, ca şi în perioadele anterioare, când,
pentru a putea avansa în ierarhia nobiliară sau pentru a se putea îmbrăţişa o
carieră ecleziastică ori culturală, se trecea la catolicism, chiar prin înrolarea în
ordine călugăreşti. Se poate constata, din această soluţie limită, cât de îngrădite
erau căile de afirmare a românilor din Transilvania, cărora li se oferea posibilitatea depăşirii condiţiei de iobag prin concesii şi trasferări de conştiinţă naţională.
Era o modalitate exterioară care a permis unor români să ajungă pe cele mai
înalte trepte sociale, inclusiv pe scaunul regatului maghiar. În acest fel, apare
peremptorie teza că mulţi români au cunoscut bine viaţa muzicală de tip european care se asimilase în straturile sociale, căutând să adopte formele vieţii de
curte şi de civilizaţie similară celei din centrele mari, luate drept etalon.
Concertele religioase activate de Reformă, precizează în continuare Octavian L.
Cosma, au declanşat opoziţia promptă a cercurilor bisericii ortodoxe române,
care nu putea accepta deznaţionalizarea supuşilor săi. Ca atare, se iniţiază o
Contrareformă ortodoxă menită a cimenta natura lucrurilor de odinioară, susţinând chiar oficierea în limba greacă şi slavonă. Alexandru Lăpuşneanu, domn al
Moldovei, a iniţiat unele acţiuni pe această linie, între care şi organizarea unor
şcoli de cântăreţi, la care erau invitaţi şi tineri din centrele româneşti din afara
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hotarelor ţării...”158 Strigătul diaconului Coresi din epilogul Psaltirii româneşti din
1570 dobândeşte semnificaţiile unei credinţe adânc înrădăcinate în epocă, el
devine o pledoarie pentru limba română: „Cu mila lui Dumnezeu, eu diaconul
Coresi, dacă văzuiu că mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limba [lor]
numai noi românii n-avăm, şi Hristos zise....cine citeşte să înţeleagă; .... că întru
biserică mai vrătos cinci cuvinte cu înţelesulu mieu să grăiescu ca şi alalţi să
învaţu, decîtu întunerecu de cuvinte neînţelese într-alte limbi...”
În perioada aceasta s-au afirmat genurile muzicii vocale care se bucurau
de o largă audienţă. Un prim document devenit monument în epocă îl reprezintă
colecţia publicată în 1548 de umanistul braşovean Johannes Honterus sub titulatura Odae cum Harmoniis ex diversis Poetis in usum Ludi literarij coronensis
decerptae (Ode cu armonii – corale – din diferiţi poeţi, întocmite pentru uzul
şcolii literare braşovene). Colecţia conţine peste douăzeci de piese corale omofone ce făceau parte din repertoriul tinerilor gimnazişti braşoveni; prin ele renaşte metrul antic, element ce stă la baza ritmului muzical. În 1554 apare la ClujNapoca cartea de cântece istorice a lui Tinódi Lantos Sebastien (1505? – 1556)
intitulată Historiis enek ce conţine 25 de melodii pe o singură voce ale căror
texte evocă momente eroice din istoria Transilvaniei – luptele purtate împotriva
otomanilor – sau sunt inspirate din Biblie („Cum s-a luptat regele David cu
Goliat”); o altă sferă tematică redă aspecte satirice din realităţile epocii („Despre
multe feluri de beţivi”, Despre vătafii de curte şi chelneri”). Din punct de vedere
muzical, melodiile sunt purtătoare ale ecourilor muzicii populare maghiare, unele cu rezonanţă în substratul cântecului popular românesc. În 1543, Andreas
Moldner, nume care ar însemna Moldoveanul sau locuitorul din Baia săsească
moldoveană, tipăreşte la Braşov cea mai veche lucrare în limba germană rămasă din tipografia lui Honterus şi din toată ţara, ce poartă titlul Cântecele bisericeşti (cuprinde textele a opt cântece), iar Valentin Wagner din Braşov dă la iveală, în limba populară nemţească, colecţia de cântări protestante Geystliche
Lieder und Psalmen, editată în 1553-1554 (1555) având ca model culegerea
scoasă la Leipzig, în 1541, de Valentin Bapst. Cam pe la 1560 a apărut, la ClujNapoca, prima carte românească cu litere latine: Cântece religioase calvine
aparţinând episcopului român Pavel Tordasi. Genurile muzicii vocale sunt prezente în viaţa artistică a bistriţenilor, documentele menţionând un concert cu
plată susţinut la 24 februarie 1542 de slujitorii de la Biserica Mică când au fost
interpretate două missae solemne, una pentru alegerea noului jude al oraşului
Bistriţa, alta pentru sărbătoarea cea nouă - Lunea jurământului. La 7 ianuarie
158 Cosma, Octavian, L., Pătrunderea muzicii gregoriene în Transilvania şi Moldova.... Studiu
dactilografiat aflat în Biblioteca Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
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1543, corul şi organistul de la Biserica Mare din Bistriţa au cântat liturghia Sfintei
Treimi şi două missae plenariae (Vollmessen), în ziua de Sântion (7 ianuarie) şi
în Lunea jurământului. Într-o dare de seamă a comitetului saşilor, cu judele sibian Albert Huet, este relatată ceremonia de investire a lui Sigismund Báthory,
nevârstnicul ce a urmat la scaunul princiar al Transilvaniei, după moartea lui
Cristofor, fratele lui Ştefan ajuns rege al Poloniei. Darea de seamă referitoare la
ceremonia de investire a lui Sigismund cu autoritatea supremă electivă ce a avut
loc la Mediaş, în ziua de 23 decembrie 1588, precizează următoarele: „Între
timp, i se porunci domnului Simion Herman, parohul din Mediaş, să-şi orânduiască cântăreţii, aşa ca să cânte cu mărire în biserică Te Deum laudamus şi alte
motete ale lor. De asemenea, trebuia să ia seama ca muzica, trâmbiţele şi altele
asemenea ale domnului Ştefan Báthory (Somlyoi cel Tânăr, span de Satu Mare,
vărul lui Sigismund, n.n.) să le rânduiască şi să le facă a suna deopotrivă (concordiren).” Se înţelege din acest citat că Simion Herman a dirijat un concert interpretat de corul şi orga bisericii din Mediaş, precum şi de instrumentiştii magnatului Somlyoi Báthory Istvan. În continuare, darea de seamă arată că după ce
Sigismund a depus jurământul, „s-a făcut semn cântăreţilor să cânte, aşa că au
intonat mai întâi un motet polifonic, apoi au cântat trompetistul şi un iscusit violonist italian. După aceea, s-a cântat Te Deum laudamus, dar numai pe glasul
său, apoi iarăşi un motet polifonic.” A urmat banchetul unde şi-a făcut simţită
prezenţa muzica laică: „Gustarea şi banchetul princiar au început la unu şi jumătate după masă şi au ţinut până la 10 noaptea. Într-acest răstimp s-a sunat din
trâmbiţe şi s-a bătut din tobe la mesele din faţa palatului, iar la masă au cântat
muzicanţii italieni ai domnului Ştefan Báthory.”
Poetul maghiar Balassa Balint (1551-1594) s-a aflat o vreme printre românii transilvăneni, dăruindu-le versuri care se puteau cânta pe melodii româneşti.
În creaţiile sale poetice se întâlnesc menţiuni privitoare la subiectele cântecelor
şi la melodia lor, autorul cunoscând îndeaproape muzica populară românească
spre a putea indica el însuşi versul de început al cântecului. Poezia nr. XXIX
poartă indicaţia consemnată sub titlul: după melodia cântecului românesc „Savu
nu lasă’n casă fata”; poezia nr. XXXV conţine menţiunea: după melodia cântecului românesc „Ciobăniţa română îşi plânge oile rătăcite.” George Breazul presupune că melodiile româneşti s-au cântat cu cuvintele originale româneşti, mai
întâi, apoi şi cu versurile lui Balassa Balint. Chiar mai de timpuriu, muzica realizată de transilvăneni pătrunde în tipărituri europene de mare valoare, un exemplu concludent în acest sens oferindu-l un motet a cinque pe un text împrumutat
din Psalmul 118 – Beati immaculati in via, tipărit 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 aparţine compozitorului transilvănean
Benignus al cărui nume adevărat se pare că a fost Mild, Senftl ori Wohlgemuth
– Benignus echivalând cu o poreclă călugărească. Menţionatul motet a fost tipărit şi în volumul al treilea din Psalmi selecti, editat, de asemenea, la Nürnberg în
1553 de Johannes Montanus (Berger) şi U. Neuber, pentru uzul Europei protestante. Radu Constantinescu precizează că „Psalmii din 1553-1564 ai lui
Montanus pot fi găsiţi şi astăzi în bibliotecile Europei răsăritene, inclusiv la
Varşovia şi Budapesta, iar înainte de 1604 ei se aflau, pare-se, şi la Braşov, fiind
lăsaţi atunci cu limbă de moarte de către un anume Georg Helner şcolii municipale.”159
La sfârşitul secolului al XVI-lea, la Sibiu şi în localităţile învecinate se afirma o şcoală contrapunctică prin care s-a transmis posterităţii un manuscris ştiut
sub denumirea Partituri pentru tenor, conceput la Apoldul de Sus în anul 1596
de parohul Johann Mallendorfer ce a activat aici până la moartea sa (1603).
Manuscrisul conţine ştimele pentru tenor la un număr important de compoziţii de
la patru la opt voci, textul fiind în limba latină, iar muzica aparţinând unor compozitori de renume ca: Orlando di Lasso, Clemens non Papa, Gallus Dressler,
Giovanni Pierluigi da Palestrina care îşi traducea numele în latineşte astfel:
Johannes Petri Loysii Praenestinus, precum şi unora necunoscuţi. Primul este
reprezentat în manuscris cu 14 motete, al doilea – cu 16 piese, iar Gallus
Dressler, profesor şi cantor la Magdeburg şi la Zerbat – cu 7 lucrări. G.
Brandsch, cercetător al muzicii saşilor, a intuit prezenţa unor nume de saşi, ceea
ce s-a şi confirmat. Printre saşii transilvăneni figurează cu lucrări 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 transilvănean, Valentinus judex sau poate Valentin Wagner care a fost
braşovean, Gregor Ostermayer, compozitor braşovean prezent în manuscris cu
piesele nr. 100 – Homo quidam erat dives şi nr. 22 – Si bona suscepimus, cea
de a doua piesă copiată şi 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 Elekeş trăgându-se de la numele localităţii sale – satul Alecuş, lângă Târnăveni, sau
Aleuş, lângă Sălaj; motetul cu nr. 108 intitulat Inmuebant patri ejus aparţine lui
Michaël din Buzd, localitate de lângă Mediaş, „Buzdens(is)”, Busdner; compozitorul 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 Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 151.
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sub titlul Epitalam la nunta cinstitului, preaînvăţatului bărbat domnul Peter
Wölffin Waldheidner şi a preasfioasei fecioare Ans, fata vitregă a prea împodobitului (cu virtuţi) domn Paul Bodendorf, alcătuit pe numere armonice de Georg
Gerhardi. Rezumând rezultatele investigaţiei sale, Radu Constantinescu zice că
„ştimele de la Apold se dovedesc a fi părţi ale unei copii, executate după cel
puţin două caiete de melodii deosebite între ele, unul de origine braşoveană,
care foloseşte ediţii de la Louvain (1558) şi Nürnberg (1555-1559), altul, poate
tot braşovean, întrebuinţând mai cu seamă Thesaurus de la Nürnberg de la
1564. De asemenea, Johann Mallendorfer ori modelul său a inclus aici mai multe piese editate ori copiate la Frankfurt pe Oder în anii 1582-1583, aduse de la
Bistriţa, precum şi scrierile unor localnici, dintr-a doua jumătate a veacului, ca
Valentin Wagner şi Gregor Ostermayer din Braşov, Anton Jung din Cluj-Napoca,
Michaël din Buzd, Georg din Alecuş, şi Georg Gerhardi din Sibiu. În schimb,
compoziţia mai veche a lui Benignus din Alba Iulia i-a rămas necunoscută.”160
La sfârşitul secolului al XVI-lea, arta muzicală de curte de la Alba Iulia înregistrează o maximă înflorire, principele Sigismund Báthory, cunoscător al tehnicii instrumentale, invitând mai mulţi muzicieni italieni care şi-au desfăşurat
activitatea în cadrul capellei de aici. Printre ei, reţin atenţia Giovanni Battista
Mesto şi Pietro Busto, primul fiind autorul unor volume de madrigale (unul la
şase voci), tipărite în 1595, al doilea realizând un volum de însemnări despre
Transilvania. Intensitatea vieţii muzicale de curte de la Alba Iulia îşi cucerise o
oarecare faimă europeană dacă ţinem seama de lucrările dedicate principilor
transilvăneni de muzicieni cum ar fi: Girolamo Diruta, Philippo de Monte,
Giovanni Pierluigi da Palestrina, acest mare compozitor dăruind lui Sigismund
Báthory, în 1584, volumul intitulat Motettorum a 5 vocibus. Girolamo Diruta (circa 1561-1609) spre exemplu, elev al lui Zarlino şi Merulo, compozitor, organist
şi teoretician, renumit prin indicaţiile tehnice şi didactice referitoare la execuţia
instrumentală, digitaţia şi tabulatura contrapunctică a instrumentelor cu taste, a
intitulat o metodă pentru orgă şi cembalo Il Transilvano cu următoarea dedicaţie:
Al Serenissimo principe di Transilvania il Signor Báthory.” Metoda este alcătuită
din nouă părţi, prima, terminată şi editată la Veneţia, în 1593, cuprinzând îndemnuri tehnice, de digitaţie şi de realizare a exerciţiilor cu indicaţia: „Dialogo sopra
il vero modo di sonar organi e strumenti da penna” şi cea de-a doua parte din
1609 cu explicaţia: „Sopra il vero modo d’intavolare ciascun canto semplice diminuito...”, care indică tehnica execuţiei în stil contrapunctic, tehnica transpoziţiei şi registraţiile la orgă, cu alte cuvinte, are menirea de iniţiere în tehnica intavolării şi a diminuţiilor. Manualul se referă şi la principiile de compoziţie, metoda
160 Vezi, Op. citat, p. 175
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folosită de autor fiind cea a dialogului, Báthory apărând astfel ca personaj într-un tratat isagogic de dialectică muzicală – cum îl numeşte Radu
Constantinescu161. Muzicianul G. B. Musto, originar din Veneţia, a activat la Alba
Iulia în perioada 1589 sau 1590 până la 8 mai 1595, când a decedat. El este
adeptul contrapunctului sever întâlnit în aceeaşi epocă pe teritoriul Transilvaniei
în menţionatul manuscris Partituri pentru tenor. De şederea lui G. B. Mosto la
curtea de la Alba Iulia se leagă 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 alături de formaţia orchestrală
de la curtea cetăţii Alba Iulia ce număra circa douăzeci de instrumentişti, aproape toţi fiind italieni. El a redactat lucrarea Descrizione della Transilvania, tipărită
la Roma, în 21 ianuarie 1595, în cuprinsul căreia 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 românii transilvăneni, relevă înrudirea limbii române cu cea latină: „...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 cunoscuţi cu rolul de dirijor: Battista Mosto (Giambattista) şi
Franciscus musicus, Anconitanus Italus, acesta fiind, deci, şi instrumentist.
Concomitent cu afirmarea muzicii vocale, în principalele centre culturale
transilvănene înfloresc genurile şi formele instrumentale care marchează un
prim moment de cristalizare datorită perfecţionării unor instrumente, introducerii
în câmpul artistic a unor noi instrumente, descoperirii unor noi posibilităţi timbrale şi tehnic-expresive etc. Muzica instrumentală dispune de o bogată literatură
ce explorează formele de dans aflate în uz prin diferite ţări europene. În Italia se
afirmaseră „saltarello”, „pavana”, „gagliarda”, „passamezzo”, în Franţa se răspândiseră „estampida” şi „couranta”, în Germania erau cunoscute „allemanda”,
„nachtantz” şi altele, unele difuzându-se şi la noi. Din multitudinea jocurilor populare româneşti sunt valorificate în muzica instrumentală „chorea”, „Banul
Mărăcine”, „bătuta” care, în practica artistică anonimă, deveniseră consacrate
de tradiţie. Sunt prezente „ricercarul”, şi „fantezia” cu caracteristicile lor imitative,
precum şi formele libere: „canzona”, „toccata” şi „capriccio” care combină elemente ale stilului omofon şi ale contrapunctului. Cercetarea amănunţită a unor
colecţii şi tabulaturi de epocă a mijlocit asociaţii şi descoperirea unor elemente
stilistice înrudite sau chiar identice melodiilor româneşti. După anul 1500, melodii de dans ce se înscriu în perimetrul muzicii româneşti se întâlnesc în:
Tabulatura poloneză a lui Jean din Lublin alcătuită pentru orgă între anii 1537161 Vezi, Op. citat, p. 176.
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1548, lucrare care conţine Haiducky şi Conradus, ultimul asemănător cu Ţarina;
în Tabulatura luthistu-lui münchenez Wolfgang Heckel, Lautenbücher (15561562), în care se află Ein sächsisch Tänzlein conţinând ecouri ale melodicii româneşti; în Tabulatur Buch (1592), unde figurează două dansuri haiduceşti; în
tratatul de dans Orchesographie de Thoinot Arbeau (Jean Tabouront) din 15881589 în care se află Banul Mărăcine sub titulatura Danse des Bouffons ou
Matchachius (Dansul săbiilor); în Tabulatura lui Jacob Paix din 1583 ce conţine
o bătută românească; în Tabulaturile de orgă ale lui Augustus Normiger din
Dresda (1598) figurează un dans a cărui melodică indică relicve ale jocurilor
populare româneşti.
În privinţa instrumentelor, pe lângă cele populare cunoscute, se ştie că
Ioan Sigismund a trimis, la 17 mai 1569, din Alba Iulia sfatului orăşenesc al
Bistriţei o orgă mică (regale), instrument adus de magistrul Johannes zis LapteDulce (Lactus, Süssmilch), că atunci când acelaşi Ioan Sigismund a murit
(1571), urmaşul său, Ştefan Báthory, interzicea bistriţenilor de a mai cânta din
lăută, flaut ori alte instrumente, cântece de lume în pieţe şi cârciumi, până la
înmormântare. Se spune că la 29 decembrie 1571, când Ştefan Báthory se afla
la Bistriţa, adusese cu el de la Alba Iulia pentru bistriţeni câteva orgi mici, portative, (regalia), şi clavire (virginalia) spre a le folosi organistul oraşului şi a le înapoia un an mai târziu.
Lăuta sau luth-ul, întâlnit în cronici şi hrisoave, pe frescele unor biserici şi
mănăstiri este legat de numele lui Valentin Gref Bacfarc, virtuoz fără pereche în
epocă, cunoscut şi apreciat la marile curţi europene. Valentin este originar din
Braşov unde s-a născut în anul 1507 sau în 1527 162. Fratele său, Michael
Bacfarc, a fost luthist la curtea de la Alba Iulia pe vremea lui Ioan Sigismund.
Nepotul său, Johann Bacfarc, este autorul unei fantezii ce-i poartă numele
(Fantasia Joannis Bacfarcti). Studiile le-a început la Braşov, a devenit apoi favoritul lui Ioan de Zapolya, la a cărui curte este adus să-şi continue învăţătura
muzicală având ca profesor, se pare, pe Antonio Rotta (de Rota), şi el muzician
transilvănean, luthist, compozitor şi interpret, numele său adevărat fiind Anton
Roth. Bacfarc îşi desăvârşeşte învăţătura la Padova unde se spune că a studiat
cu acelaşi muzician de la curtea transilvăneană: Antonio Rotta. Valentin revine
la Alba Iulia ca invitat al curţii, prin înalta sa măiestrie cucerind titlul de nobil.
După decesul lui Ioan de Zapolya, călătoreşte prin diferite centre muzicale europene ca Paris, apoi Buda, în mai 1549 îl găsim în Polonia ca luthist al curţii re162 Anul 1527 este susţinut de Gernot Nussbächer într-un articol tipărit în Studii de muzicologie,
vol. XVIII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
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gelui Sigismund August al II-lea; se stabileşte la Wilnius (Wilno) unde se căsătoreşte cu Katharina Narbuttowa. După 1551 călătoreşte prin Europa centrală,
intrând în graţiile regelui Prusiei, Albrecht, apoi în Franţa devine prietenul principelui François de Tournon ce fusese numit cardinal de Lyon. Cu sprijinul acestuia editează primul volum de compoziţii şi transcripţii cu data: 1552 sau ianuarie
1553. Îşi continuă călătoriile prin Königsberg, Danzig, Augsburg, Paris, Lyon,
Veneţia, Wilnius, ia parte la petrecerile prelungite organizate de regele Poloniei,
corespondează cu Albrecht al Prusiei, cu principele de Brandenburg, vizitează
curtea împăratului Austriei, Maximilian al II-lea. La Cracovia, unde se găseşte în
anul 1565, îşi tipăreşte un volum cu compoziţiile sale pentru luth. După câteva
peripeţii prin Polonia şi Austria, revine la curtea din Transilvania unde este primit
cu afecţiune de Ioan Sigismund, cunoscător al luth-ului, orgii şi psalterium-lui. La
Alba Iulia îşi reia activitatea de interpret la luth şi se presupune că a dirijat formaţia curţii. Pentru a-i răsplăti meritele, principele îi donează comuna Galda de
Jos din judeţul Alba prin actul din 30 iulie 1570. După moartea principelui,
Bacfarc decade amanetându-şi moşia. Se hotărăşte să-şi publice lucrările la
Padova unde o epidemie de ciumă îi curmă viaţa, cu familia, la 22 august 1576,
arzându-şi mai înainte toate manuscrisele pentru că, zicea el, nimeni nu le-ar fi
putut interpreta în spiritul exigenţelor sale.
Parţial, compoziţiile lui Bacfarc au fost tipărite în cele două volume deja
menţionate. Primul, cel din 1552 sau ianuarie 1553, a fost editat la Lyon sub titulatura: Intabulatura Valentini Bacfarc, Transilvani Coronensis Liber Primus
Lugunduni apud Jacobum Modernum, Gum privilegio ad triennium. Cuprinde 4
fantezii (recercate) – compoziţii aparţinând lui Bacfarc în modurile minore re,
sol, la, fa, 4 motete pe diferite voci, 6 chansons pe patru voci şi 6 madrigale la
patru voci, toate transcripţii ale unor compoziţii datorate altor compozitori de
prestigiu. Cel de-al doilea volum a fost tipărit 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 află
trei fantezii semnate de Bacfarc, una – în sol minor – pe trei voci, celelalte două
– în fa minor – la patru voci. Se mai găsesc opt motete la patru voci şi un chanson pe cinci voci semnate de Clemens non Papa, Gombert, Arcadelt şi Josquin
de Prés. Intabulatura sau primul volum, a fost retipărit la Paris, în 1564, cu une-
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le modificări de conţinut, sub titulatura: Premier livre de tabelature de luth contenant 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 musicarum in usum testudinis factorum, tomus primus, apud Viduam Joannes Latii, sub
intersigno Agrilole, 1569. Compoziţii semnate de Bacfarc se mai găsesc în volumele: Phalese’s Theatrum musicum, Lovanii, 1571, Tabulatură de luth, Quelle,
Berlin din 1573, având menţiunea: 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 şi Besard’s Thesaurus harmmoniacus col Agrippinae
(Köln), 1603. Catalogul compoziţiilor şi transcripţiilor lui Bacfarc sporeşte astfel
la zece (Quelle – Berlin conţine trei fantezii, două în sol minor şi a treia în do
major) acestora adăugându-li-se un dans, Passamezzo, depistat la Braşov, un
chanson semnat de Jannequin, ce a fost transcris şi un motet de Orlando di
Lasso transcris în 1573.
Dacă transcripţiile respectă fidel originalul de provenienţă vocală, pe alocuri melodia având o ornamentaţie abundentă, creaţiile proprii continuă particularităţile stilului italian, muzicianul aflându-se permanent sub înrâurirea Sudului
însorit. Temele lucrărilor sale instrumentale au o desfăşurare vocală convenabilă, se mişcă în cadrul unei cvinte, rar depăşind-o, discursul muzical caracterizându-se printr-o nobilă expresivitate. El se înscrie în rândul celor dintâi compozitori care contribuie la emanciparea muzicii instrumentale, la dobândirea
independenţei acesteia, încadrându-se în curentul italian al muzicii luthiste susţinut de Petrucci, Francesco de Milano, Girolamo Cavazzoni, Verdelot, Antonio
Rotta, acesta devenind cunoscut mai ales prin lucrarea intitulată Intabulatura del
lauto, tipărită la Veneţia în 1546, prin aportul adus la cristalizarea suitei instrumentale şi prin activitatea didactică de ţinută elevată. Octavian L. Cosma, referindu-se la aportul în domeniul componistic al lui Bacfarc, precizează că „nu este
un compozitor întru totul original, ci mai de grabă un discipol al şcolii contrapunctice vocale italiene. Apare însă inedit în muzica instrumentală, o zonă nedefrişată pe atunci, unde transpune într-o manieră personală stilul muzicii vocale,
ţinând cont de particularităţile şi posibilităţile instrumentului vizat. Faţă de compozitorii vocali poate apărea ca un iscusit epigon, dar faţă de compozitorii instrumentali este un pionier, un precursor îndrăzneţ, ale cărui merite în dezvoltarea
tehnicii instrumentale îl absolvă de prea marea admiraţie pentru procedeele
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muzicii vocale şi stilul acesteia, care l-a ţintuit locului, nepermiţându-i distanţarea. În acest fel, Bacfarc s-a încadrat perfect curentului stilistic al epocii sale,
manifestându-se original în domeniul instrumental.”163
Forme specifice de activitate muzicală promovau turnerii, surlarii, buciumaşii şi trompetiştii care erau angajaţii târgurilor şi cetăţilor şi aveau rolul de a
vesti pericolele ce se puteau ivi – apropierea oştilor vrăjmaşe, incendii, inundaţii
etc. - sau semnalizau ivirea soliilor de pace având şi dreptul de a cânta la festivităţile oraşului, cetăţii ş.a.m.d. Erau instalaţi în turnuri înalte destinate lor, cum
este cel de la Braşov ce a fost reparat în 1526, amintit în cronica Popii Vasile din
Scheii Braşovului după cum urmează: „În turnul acesta erau străjerii, cari prin
suflarea în trâmbiţe vesteau lucuitorilor oraşului pericolul din afară sau din lăuntru ce-i ameninţa.” Cu timpul, s-au organizat în bresle, alegând în fruntea lor un
staroste şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu anumite îndatoriri şi
drepturi stipulate într-un fel de regulamente aprobate de oficialităţi. În mai multe
centre transilvănene – Sibiu, Braşov, Bistriţa, Sighişoara – turnerii se constituiau
în ansambluri instrumentale, al căror profil era asemănător cu cel al fanfarelor
de mai târziu (în unele locuri numărul acestora era de circa douăzeci). În grup
participau la serbări orăşeneşti, procesiuni şi adunări festive interpretând un repertoriu adecvat. Turnerii – flautişti (fistulatori) luau parte la întrecerea cavalerească „hastiludio” (jocul cu lancea) practicat în Transilvania; în alte împrejurări
ansamblul turnerilor însoţea dansatorii în aşa-numitul „jocul săbiilor” menţionat
în 1522. Din rândul muzicanţilor instrumentişti se desprindeau virtuozii, aceştia
devenind continuatorii trubadurilor şi 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 însuşită şi practicată chiar de unii principi care cântau la diferite instrumente şi încercau să
compună. La curtea lui Matei Corvin îşi fac simţită prezenţa un cor şi o formaţie
de trompetişti al căror repertoriu rămâne încă enigmatic. În secolul al XVI-lea
pătrunde vioara, cu prilejul instalării lui Sigismund Báthory, în 1588 concertând
şi un violonist italian.
O altă dimensiune a culturii muzicale transilvănene este oferită de muzica
de orgă ce se practică încă din primii ani ai secolului al XV-lea în bisericile catolice de la oraşe şi de la sate. În Acta scriptores rerum Hungaricum se spune că
„Magister Nicolaus de Moldavia (probabil un dascăl renumit, n.n.) în anul 1425 a
participat la examinarea unui tânăr pentru ocuparea unui post de cantor la
163 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973,
p. 226
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Feldioara.” Menţiunea aceasta a dat naştere la felurite interpretări, termenul de
„cantor” însemnând şi dascăl de biserică ortodoxă sau catolică, dar şi un muzician complex, cunoscător al notaţiei muzicale, un organist. Câţiva ani mai târziu
va fi angajat organist la Feldioara, Johannes Teutonicus, presupunându-se că
au avut loc mai multe concursuri până când, în 1429 a fost descoperit sau a întrunit exigenţele comisiei examinatoare numitul Teutonicus. Se ştie că la Sibiu
şi-au desfăşurat activitatea organistică Jacobus (1413-1440), Thomasius Greb
(1471-1494), Gaspar (1494-1499), Bartholomeus (1500-1538), Johannes (15391558), Mathias (1559-1563), Seraphinus (1564-1567) şi Pantaleon (1568-1615).
Tot la Sibiu este menţionat reparatorul de orgă Petrus Muroculus. La Bistriţa au
activat Mathüs şi Georgius Salanus, Bartholomeus Süssmilch, adus de la
Braşov şi Iacobus Lactus, la Braşov – maestrul Wolfgang, Hieronymus şi Georg
Ostermayer; documentele atestă că aici şi-a însuşit măiestria cântatului la orgă
călugărul român Simion Diaconul. La Cluj-Napoca au funcţionat ca organişti în
prima jumătate a secolului al XVI-lea: Petrus Dominici, Andreas Mathias,
Sebastianus Symon şi Iacobus. În ultimul deceniu al aceluiaşi secol, la Alba Iulia
au activat organiştii: Antonetto din Veneţia, Gothardus Romanus şi Jeremias. Un
înalt profesionalism a demonstrat braşoveanul Hieronymus Ostermayer, muzician cu un vast orizont cultural, cu certe însuşiri de diplomat şi istoric. Născut la
Şura Mare (anul naşterii nu se cunoaşte) a fost numit de magistratura oraşului
Braşov organist, plătindu-i-se 40 de guldeni aur pentru: „...musicis artis pequam
eruditum modulorumque musicorum expertissimum Hieronimus als Organisten.”
A scris şi o cronică intitulată Historien von 1520 Jahr bis Anno 1561. Cu o orgă
portativă a fost prezent la curtea lui Radu Paisie în anul 1539, iar o cronică
precizează că la 11 august 1545 şi-a demonstrat calităţile interpretative la ospăţul dat de judele primar al Braşovului în onoarea lui Matia, logofătul domnitorului
moldovean Petru Rareş. La începutul lunii august 1545 s-a produs la orgă în
faţa solului turc Iskender Ceauş, trimisul sultanului Soliman Magnificul, sol care
se afla la Braşov. Hieronymus Ostermayer s-a stins din viaţă în anul 1561. Fiul
său, Gregorius (Georg) Ostermayer, născut la Braşov în 1530 sau 1533, a devenit organist recunoscut, compozitor şi poet. Este autorul amplului motet Si bona
susceptimus care se situează la nivelul bunelor modele ale genului. După primele îndrumări muzicale primite la Braşov, a fost trimis în Germania pentru învăţătură pe care şi-a însuşit-o în oraşele Wittenberg şi Tübingen; s-a stabilit ca organist în mai multe localităţi germane şi la 3 iulie 1571 s-a stins din viaţă.
Pe lângă activitatea pe care organistul era obligat să o desfăşoare în cadrul bisericii, activitate de înalt profesionalism, lui îi revenea şi misiunea instruirii
ansamblurilor vocale care se produceau fie în cadrul bisericii, fie în afara ei, la
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diferite ocazii festive, reuniuni orăşeneşti, familiale, nunţi, înmormântări etc.
Ansamblurile vocale cultivau oda corală, madrigalul, masca, rămasă în viaţa
muzicală în timpul şi după Reformă, imnul, a cărui latură poetică l-a preocupat şi
pe domnitorul Petru Cercel, autorul textului imnului Potentissimo Dio del somo
et ipsa (Stăpâne Doamne pe adânc şi pe văzduhuri), editat la Veneţia în 1586,
în Dialoghi piacevoli del Signor Stefano Guazzo; erau abordate Patimile, prezenţa lor fiind semnalată înainte de Reformă, mai des figurând în timpul slujbelor
Patimile după Matei. Se ştie că au fost interpretate Patimile lui Johann Walther,
apropiat colaborator al lui Luther şi că în codicele Partituri pentru tenor figurează
pagini preluate din Patimile după Matei aparţinând compozitorului flamand
Obrecht. Era prezent motetul, gen ce dispunea de o bogată şi extrem de valoroasă literatură. Spre sfârşitul veacului al XVI-lea se disting funcţiile de organist
şi de cantor care devine conducător muzical al cântăreţilor vocali, solişti sau
corişti. Ansamblurile vocale cântau şi de sine stătător, şi cu acompaniamentul
orgii sau al altor instrumente. În calitate de cantori au funcţionat la Sibiu, pănă în
1605, Gerff Franz, la Alba Iulia fusese angajat veneţianul Nicoletto Menti, la
Cluj-Napoca au activat Szebesi Antal şi Domokos.
Spectacolul muzical-teatral este promovat de diverse trupe alcătuite din
actori, dansatori, mimi şi muzicieni. Se prezentau scenete cu conţinut moralizator, festiv ori distractiv. În 1552, o trupă ambulantă condusă de un ludimagister a
jucat un spectacol în piaţa primăriei din Bistriţa. Elemente specifice spectacolului muzical-teatral sunt cultivate de şcolari, liceenii abordând comedia, tragedia
cu muzică, pastorala.
Sub imperiul spiritului şi metaforei, secolele XV-XVI aduc în prim plan unele dintre cele mai originale creaţii ale poporului nostru, monumente ale culturii
româneşti care se remarcă prin modalităţi specifice de exprimare şi prin structuri
definitorii. Cântecul creat de popor întruchipa fie aspiraţiile de libertate, fie seninătatea activă în faţa destinului, fie comuniunea latentă şi organică cu natura, fie
atitudinea luptătoare antiotomană şi antifeudală, fie credinţa despre jertfa zidirii.
„Baladele populare, susţine Zoe Dumitrescu-Buşulenga, nu sunt numai evocări
de fapte eroice, ci şi dezvăluitoare de fond adânc sufletesc, cu valori mitice, ca
Mioriţa sau Meşterul Manole. O concepţie întreagă de viaţă, contemplativă şi
activă în acelaşi timp, e sintetizată în sprintenele ritmuri ale acestor două balade
fundamentale româneşti care fixează dominantele unei existenţe în centrul naturii, luminoasă, înrudită cu toate elementele acesteia, ca într-o comunitate cosmică armonioasă, expresie a unei clasicităţi subiacente. Înţelepciunea ciobanului, ca şi a meşterului, depăşesc limitele unei înţelegeri de rând a lucrurilor şi
merg spre esenţe, spre ceea ce înnobilează, unifică, dă sens şi finalitate acţiu-
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nilor omeneşti, întemeind viaţa pe jertfa creatoare, edificatoare.”164
De regulă, baladele se rosteau în mijlocul colectivităţilor, în văzul şi auzul
lor, în timpul meselor mari şi la nunţi. Cercetătorii cântecului vechi sau baladei
au subîmpărţit genul în: fantastice – Soarele şi Luna, Iovan Iorgovan, vitejeşti şi
haiduceşti – ciclul Novăceştilor, Corbea, Toma Alimoş, Miul Cobiul, Radu lui
Anghel, Bujor, Pintea, Daria, păstoreşti – Mioriţa, Ciobănaşul, Ciobanul, despre
curtea feudală – Meşterul Manole, Radu Calomfirescu, familiale – Ghiţă
Cătănuţă, Chira-Chiralina etc. Baladele care cântă faptele eroilor naţionali erau
rostite la curţile domnitorilor, uneori schimbându-se şi numele voievozilor ca în
Mănăstirea Argeşului unde Negru-Vodă apare schimbat cu Neagu-Vodă – cel ce
a amplificat vechiul edificiu episcopal. Unele balade, cum este capodopera
Mioriţa, cunosc o multitudine de variante, în cazul de faţă textul poetic numărând
peste o mie de versiuni şi poate tot atâtea melodice.
Rămânând la modelul mioritic, marea sa diversitate tipologică poate fi redusă la două categorii: cea de colind şi cea de baladă, pe aceeaşi melodie putându-se cânta mai multe texte poetice. În privinţa raportului vers-melodie, în
colinde se remarcă necesitatea restituţiei silabice (completarea versurilor de 5-7
silabe, catalectice), până la forma de 6-8 silabe (acatalectică), completarea făcându-se pe literele u, î şi silabele re şi le. Unele colinde au refrene propriu-zise:
regulat decasilabic, neregulat nonosilabic, pentasilabic etc. Scările sunt diatonice – pentacordii şi hexacordii minore sau majore - dar se întâlneşte şi substratul
pentatonic; ambitusul mai des întâlnit este de cvintă, sextă, octavă şi nonă.
Uneori scările conţin trepte mobile: a treia – urcată, a doua coborâtă care, atunci
când se menţine, provoacă ceea ce se numeşte cadenţa frigică. De regulă, cadenţele antrenează treptele 4, 3, 2, 5, V şi VII, iar cele finale – treptele 1 şi 2.
Melodia este silabică, rareori se întâlnesc ornamente, acestea apărând în actul
interpretativ. Structura ritmică aparţine sistemului giusto-silabic care, în unele
zone, este părăsit în favoarea sistemului parlando-rubato. Arhitectonica este
tradiţională, strofele având trei sau patru rânduri melodice, unul dintre ele desenând refrenul acolo unde există. Strofele sunt asociate fie binar, fie ternar, iar
structura rândurilor melodice este lineară sau motivică.
Cea de a doua categorie de „mioriţe” reprezentate de balada propriu-zisă
sau cântecul bătrânesc cunoaşte o continuă restrângere zonală, acolo unde se
întâlneşte distingându-se printr-o maximă economie a mijloacelor de expresie,
prin simplitatea şi sobrietatea cursivităţii melodice. Scara este pentatonică, iar
164 Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, Antologia poeziei româneşti, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1974.
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ambitusul nu depăşeşte septima, în cadrul rândurilor melodice intervalele
mişcându-se în jurul unei cvarte sau unei terţe. Recitativul este rezultanta combinaţiilor dintre cel melodic şi recto-tono, iar ritmul aparţine giusto- silabicului ce
se îmbină cu parlando-rubato. Forma este liberă, improvizatorică, reprezentată
de patru rânduri melodice care se succed diferit, între formă şi constituţia versurilor impunându-se raporturi de interdependenţă. Din curgerea aparent liniştitoare a versului mioritic se acumulează o extraordinară tensiune pe care arhitectonica muzicală o subliniază, o accentuează:
Verde şi-un susai, mă
Pe-o gură de raiu,
Pe-un picior de plaiu,
Trece, mări, trece
Trei turme de oi
Cu trei ciobănei
Unu-i ungureanu
Şi-unu e vrânceanu
Şi unu-i moldoveanu
Că-i mai ortomanu
Ş-are oi mai multe,
Multi şi cornuti,
Măgari învăţaţi
Şi câini mai bărbaţi, mă,
Şi ce s-o vorbit, mă
Şi s-a sfătuit
Frate ungureanu
Şi cu cel vrânceanu,
Că l-apus de soare
Ca să mi-l omoare
Pă cel moldovean,
Că-i mai ortoman, mă
Are oi mai multi,
Multi şi cornuti,
Măgari învăţaţi
Şi câini mai bărbaţi.
- Mioriţă lai,
Lai, bucălai,
Di trei zile-ncoaci
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Di gură-mi grăia, mă:
- Mioriţă lai,
Lai, bucălai,
De trei zile-ncoaci
Guriţa nu-ţi taci,
Ori iarba nu-ţi placi?
Apă-mi tulburezi
La negri zăvoi
Că-i iarbă de voi
Şi umbră de noi, mă,
Mioriţă laie,
Din gură-mi grăiare:
- Stăpâne, jupâne,
Mai chiamă şi-un câini
Că e greu de tini.
Uite, s-a vorbitu
Şi s-a sfătuitu
Frate ungureanu
Şi cu cel vrânceanu,
Pe l-apus di soare
Ca să te omoare.
Şi cel moldoveanu
Din gură-mi grăiare:
- Mioriţă lai
Lai, bucălai,
Să-i spui lu vrânceanu
Şi lu ungureanu,
De-o fi v-un păcatu
Pe mine-aruncatu
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Guriţa nu-i taci,
Nici iarba nu-i placi,
La apă-mi mergea,
Apa-mi tulbura,
Iarba mi-o strivea
Şi mereu zgherea, mă,
Şi cel moldovean, mă

Pă l-apus di soare
Ca să mă omoari,
Să-i spui să mă-ngroape
P-aici, pă aproapi,
Chiar în dosu stânii
Ca să-mi aud câinii.
Şi la cap să-mi pui

Fluieraş din osu
Mult zice duiosu,
Fluieraş di fag
Mult zice cu dragu,
Fluieraş di măr
Mult zice cu doru,
Fluieraş de prun
Zice cu suspin, mă,
Vântu când o bati, mă
Pă ele-o răzbati,
Ele mi-or cânta, mă
Oile-auzea, mă
Oili ş-or strângi,
Pe mini m-or plângi,
Câinii mi-or lătra,
Măgari or zâcea,
Toată jali mi-or făcea, mă.165
Balada Mioriţa, ca şi alte balade cum este cea a Meşterului Manole al cărei
scenariu mitico-ritual este unic, a oferit bogate sugestii compozitorilor noştri care
mereu au abordat-o în literatura muzicală modernă şi contemporană. Primul
care se cere menţionat este Tiberiu Brediceanu cu a sa Mioriţă destinată cvartetului vocal, apoi Paul Constantinescu cu ampla creaţie scrisă pentru cor, Anatol
Vieru cu oratoriul Mioriţa, Sigismund Toduţă cu oratoriul intitulat Mioriţa şi cu
impunătoarea lucrare scenică Meşterul Manole; Gheorghe Dumitrescu şi Petra
Carmen Basacopol au compus balete inspirate din nepieritoarea baladă mioriti165 Problematica variantelor muzicale ale Mioriţei a fost abordată de Cristina Rădulescu-Paşcu
în Modalităţi de tratare a temei „Mioriţa” în folclorul muzical românesc, Studii de muzicologie, vol. XVII,
Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
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că. Balada Meşterul Manole a fost întruchipată scenic de Gheorghe Dumitrescu
care a dat la iveală opera cu acelaşi titlu, în trecut compozitorul precursor Iacob
Mureşianu realizând sugestiva baladă-oratoriu Meşterul Manole. Creaţiile mioritice propuse spre meditaţie de compozitorii români vin din simbolurile şi mişcările sufleteşti tulburătoare relevate în versuri, cum se pronunţă George Muntean:
„Mai întâi, frumuseţea idilică şi contrastantă a cadrului natural («Pe-un picior de
plai,/ Pe o gură de rai») în care ar urma să se consume tragedia. Apoi, înfrăţirea
ciobanului cu turmele şi cu câinii în lipsa cărora nu-şi «realizează» nici moartea.
De aceea cere să fie îngropat: «În strunga de oi/ Să fiu tot cu voi/ În dosul stânii/ Să-mi aud câinii». Simplitatea testamentului şi liniştea cu care e făcut dobândeşte o extraordinară măreţie în perspectiva posibilei omucideri, a cărei victimă
ar urma să fie ciobanul. Este şi momentul în care balada evoluează pe nesimţite
dinspre epic către liric, elementele naturii implicându-se tot mai mult, până la a
conferi textului valenţe cosmice. De aceea, moartea lui ar trebui să ia înfăţişarea
alegorică a unei virtuale nunţi, pentru a se lumi simbolic şi a se înscrie astfel în
rânduiala existenţei şi în natura care-l preia, cum se vede din testamentul pentru oile şi câinii credincioşi între care trăieşte: «Iar tu de omor/ Să nu le spui lor./
Să le spui curat/ Că m-am însurat/ C-o mândră crăiasă/ A lumii mireasă;/ Că
la nunta mea/ A căzut o stea;/ Soarele şi luna/ Mi-au ţinut cununa./ Brazi şi
păltinaşi/ I-am avut nuntaşi,/ Preoţi, munţii mari,/ Păsări lăutari,/ Păsărele mii/
Şi stele făclii.» Însă mamei n-ar trebui să-i spuie de această nuntire cosmică
pentru că ar intuí despre ce este vorba. Să-i spună doar că s-a «însurat/ C-o
fată de crai,/ Pe-o gură de rai». Cosmic şi antic, privire senină şi activă a destinului, nevoie de împlinire a tuturor rânduielilor fireşti, întâmpinare senină a celor
«hotărâte» şi izbânda în faţa morţii prin integrare în simbol şi mit estetic, comunicare iniţiatică şi înfrăţire organică cu natura, «citire» pătrunzătoare a semnelor
acesteia, proporţia dintre detaliu şi universal, dintre epic şi liric etc., dau acestei
scurte balade dimensiunea unui crez uman şi a unui mod de a sta sub soare şi
a-ţi împlini destinul, caracteristic pentru spiritualitatea românească.”166
Un interes la fel de mare a stârnit în creaţia artistică populară sau cultă figura marelui domnitor moldovean Ştefan cel Mare care a devenit legendară încă
din timpul vieţii sale. Spuneam în alt loc ce l-a impresionat pe Matei Strykowsky
în călătoria sa din 1574 prin Muntenia, Transilvania şi Moldova auzind cu propriile-i urechi gloriosul şi anticul obicei care celebra prin cântece, prin „patrium
carmen”, marile vitejii ale principilor şi voinicilor. De la marea vitejie a lui Ştefan
cel Mare asupra turcilor (Vaslui – 1475) se scurseseră 100 de ani, menţionatul
166 Muntean, George, Puterile mitului. În: Istoria literaturii române, Studii, Editura Academiei
Române, 1979, p. 27-28. Cercetătorul are în vedere textul variantei Alecsandri.
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cronicar polonez descoperind imaginea eroului naţional imortalizată în cântecul
patriotic, în cântecul ostăşesc, poate primele de acest fel din cultura noastră
muzicală. În legătură cu aceasta, B. P. Haşdeu precizează: „Tocmai atunci
(1574) un călător polon cutreieră Moldova în toate direcţiunile, vizită oraşele,
avu curiozitatea de a vedea unele monăstiri, petrecu prin case boiereşti şi prin
bordeie de ţărani, şi învăţă un cântec, pe care-l auzise în atâtea rânduri, încât
chiar fără voie i se întipărise în memorie…Cântecul moldovenesc, memorat de
acel călător şi reprodus de el poloneşte, fu:
„Ştefan, Ştefan, Domn cel mare,
Seamăn pe lume nu are...”
„Moldovenii şi Muntenii cântă despre ellu negreşitu în tote banchettele loru
accompaniându-se cu musica alăutei: «Ştefanu, Ştefanu-vodă! Ştefanu,
Ştefanu-vodă! băttea pe Turci, băttea pe Tătari, băttea pe Unguri, pe Galiţiani,
pe Poloni!»167 În Letopiseţul de la Bistriţa sunt menţionate ospeţele organizate
după vestite izbânzi: „iar domnul Ştefan voevod trimise (1497) toate oştile sale
acasă, fiecare pe la ale sale, şi apoi porunci tuturor vitejilor şi boerilor săi să se
adune în ziua de sfântul Neculae la locul ce se cheamă Hârlău, şi se adunară cu
toţii în acea zi, şi acolo făcu atunci domnul Ştefan voevod mare ospăţ tuturor
boerilor săi, de la mare până la mic, şi mulţi viteji făcu atunci şi cu daruri scumpe
îi dărui, pe fiecare după destoinicia sa.”
Nu numai în jurul lui Ştefan Vodă răsuna muzica, ci şi în jurul altor voievozi, şi la alte curţi, precum cea de la Alba Iulia menţionată mai înainte. Nicolaus
Isthvanfi, în Historia Regni Hungariae... arată că la încoronarea lui Rudolf
(1572), poetul maghiar Balassa Balint, cel aflat în captivitate în Transilvania – a
compus versuri pe melodii româneşti, a dansat „jocul păcurăresc” (Căluşarul).
Cronicarul Nicolae Costin, vorbind de Matei Corvin, scria în Letopiseţul Ţării
Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, că cerea „...cântăreţilor de a cânta în
canoane faptele semenilor bine numiţi şi îndrăzneţi la războaiele cu turcii, în
stihuri, scrise pe limba lor de moşie.” Asemenea practici artistice, precizează
acelaşi cronicar, se întâlnesc „şi în Italia, şi la turci, şi în Ţara Sârbească, şi în
alte ţări şi aicea în ţară la noi, vedem şi până astăzi la mesăli domnilor cântând
lăutarii cântecele domnilor trecuţi cu nume bun şi cu laudă celor bune, iară cu
ocară celor răi şi compliţi.”
Preferinţe pentru o atmosferă muzicală specifică se întâlneau deci pretutindeni, ele sporind caracterul legendar al credinţelor, obiceiurilor şi aspiraţiilor în
care sunt cuprinse motive de viaţă sufletească românească. Ecourile realităţii
167 Archiva istorică a României. Extracte din cronica polono-litvană a lui
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legendare din jurul lui Ştefan cel Mare au fost amplificate pe calea muzicii, devenită mijloc propriu de exprimare. Fenomenul este observat şi în 1787 de
Contele d’Hauterive care, în Memoriul asupra stării Moldovei scrie că „numele
lui Ştefan a luat în cântecele poporului locul numelor zeităţilor dace, pe care le
slăveau atunci şi pe care cântecele Munteneşti le slăvesc încă... Ştefan cel
Mare este eroul istoriei acestei ţări, şi povestirea faptelor lui face şi astăzi farmecul păstorilor şi bucuria petrecerilor şi a sărbătorilor.” El este prezent în folclorul
muzical, în genul denumit colinde care se perpetuează din antichitatea strămoşească. La poarta lui Ştefan Vodă este o colindă simbol al cărei fond arhaic se
impune atenţiei: „La poarta lui Ştefan Vodă,/ Unde stau boieri de vorbă,/ Dar
vorba de cine este?/ De (Vasile) cel frumos./ Dimineaţa se sculară,/ Pe ochi
negri se spălară,/ La icoane se-nchinară,/ Mâna-n buzunar băgară/ Şi scoase o
cheie-afară,/ Grajd de piatră descuiară/ Şi scoase pe murgu-afară/ Şi pleacă la
vânătoare,/ Să vâneze căprioare...” În cântecul de copil intitulat Colindul lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt mama invocă figura tânărului domnitor: „Ale cui sunt
ceste curţi, Florile dalbe,/ Aşa-nalte, măestroase/ Din afară poleite/ Din lăuntru
zugrăvite,/ Jeţuri scrise,/ Mese-ntinse?/ Dar la masă cine şade?/ Şăd, Zău, boierii ţării/ Şi tot beau şi veseleau/ De Domnul nu pomenesc/ Vin pe masă cine-aduce?/ Duce maica lui Ştefan/ ..../ Vin pe masă aducea/ Şi din grai aşa
grăia:/ Beţi, boieri şi ospătaţi/ Şi pe Dumnezeu rugaţi/ Să-mi crească Ştefănel
mare,/ Să-l văd mândru şi voinic,/ Pe bun cal încălecând,/ Haine mândre îmbrăcând,/ Arme scumpe încingând,/ Pinteni galbeni zdrăngănind,/ Buzduganul rădicând,/ Ceată mare rânduind/ Şi oştirea înfrângând.../ Chiar şi în cântecul de
leagăn este prezent, mama menţionând figura domnitorului pentru ca pruncul să
crească mare, să fie voinic şi viteaz: Hai, te culcă mititel/ Şi te scoală măricel/
Să te faci un viteaz mare/ Ca domnul Ştefan cel Mare...” sau: „Nani, nani copilaş,/ Dragul mamei fecioraş/...Nani, nani cu mama,/ Că mama te-o descânta/ Să
te faci viteaz mare,/ Ca domnul Ştefan cel Mare,/ Să fii verde la război,/ Să
scapi ţara de nevoi!”; sau: „Să creşti tatei voinicel,/ Mândru ca un stejărel/ De
te-ai face mărişor/ Ca să fii mamei de spor,/ Lui Ştefan Vod-ajutor...”
Figura domnitorului a fost transfigurată convingător în balade, în genul purtător de istorie a neamului transmis prin viu grai de rapsodul popular numit lăutar, cum zice Nicolae Iorga despre cântecul bătrânesc: „Uneori această poezie
părăsea subiectele veşnic omeneşti, părăsea iubirea, dorul, ura, răzbunarea,
durerea oricui şi atingea evenimentele politice. Trecutul se oglindea idealizat în
aceste producţii spontane, simple. Lauda răsplătea pe Domnul bun; amintirea
Domnilor răi era perpetuată în mustrare. Atunci lăutarul, care ştia aceste cântece,
căruia-i era încredinţată păstrarea acestei istorii poetice a patriei, urca uneori
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treptele curţii lui vodă şi, ca în vechea Grecie, ca în Europa medievală, el zicea
înaintea meselor, în faţa curtenilor, în auzul stăpânului, al cărui rând la judecata
populară trebuia să vie, zicea fără frică de puterile dispărute povestea Domnilor....
Aceste cântece nu se scriu, nu se fixează, nu înţepenesc pentru vecie într-o
anumită formă. Sunt ca nourii strălucitori care, plutind, se desfac, se adună, îşi
schimbă culoarea, îşi schimbă forma, apar la fiecare căutătură altfel.”168
De la balada rostită la marile petreceri de rapsodul popular se face trecerea la cântecul ostăşesc şi patriotic care răsuna în pieţe şi pe străzi, perpetuându-şi astfel virtuţile evocatoare şi educative. Din asemenea balade şi cântece
patriotice, din atmosfera muzicală ce-l înconjura pe domnitor vor răsări cantata
lui Gheorghe Dima (1847-1925) – Mama lui Ştefan cel Mare - uvertura Ştefan
cel Mare de Iacob Mureşianu (1857-1917), poemul simfonic Cetatea Neamţului
de Al. Zirra (1883-1946), cântecele clasicilor muzicii corale româneşti dedicate
voievodului: Ciprian Porumbescu (1853-1883) Gavriil Musicescu (1847-1903),
Isidor Vorobchievici (1836-1903), Ion Vidu (1863-1931), George Ştephănescu
(1843-1925), T. Teodorescu (1876-1920) etc., lucrările contemporane destinate
teatrului liric aparţinând lui Mansi Barberis (1899-1986), Teodor Bratu (n. 1922),
Florin Comişel (1922-1985)169 Semnificaţii aparte dobândesc şi alte creaţii inspirate din evenimentele epocii în care istoria apare regândită din perspectiva contemporană, iar contribuţia eroilor, poporului şi jertfele lor sunt transfigurate în
vibrante momente sociale şi istorice. Personalitatea figurilor evocate nu este
sărăcită de substanţă afectivă pentru că acţiunea dramatică nu se rezumă la
simpla transpunere a evenimentelor ştiute din manualele şcolare. Sunt relevate
pentru idealul artistic patriotic lucrări ca: Petru Rareş, operă în trei acte de
Eduard Caudella (1841-1924), Alexandru Lăpuşneanu, operă în trei acte de
Alexandru Zirra, Mircea cel Mare, oratoriu frescă pentru solişti, cor şi orchestră
de Sorin Vulcu (1939-1995), Ion Vodă, dramă muzicală în patru acte de
Gheorghe Dumitrescu sau Neamul Şoimăreştilor, operă în trei acte de Tudor
Jarda (n. 1922).
Din atmosfera muzicală ce vibra în vremea lui Ştefan cel Mare, ctitor de
ţară şi de artă naţională, se va înălţa semeaţă Şcoala muzicală de la Putna, cu
monumentele ei de artă sonoră cultică transfigurate în forme măiestrite. Aproape
concomitent, în centrul ţării, la Braşov, unde era întreţinută o particulară atmosferă muzicală, vedea lumina tiparului colecţia de cântece latine intitulată Odae
168 Iorga, Nicolae, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol. II, Institutul de artă grafică
şi editura „Minerva”, Bucureşti, 1901, p. 460.
169 Vezi Vasile V., Figura lui Ştefan cel Mare în muzica românească, în Studii de muzicologie,
vol. XVII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.

242

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

cum Harmoniis prin grija umanistului Johannes Honterus, şi ea operă monumentală a epocii. Asupra acestor monumente muzicale, născute dintr-o tradiţie trainică, pe terenul fertil al unei experienţe bogate, vom reveni în alt loc.
Ce se petrecea în această vreme pe alte meleaguri europene? George
Breazul realizează un succint tur de orizont şi o binevenită paralelă: „...în Apusul
european începuse a se tipări «Chansons pour danser et pour boire», se bucura
lumea de moştenirea operei lui Palestrina, se puneau temeiuri solide monodiei
şi stilului recitativo rapresentative affetuoso al unei «nuove musiche» şi al
Operei. În Ţara Românească se cânta pe atunci cântec românesc, «patrium
carmen», care putea atrage luarea aminte a unui călător străin”170, adică a istoricului şi geografului Matei Strykowski.
Cu mult înainte de apariţia lui Palestrina se impune atenţiei o nouă categorie socială de artişti – reprezentanţi ai muzicii laice – trubaduri şi truveri, continuatori ai jonglerilor, menestrelilor şi spielmanilor. Noua artă laică a luat naştere în
Franţa: trubadurii, în sud şi truverii, în nord, producţiile lor poetice şi muzicale
preamărind virtutea, nobleţea, curajul, demnitatea, aventura cruciaţilor, curtoazia
pentru castelane etc. S-au impus prin arta improvizaţiei, formele predilecte abordate fiind: oda sau cântecul războinic, cruciat, satira, chansonul, balada, rondoul – unele rămase în practica artistică franceză şi germană până în secolul al
XVII-lea pentru că erau legate de sursele artei poetice şi muzicale populare. Pe
lângă formele menţionate se mai practicau: cântecele din zori de zi, cântecele
femeii torcătoare, pastoralele, dialogurile comice şi cântecele de dans, „estampidele” preluate de la jongleri. Arta cavalerească a trubadurilor şi truverilor răspunde unor noi cerinţe estetice, unei noi comenzi sociale descătuşate de rigiditatea încremenită a altor tipuri de cântări. Creaţiile trubadurilor şi truverilor
apelau la anumite formule ritmice concretizate în teoria modurilor, formule ce
echivalau pe cele ritmice antice, mai des întrebuinţate fiind iambul, troheul, anapestul şi dactilul. Unii trubaduri şi truveri au devenit personalităţi ale epocii, printre acestea numărându-se: contele Wilhelm de Poitiers (1087-1127), de la el
păstrându-se numai texte, Chatelin de Concy de la care a rămas cel mai vechi
cântec conservat până azi, Bernard de Ventadour, Armand Vidal, Moniot d’Arras,
Adam de la Halle, Richard de Fournival etc. La mişcarea trubadurilor au luat
parte prinţi şi regi, unii înscriindu-se în asociaţii profesioniste pentru a se manifesta la diferite concursuri. Se numărau printre aceştia Richard Inimă de Leu,
Frederic Barbarosa, Alfons al II-lea de Aragon, Thibault, regele Navariei, marchizul Montferrat etc. O contribuţie creatoare de seamă revine lui Adam de la Halle
170 Vezi Breazul, George, Patrium Carmen...p. 17-18.
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(1240-1287), poet şi muzician cu un orizont profesionist impresionant care stăpâneşte deopotrivă stilul monodic şi pe cel polifonic. El este autorul celei mai
vechi lucrări muzical-dramatice intitulată Jocul lui Robin şi Marion alcătuită din
aproximativ 40 de numere vocale legate prin ritornele instrumentale. A fost conceput în perioada 1275-1285 pentru curtea franceză de la Neapole. Începând cu
secolul al XII-lea, arta trubadurilor pătrunde în Italia şi Spania, iar mai târziu
minnesängerii germani vor prelua această experienţă.
Arta minnesängerilor apare mai abstractă, mai lipsită de naturaleţe, iubirea
este glorificată simbolic, speculativ. Reprezentanţii acestei arte se inspiră din
legenda biblică a fecioarei Maria care dobândeşte o tratare simbolică sau moralizatoare. Walter von der Vogelweide a dat la iveală un model pe text religios
intitulat Cântecul crucii. Din secolul al XIII-lea, cântăreţii germani iau parte la
mari concursuri, printre ei numărându-se Walter von der Vogelweide, Heinrich
din Meissen, poreclit Frauenlob, Neidhart von Reuenthal, Gottfried din
Strasburg, creatorul poemului Tristan şi Isolda, Wolfram von Eschenbach, creatorul lui Parsifal, Oswald von Wolkenstein etc. În secolele al XIV-lea şi al XV-lea
se afirmă meistersängerii care se organizează în bresle şi asociaţii, arta muzicii
aflându-se acum la îndemâna păturilor de jos ce cultivau în egală măsură cântecul popular şi genurile larg accesibile. Prin creaţiile lor au devenit cunoscuţi
cântăreţi cum ar fi: fierarul Bearthal Regenbogen, curelarul Stoll, bărbierul Hans
Foltz, cismarul din Nürnberg Hans Sachs, creator de piese comice, pamflete cu
conţinut politic şi cântece religioase. A creat 4270 de lucrări, cele mai vestite fiind cele 13 „cântece ale maestrului”. Elevul său, Adam Puschmann este autorul
codexului numit Tabulatură.
În secolele al XII-lea şi al XIII-lea se produce una din cele mai însemnate
transformări în arta muzicii, cu consecinţe nemăsurate pentru secolele următoare: trecerea de la monodie, de la cântarea pe o singură voce, fără acompaniament, la polifonie, la cântarea simultană pe două sau mai multe voci, cu timpul,
fiecare dintre ele având un mers independent. Primele elemente de polifonie au
fost observate în practicile artistice populare, călugărul Girardus Cambriensis
din Wales, care a trăit în secolul al XII-lea, arătând în Descriptio Cambriae că
unele melodii populare sunt acompaniate în terţe paralele, modelul căpătând
denumirea: gemellus, gymel, sau cântec geamăn. Apoi a apărut Canonul de
vară pe şase voci notat în primele decenii ale secolului al XIII-lea. Problematica
polifoniei a fost abordată în secolele al IX-lea şi al XI-lea de teoreticienii Hucbald
şi Guido d’Arezzo, exemplele oferite de ei numindu-se organum. Alte modele
sunt oferite de manuscrisele din Limoges şi Chartres aparţinând de şcoala polifonică pariziană. După organum îşi face simţită prezenţa o altă formă polifonică
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– discantus sau diafonia în care se evidenţiază mişcarea contrară a vocilor.
Organistul catedralei Notre Dame din Paris – Leonin, zis cel Mare, apelează în
lucrarea sa Magnus liberi organi (Marea carte a organum-ului) la cântul gregorian căruia îi adaugă vocea a doua. Se nasc acum noi termeni care indică rolul
melodiilor rezultate din suprapunerile polifonice: tenor (tenere – a ţine), 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 naştere la procedeul numit conductus. Lui Leonin, zis cel
Mare, i-a urmat Pérotin cel Mare, care îşi scrie compoziţiile la trei şi patru voci.
În secolul al XIII-lea apare o primă formă a muzicii religioase polifonice –
motetul – conţinând voci mai multe şi independente, precum şi texte diferite care
puteau fi şi în altă limbă decât latina. Caracterul eterogen la acestui motet este
rezultatul înglobării celor mai felurite influenţe: alături de melodii gregoriene apar
cântece populare şi cântece ale trubadurilor, textele fiind concepute în limbi diferite. Faux-bourdonul sau falsul bas, de origine engleză, constând în paralelismul de terţe şi sexte, este o altă formă polifonică teoretizată în secolul al XIVlea, dar practicată mai înainte. Se conturează cu mai multă claritate ştiinţa
conducerii independente a vocilor, apare mersul contrar, se apelează la gândirea verticală şi astfel muzica polifonică înregistrează noi progrese. Se vădesc
însă şi exagerările polifonice prezente în tehnica imitativă, în aspectele formal-constructive, în lipsa de claritate a textului pe care le va îndepărta Josquin
des Prés, lucrările sale caracterizându-se prin efortul de subordonare a tehnicii
imitative conţinutului emoţional al muzicii, meşteşugul polifonic devenind astfel
un mijloc expresiv de căpătâi. Prin apelarea la cântecul popular se mijloceşte
apariţia unor noi forme precum: rondelul sau rota (vocile apar pe rând, în canon), hochetul (elementul imitativ se perindă de la o voce la alta, având dese
întreruperi care sugerează sughiţatul; vocea a treia are o desfăşurare potolită),
villanela sau villancico în Spania, frotolla în Italia. Pe acest nou făgaş evoluează
şi muzica religioasă, ceea ce atrage proteste vehemente ale reprezentanţilor
bisericii, aceştia reclamând respectarea neabătută a vechilor canoane. Papa
Ioan al XXXI-lea condamnă noul stil în conciliul din 1322, spunând „că anumiţi
discipoli ai şcolii noi îşi dau toată osteneala de a măsura timpii şi vor cu orice
preţ, cu ajutorul unor note noi, să exprime melodii în dauna antifonarului. Ei
aleargă şi nu se odihnesc niciodată, ameţesc urechea, dar nu vindecă sufletul.”
Problematica individualizării vocilor, apariţiei formulelor ritmice mensurale
şi elevării ritmului domină secole în şir trecerea de la ritmul liber, caracteristic
monodiei gregoriene ce fructifică elemente ale antichităţii greco-romane, la ritmul specific stilului Renaşterii constituindu-se într-o etapă intermediară. Rimul
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liber, natural, precizează Liviu Comes în lucrarea Melodica palestriniană, „are la
bază următoarele principii esenţiale: caracterul egal şi indivizibil al timpilor, gruparea lor într-o succesiune liberă, determinată de accentele textului.” 171
Reprezentanţii şcolii de la Solesmes au stabilit, la sfârşitul secolului trecut, când
şi-au propus restaurarea cântecului gregorian, că ritmica gregoriană era nemensurată172, că timpul era simplu, indivizibil că notaţia nu indica raporturile de durată între sunete. Gruparea ritmică a sunetelor urma cursul grupării silabelor în
cuvintele textului latin. În lucrarea citată, Liviu Comes constată că „Accentul
limbii latine din perioada gregoriană este un accent tonic, de natură complexă
însumând concomitent calităţi dinamice (de intensitate) şi melodice (de înălţime). Accentul tonic al cuvintelor determină în melodica gregoriană formarea
unor grupări ritmice variate, combinate în mod liber.”173
În organum, formă ce defineşte o cântare în care vocea denumită cantus
firmus (vox principalis) este purtătoarea melodiei lui cantus planus, vocea cealaltă având un mers paralel la octavă, cvintă şi cvartă, ritmul se prezintă sub
forma unor durate egale (notă contra notă). Mai târziu apare organum melismatic care nu conţine modificări ritmice. Etapa superioară a polifoniei este reprezentată de discantus (diafonia), formă derivată din individualizarea „vocii organale” a unui organum. Individualizarea se manifestă printr-o mai mare
independenţă a vocilor care nu mai „însoţesc” cântecul gregorian la cvintă sau
la cvartă. Desfăşurarea muzicii era silabică, de aici derivând expresia „punct
contra punct”, formulare ce va sta la baza noii ştiinţe a conducerii vocilor: contrapunctul. Victor Giuleanu consideră că „Individualizarea vocilor în discantus
va duce repede la structuri ritmice mensurale, vocile vor avea – pe lângă melodie – şi ritmul lor propriu, făcând ca interesul compozitorilor pentru mişcarea ritmică să se manifeste nu numai în sens orizontal, ci şi în cel vertical. În acest fel,
discantus va determina o mai mare reliefare a ritmului ca mijloc de expresie şi
va genera primele forme de poliritmie verticală (în sensul larg al noţiunii).” 174
Discantus este urmat de motetul vechi cu sporite diferenţieri ritmice, variabilitatea constructivă a acestora culminând în Renaştere.
Diferenţierea ritmică din perioada medievală este subordonată tiparelor
ritmice modale, acelor moduri ritmice al căror număr se ridică la şase, dar mai
răspândite erau următoarele patru: modul I – trohaic, modul II – iambic, modul III
– dactilic, modul IV – anapestic. Spre deosebire de entităţile ritmice ale antichi171
172
173
174

Op. citat, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971, p. 125.
Părerile sunt divergente în această privinţă.
Op. citat, p. 126.
Giuleanu, Victor, Ritmul muzical, vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969, p. 87-88.
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tăţii, modurile ritmice medievale debutează cu accentuarea primului element
ritmic, prefigurându-se astfel ritmul binar şi ternar, precum şi timpii accentuaţi
sau neaccentuaţi, cu alte cuvinte, metrica muzicală modernă. Modurile ritmice
menţionate au fost folosite de compozitorii secolelor al XII-lea şi al XIII-lea, reprezentanţi ai curentului ars antiqua. Modurile ritmice medievale îşi încetează
existenţa spre sfârşitul secolului al XIV-lea, odată cu ivirea zorilor artei noi – ars
nova, eliberată de canoanele ritmice fixe, dominată de arta contrapunctiştilor
Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Giovanni de Florentia, Jacopo da
Bologna ş.a.
În domeniul fixării notaţiei muzicale, un rol de seamă revine lui Guido
d’Arezzo (995 ? – 1050) care susţinea „principiul de la sine înţeles că fenomene
sonore diferite trebuie să ocupe în reprezentarea grafică locuri diferite.” Pornind
de la tentativele anterioare care apelau la o linie pentru scrierea notelor (experienţă realizată la mănăstirea franceză Corbeau, important centru de scriere),
Guido adaugă alte două linii deasupra celei existente şi, la nevoie, încă o linie
neagră, apelând atât la liniile cât şi la spaţiile dintre ele pentru fixarea sunetelor.
Pe fiecare linie erau dispuse sunetele care se succed în terţe, iar între liniile de
note, celelalte sunete. Tot el introduce notaţia silabică pentru primele şase trepte: ut, re, mi, fa, sol, la, apelând în acest sens la prima silabă din primele şase
versuri ale unui cunoscut imn latin. Sunetul si a fost adăugat de un muzician
bavarez în secolul al XVI-lea, un secol mai târziu Bononcini – teoretician italian
– înlocuind silaba ut cu silaba do. Dacă prin Anicius Manlius Torquatus
Severinus Boetius Evul Mediu este bine informat asupra muzicii eline şi gândirii
pythagoreice, dacă prin Alcuin (sec. VIII-IX) muzica apare încadrată în rândul
celorlalte ştiinţe, iar modurile antice sunt preluate sub denumirea de autentice
şi plagale, dacă prin Hucbald (sec. X) muzica este inclusă ca ştiinţă, în
Quadrivium, alături de aritmetică, geometrie şi astronomie, prin Guido d’Arezzo
şi inventarea portativului se săvârşeşte o revoluţie, limbajul sonor devenind vizualizat, figurativ.
Simbolurile de note apărute în prima fază a notaţiei proporţionale au fost:
longa, brevis, şi semibrevis, fiecare permiţând diviziunea ternară a valorilor, considerată diviziune sau măsurare perfectă (mensura perfecta) din punct de vedere
biblic (trinitatea). Din aceste considerente, diviziunea binară era considerată imperfectă (mensura imperfecta). Latura teoretică a notaţiei proporţionale construită
pe temeiul celor trei valuri ritmice menţionate mai înainte – longa, bravis şi semibrevis - a fost abordată de magistrul Francon di Colonia (sec. al XVIII-lea) şi ulterior de Joannes de Muris (1290-1355) şi Philipp de Vitry, cele trei valori ritmice
îmbogăţindu-se cu încă două, după cum urmează: maxima, longa, brevis, semi-
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brevis şi minima. Francon di Colonia (? – 1250) a dat la iveală Ars cantus mensurabilis, Joannes de Muris a scris Tractatus de musica, Marchetuo de Padova a
realizat Pomerium musicae mensuratae, Philipp de Vitry este autorul lucrării Ars
nova. Şi alţi teoreticieni au abordat problematica ritmului modal şi a notaţiei proporţionale, printre aceştia numărându-se: Johannes de Garlandia (sec. al XIIIlea) 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 sintetizate principiile artei ritmice mensurale ale epocii sale. În secolele al XIV-lea şi
al XV-lea latura teoretică a ritmului mensural (proporţional) a cunoscut acumulări
succesive şi selectări lămuritoare, simplificatoare. Elaborările teoretice au în vedere proporţia ritmică şi forma denumită discantus, promotoarea ritmului mensural. Referindu-se la raporturile dintre proportio şi discantus, Victor Giuleanu precizează: „Între cele două elemente – proportio şi discantus – există un raport
evident de interdependenţă: discantus (diafonia), noul gen de creaţie, constând
din suprapunerea a două sau mai multe melodii de tipul cantus planus, nu era
posibil fără o ritmică proporţională, întrucât prin etajarea (suprapunerea) melodiilor apar în mod implicit şi relaţii de natură verticală – ritmice şi intonaţionale – ce
impuneau cu necesitate mensurabilitatea valorilor ritmice.”175
Noile dimensiuni ale gândirii muzicale europene biruie treptat vechile canoane, nimic nemaiputând stăvili progresul artei sunetelor sau al altor domenii
ale cugetării înaintate, nici măcar inchiziţia care l-a hulit pe Galilei şi l-a ars pe
rug pe Giordano Bruno. Libertatea de gândire este proslăvită în farse, moralităţi,
carnavaluri, alegorii, comedii, în creaţia celui mai de seamă poet al veacului al
XIII-lea, originar din nordul Franţei, din Arras: Adam de la Halle. Elemente novatoare se semnalează în cadrul dramelor liturgice, compuse în limbile naţionale
care dăinuie până în veacul al XV-lea, unele personaje „sfinte” fiind înlocuite cu
oameni care nu se identifică cu ele. Modificări importante intervin în cadrul indicaţiilor scenice unde se precizează că personajele femei şi îngeri sunt reprezentate de clerici sau al celor regizorale care sugerează un cadru cât mai natural.
Modificări se produc şi în genul miracolelor, subiectele subliniind acţiuni laice, cu
oameni obişnuiţi, sursele de inspiraţie aflându-se în legende hagiografice, cronici istorice, romane bretone, poveşti populare, evenimente cotidiene. După dispariţia miracolelor, la sfârşitul veacului al XIV-lea, apar spectacolele misteriale
ce se desfăşoară în pieţele din faţa bisericilor, manifestarea oferind material
dramatic pentru câteva zile de spectacol.
Gândirea muzicală înnoitoare îmbracă forma unei noi etape în evoluţia muzicii reprezentată de ars nova care absoarbe formele laice şi stimulează fructifi175 Op. citat, p. 115
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carea limbii naţionale, cultivă vocea purtătoare de melodie din complexul arhitecturilor polifonice, utilizează procedeele imitaţiei, scriitura polifonică
instrumentală dedusă din cea vocală, faux-bourdonul, diviziunea binară alături
de cea ternară. În Italia, „ars nova” debutează odată cu Renaşterea, compozitorii apelând la forme noi în care toarnă un nou conţinut denumite: madrigal, ballata şi caccia, toate aparţinând muzicii laice. Madrigalul – compoziţie vocal-instrumentală lirică – este alcătuit din două strofe la fel desfăşurate, despărţite printr-o
ritornelă instrumentală. Spre deosebire de madrigalul secolului al XVI-lea, cel
din secolul al XIV-lea este o continuare a cântecelor şi imnurilor trubadureşti
adaptate noului context polifonic, având o formă binară: a-b. Ballata vine de la
ballare – a dansa – formă cântată care se execută dansând. Caccia, cântec de
vânătoare, este o formă vocal – instrumentală specifică vieţii de curte. Două linii
melodice vocale se imită reciproc, iar vocea a treia, instrumentală, este încredinţată cornului. Se apelează la elemente descriptive specifice vânătorii ca: fuga
vânătorilor, lătratul câinilor, strigătele vânătorilor etc. Principalele aspecte ale
„ars novei” au fost teoretizate de Marchetto de Padova în Lucidarium (1317) şi
Pomerium (1324), de Antonio de Tempo în Trattato delle rime volgari (1332) şi
de Ghidino de Sommacampagna, autorul unui tratat dedicat ritmului (13811384). Compozitori cu o contribuţie aparte au fost Johannes Ciconia, Domenico
Datalo, Bertolino, Grazioso – la Padova; Jacopo şi Bartolomeo – la Bologna;
Nicolo şi Matteo - la Perugia; Giovanni şi Donato – la Cascia; Rimini, Pistoia şi
Gaserta – la Genova; Francesco Landini – la Veneţia; Giovanni da Florentia – la
Florenţa, arta lor fiind înrâurită şi de inegalabilele izbânzi literare ale lui Dante,
Petrarca sau Boccaccio. În Franţa, „ars nova” a premers pe cea italiană, aspectele novatoare fiind surprinse de Philippe de Vitry în tratatul său Ars Nova (1324)
în care abordează o ritmică mai variată şi periodică, lărgeşte notaţia cu valori de
note mai mici precum: minima, semiminima, fusa şi semifusa, declară cunoscute
terţa şi sexta, fundamentează mişcarea contrară a vocilor, acceptă cromatismele considerându-le „corecte şi necesare”. Flamand a fost şi teoreticianul Johann
Tinctoris (1445-1511), autorul primului dicţionar muzical din lume ce conţine explicaţia principalilor termeni ai artei sunetelor. El admite disonanţa pregătită şi pe
timpul slab, îngăduie disonanţa nepregătită, este adeptul concordanţei depline
dintre text şi muzică. Cel mai de seamă compozitor al epocii a fost Guillaume de
Machault (1300 sau 1305 – 1377), poet şi muzician, autor de ballata, virelle,
motete şi o messă realizată cu prilejul încoronării lui Carol al V-lea. Îi sunt caracteristice îndrăznelile armonice şi ritmice care au surprins pe contemporani, în
unele compoziţii disonanţele folosindu-le pe parcursul mai multor acorduri. În
Anglia, „ars nova” a fost reprezentată de Dunstable (1370-1453), cel ce a influ-
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enţat şcoala franco-flamandă, iar în Germania, noile idei au înregistrat o întârziere de o jumătate 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 compoziţii pe 2-3 şi 4 voci, relevând aceleaşi
trăsături caracteristice ale noii mişcări muzicale din Franţa şi Italia.
Înnoirea activităţilor creatoare cuprinde întreaga lume artistică şi se desfăşoară sub impulsul noii ideologii a Renaşterii care are în vedere omul cu sentimentele şi pasiunile sale, cu năzuinţele şi idealurile lui, cu o gândire eliberată de
dogmele trecutului. În egală măsură, prin titanii gândirii şi pasiunii, se înnoiesc
ştiinţele, filosofia, literatura şi artele care situează în centrul lor omul, ca reacţie
faţă de spiritul medieval, tinzând spre perfecţiunea modelului oferit de antichitatea greco-romană. Au apărut noi universuri de gândire, noi concepţii de viaţă, a
avut loc descoperirea Americii de către Cristofor Columb (1492), Copernic se
pronunţă asupra locului pământului în Univers, se descoperă praful de puşcă şi
apar literele mobile de metal, realizare datorată lui Johann Gutenberg. Filosofia
antică este readusă în atenţia contemporanilor, în timp ce una şi aceeaşi personalitate titan – Leonardo da Vinci – se manifestă pe tărâmul picturii, sculpturii,
matematicii, opticii, mecanicii şi biologiei, iar scrisul lui Petrarca devine simbolul
conştiinţei naţionale italiene. Căutarea adevărului în ştiinţă şi artă, a legilor naturii şi vieţii devin deziderate fundamentale ale activităţii lui Michelangelo,
Giordano Bruno, Machiavelli, Galileo Galilei. Burghezia în ascensiune îşi crează
o nouă ideologie potrivnică spiritului inchizitor. Prin Rembrandt şi Rafael pictura
devine celebră, capodoperele lor relevând simbolul omului renascentist. Teatrul
continuă sincretismul spectacolului antic, în Italia genul îmbogăţindu-se cu comedia cultă intitulată Comedia dell’Arte, în Spania autori ca Lope de Vega,
Calderon de la Barca, Cervantes lasă posterităţii opere neîntrecute, cu aventuri,
surprize, pasiuni ingenioase, subtile şi convingătoare, iar în Anglia teatrul renascentist şi mai cu seamă elisabetean aparţinând lui Shakespeare şi predecesorilor săi afirmă, fie în drama istorică, fie în comedie, eroi cu mari calităţi sufleteşti,
deveniţi simbolul unei întregi epoci. În muzică au apărut 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 harmoniche (1558) şi Dimostrationi armoniche (1571) de Zarlino, Dodecachordon
(1547) de Glarean Heinrich Loriti (1488-1563) etc., precum şi compoziţii monumentale care au intrat definitiv în patrimoniul culturii muzicale universale.
Timp de mai bine de un secol şi jumătate, muzica Ţărilor de Jos evoluează
sub coordonatele promovate de Renaştere, arta franco-flamandă continuând
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noile idei în condiţii specifice. Încă din secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, şcoala
neerlandeză răsărită în Olanda, Belgia, Flandra, Franţa nord-estică se cristalizase definitiv, apogeul atingându-l în următoarea etapă prin opera unor muzicieni
iscusiţi şi încărcaţi de glorie. Ei realizează acel stil polifonic în care este sintetizată experienţa de până atunci din domeniul limbajului muzical, impunându-se
prin cunoştinţele temeinice şi meşteşugul însuşite în şcolile organizate pe lângă
marile catedrale din Reims, Tournai, Anvers, Cambrai, Liége, Burges. În asemenea oraşe în care muzica vocală şi instrumentală se practica la fiecare colţ de
stradă sunt aduşi şi menţinuţi artişti de vază, creaţiile lor cunoscând apoi o largă
răspândire europeană. Unii muzicieni au părăsit Ţările de Jos îndreptându-se
spre alte curţi princiare europene, cu precădere italiene, contribuind astfel la
stimularea mai largă a culturii muzicale de pe continent, precum şi a altor preocupări deoarece o parte din aceşti muzicieni erau şi poeţi, matematicieni ori astronomi. Printre primii reprezentanţi ai şcolii neerlandeze se numără Johannes
Ciconia (1335 sau 1340–1411) născut la Liége şi decedat la Padova. În prima
jumătate a secolului al XV-lea, la curtea burgundă îşi desfăşoară activitatea
Gilles Binchois(1400-1460) şi Guillaume Dufay (1400-1474). Primul a compus
motete, misse şi chansonuri de o nobilă expresivitate, printre cele din urmă numărându-se Je loe amours, De plus en plus se renouvelle, Dueil angoissens,
Tristre plaisir, Ay douloureux disant hélas şi altele, iar cel de-al doilea devine,
prin muzică, un cronicar al timpului său, o personalitate muzicală internaţională.
Şi-a început pregătirea în corul catedralei din Cambrai, a trăit un timp la
Bologna, apoi a devenit membru al corului papei din Roma. Din anul 1429 îl
găsim capelan, a activat în posturi de canonic şi vicar, de profesor de canto, a
fost distins cu diferite onoruri devenind, încă în viaţă, un glorios compozitor. În
creaţie aduce contribuţii de seamă în genurile motetului şi missei, lamentaţiei,
baladei, rondo-ului, simplificând arhitectura, rafinând melodia şi coloritul. În motete utilizează numai limba latină înlăturând politextualitatea precum şi elementele de izoritmie. Ca elev al lui Dunstable, polifonist de vază englez, apelează la
mersul paralel în terţe şi sexte preferând, cu alte cuvinte, faux-bourdonul. În
misse reţine un singur cantus firmus care se aude în toate părţile şi modifică
melodiile gregoriene fără nici o reţinere. În acest gen utilizează patru voci pentru
creşterea sonorităţilor, o atenţie aparte acordând tenorului şi sopranului.
Transformă missa într-un impunător ciclu variaţional pe o temă dată, în acest
gen utilizându-se şi teme laice de circulaţie mai largă (L’homme armé).
Un alt reprezentant de seamă al şcolii franco-flamande, care îşi desfăşoară activitatea în epoca de înflorire a ei, este Jean Ockeghem (1430-1496?) care,
de copil, cântă în corul catedralei din Anvers şi se instruieşte în arta componisti-
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că cu Dufay. După 1459 deţine funcţii diverse ca: trezorier la mănăstirea din
Tours, maestru de capelă pe lângă regele Franţei. A scris chansonuri, motete şi
misse unele (Deo gratias) având 36 de voci, altele demonstrând o intensă preocupare pentru latura experimentală a compoziţiei. Ernest Krenek, în
Enciclopedia della musica (Ricordi), precizează următoarele în legătură cu opera
lui Jean Ockeghem: „Johannes Ockeghem este unul dintre cei mai enigmatici
compozitori. Timp de secole a fost considerat un teoretician arid, fără nici o fantezie creatoare. După părerea noastră, responsabilitatea unei astfel de judecăţi
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 după el au fost atât de timoraţi de autoritatea lui Glarean, încât nu s-au mai
preocupat să vadă dacă Ockeghem a mai scris şi alte lucrări sau măcar «câteva
alte» canoane formidabile… Trebuie să recunoaştem că până un demult era
foarte greu să-i aprofundezi opera. Dar de când austriacul Denkmäler a făcut
cunoscut publicului unele dintre cele mai inspirate misse ale lui – Codici di Trento
– şi în special excelenta ediţie a lui Dragan Plamenac cu întreaga operă a lui
Ockeghem, s-a constatat cât de mult s-a preocupat acest mare compozitor de
experimentele contrapunctice. Originalitatea sa se bazează nu atât pe abilitatea
tehnică supusă regulilor fixe ale conducerii vocilor şi ale disonanţelor în situaţiile
dificile create de schemele contrapunctice sofisticate, cât pe modul de a înfrânge
aceste reguli, pe care le va impune mai puţin rigid în tratarea disonanţelor, tinzând spre simplificarea condiţiilor ritmice şi metrice...”. Acum disonanţele se
emancipează, liniile contrapunctice se conduc după propriile lor legi, ritmul devine neregulat, mişcările privite în simultaneitate sunt de diverse tempouri. Se impun contrastele surprinzătoare dintre tempourile repezi şi cele lente, coloritul înlănţuirilor armonice, continuitatea cântului care nu cunoaşte pauze etc.
Din aceeaşi generaţie fac parte Jacobus Obrecht (1450-1505) şi Josquin
des Prés (1449 sau 1450–1521) care aduc o contribuţie de seamă la multiplicarea procedeelor contrapunctice, permiţându-se imitaţiile la toate intervalele, augmentarea, diminuarea şi recurenţa temei, creşterea rolului tuturor vocilor care
devin egale. Continuând estetica lui Dufay, reprezentanţii acestei generaţii concep misse pe teme laice, realizează misse parodie sau misse lipsite de cantus
firmus. Pe lângă Obrecht şi des Prés, mai sunt cunoscuţi Pierre de la Rue, instalat la curtea burgundă, la curtea spaniolă şi la curtea Margaretei de Austria, guvernatoarea Flandrei, precum şi Isaac care şi-a desfăşurat activitatea la curtea
Medicilor din Florenţa şi în Austria. După Josquin des Prés, marea polifonie
sfârşeşte, alţi muzicieni neerlandezi continuându-şi activitatea pe alte meleaguri
în calitate de dirijori, compozitori, pedagogi sau interpreţi. Printre ei pot fi menţi-

252

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

onaţi: Adrian Willaert, Jacques Arcadelt, Philippe Verdelet, Cypriano da Rore,
Jakob Clemens non Papa. Din ultima generaţie de compozitori neerlandezi fac
parte Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) – organist, clavecinist şi compozitor, Orlando di Lasso (1531 sau 1532–1594), acesta considerat corifeu al epocii. Născut în Mons (Hennegau) – Flandra – şi-a desfăşurat activitatea prin multe oraşe europene, îndeplinind funcţii diverse, bucurându-se de preţuirea unor
personalităţi politice de vază. A scris chansonuri, villanele, madrigale, motete,
psalmi, misse, contemporanii şi urmaşii lui considerându-l „marele maestru şi
meşteşugarul suprem”.
În Italia, Renaşterea muzicală este reprezentată de şcolile romană, veneţiană, florentină şi de nume celebre de muzicieni ca: Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Luca Marenzio, Andrea şi Giovanni Gabrieli, Orazio Vecchi, Adriano
Banchieri, Iacopo Peri, Gesualdo di Venosa, Claudio Monteverdi şi Giulio
Caccini. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1526-1594) ne apare ca un clasic al
stilului vocal polifonic, gândirea sa muzicală dominând o întreagă epocă. El s-a
distins în calitate de corist la o biserică din Roma, apoi a devenit dirijorul corului
catedralei Sf. Petru şi, după căsătorie, este angajat dirijor la biserica Santa
Maria Maggiore. Îşi însuşise problematica genurilor muzicale pretutindeni practicate: missa, motetul, coralul gregorian şi lutheran, psalmul hughenot şi laic,
chansonul, madrigalul, frotola, liedul polifonic. A scris peste 800 de titluri, 130
fiind madrigale laice, celelalte aparţinând genurilor: missei, motetului, imnului,
offertoriului, litaniei, lamentaţiei, psalmului etc. Un rol esenţial în creaţia sa revine melodiei ce „aparţine unui stil în care verticalitatea n-a ajuns încă să constituie factorul esenţial de organizare structurală. Linia melodică se dezvoltă în
baza tendinţelor sale orizontale rămase din epoca deplinei libertăţi monodice.
Încadrarea ei în ţesătura polifonică o obligă la unele schimbări şi adaptări, fără
însă a o încătuşa şi a-i strivi elanul orizontal.”176 În unele creaţii cum sunt missele, apelează şi la melodii gregoriene în formă de cantus firmus, dar şi la melodii
împrumutate din alte lucrări proprii ori ale altor muzicieni. Materialul gregorian
era utilizat mai întâi într-un motet propriu şi apoi într-o missă parodie cu acelaşi
titlu. Pe această cale, Liviu Comes ajunge la concluzia că „o missă palestriniană
devine o lucrare ciclică de amploare clădită pe baza monotematismului şi a principiului variaţiei.”177 Împrumutul de melodii din madrigale proprii, din creaţia altor
autori sau pe tema cântecului L’homme armé (Missa Papei Marcelli) preluată şi
de alţi compozitori nu se rezumă pur şi simplu la citat, căci componentele profa176 Comes, Liviu, Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971, p. 48.
177 Ibid, p. 65.
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ne sunt retopite în cele cultice, limbajul rămânând unitar. Temele laice sunt adesea modificate până la nerecunoaşterea lor. Din punct de vedere modal,
Palestrina recurge la particularităţile modurilor şi la adausurile prezente în modurile polifonice. Aspecte aparte prezintă ritmica, morfologia, configuraţia generală a melodiei, formulele melodice şi structura „în mozaic” a polifoniei palestriniene – cum o numeşte Liviu Comes.
Luca Marentio (1553-1599) s-a bucurat de protecţia unor personalităţi politice proeminente, a intrat în serviciul familiei de Medici şi apoi la curtea polonezului Sigismund al III-lea, unde regina cânta din voce şi din lăută. A excelat în genul
madrigalului în care raporturile dintre text şi muzică sunt subliniate în cele mai
mici detalii, compozitorul apelând la textele unor literaţi de primă mărime ca:
Petrarca, Dante, Ariosto, Tasso, Guarini etc. pentru a cânta dragostea eternă şi
frumuseţile naturii. Printre cele mai cunoscute madrigale se numără: Scendi dal
Paradiso, Giunte alla tomba, Solo e pensoso, Tu moredo innocente...etc. Andrea
Gabrieli (1520-1568) şi Giovanni Gabrieli (1557-1612) au fost organişti, primul
scriind atractive misse, psalmi, Concerti şi madrigale, unele lucrări fiind concepute „per voci et strumenti musicali”, interpretarea lor putându-se face cu vocea, cu
instrumentele sau cu ele împreună. Pentru orgă a scris Ricercari şi Canzone,
Intonazioni şi Toccate iar pentru opt instrumente Ricercar per sonar. Giovanni
Gabrieli este considerat o stea muzicală de primă mărime prin introducerea progresiilor armonice, prin îmbinarea ingenioasă a scriiturii corale cu cea instrumentală, prin crearea unor introduceri şi interludii orchestrale numite sinfonii, prin folosirea virtuozică a instrumentelor ca în Canzoni e sonate, prin sporirea numărului
instrumentelor de la opt, câte erau prezente la Andrea, la 22, divizate în grupuri,
prin apelarea la octava dublă şi la principiul alternării alămurilor şi coardelor, prin
evidenţierea principiului variaţiei continui.
Orazio Vecchi (1550-1605) a scris misse, motete, imnuri şi madrigale, cel
mai important din acest ultim gen fiind comedia Amfiparnasso a cărei primă audiţie a avut loc în 1594 la curtea din Modena, data semnificând apariţia primei
opere bufe. Nu se poate vorbi încă de genul liric, ci mai degrabă de un madrigal
dialogat cu două palete expresive: lirico-tragică şi grotesco-comică. Adriano
Banchieri (1567-1634) a fost un desăvârşit organist, un teoretician cu largi vederi,
autorul lucrărilor L’organo suonario (1605) care a cunoscut mai multe ediţii, şi
Moderna prattica musicale, precum şi un compozitor care aduce noutăţi în arsenalul mijloacelor de exprimare, el fiind primul care a utilizat contrastele de forte şi
piano. În lucrarea L’organo suonario concepe primele reguli referitoare la utilizarea acompaniamentului cu bas cifrat. A scris motete, misse, madrigale dramatice
precum La Pizzia senile alcătuit din 19 episoade interpretate fie sub formă de vi-
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llanelle la trei voci, fie sub formă de madrigale – unele în dialect veneţian.
Jacopo Peri (1561-1633), muzician elevat, reprezentând camerata florentină aflată sub conducerea lui Giovanni Bardi, este promotorul unui nou mod de
declamaţie şi autorul operei intitulată Dafne (1592) pe un libret de Ottavio
Rinnucini, reprezentaţiile având loc la Florenţa, în palatul Corsi, în 1579, inclusă
în carnavalul tradiţional. Este prima operă florentină care s-a bucurat de un asemenea succes încât compozitorului i s-a cerut o nouă lucrare inspirată din mitul
lui Orfeu şi Euridice, lucrare ce urma să se reprezinte cu prilejul căsătoriei lui
Henric al IV-lea cu Maria de Medici. Premiera noii opere – Euridice – pe libretul
aceluiaşi Ottavio Rinnucini – a avut loc la 6 octombrie 1600, rolul lui Orfeu fiind
interpretat de Jacopo Peri a cărui voce era extraordinară. Opera Dafne a fost
concepută în stile rappresentativo, iar Euridice a fost prima „dramma per musica”. În cuvântul înainte la Euridice, Jacopo Peri precizează: „Având în vedere că
este vorba despre poezie dramatică şi că trebuie să se imite cu cântul limbajul
vorbit (şi fără îndoială că nu se vorbeşte niciodată cântând), consider că vechii
greci şi romani (care, după o opinie răspândită, cântau pe scenă tragediile în
întregime) foloseau o armonie care, depăşind pe aceea a vorbirii obişnuite, rămâneau în afara melodiei cântului, în maniera de a căpăta o formă intermediară....eu nu voi îndrăzni să afirm că acest cânt este identic cu cel care era folosit
în tragediile greceşti şi romane, dar am crezut că este singurul care poate să fie
dat pentru muzica noastră, pentru a se adapta la limba noastră.” Ca structură,
lucrarea, lipsită de dramatism, se prezintă sub forma unei înlănţuiri de solo-uri şi
riturnele care alternează cu coruri. Se mai detaşează două terţete, un interludiu
instrumental pentru trei flaute şi un „Ballo” dansant şi cântat la cinci voci şi la trei
voci. Jacopo Peri a mai scris şi muzică de cameră, reţinând atenţia ciclul La
varie musiche pentru una, două sau trei voci şi continuo. Prin stilul rappresentativo, compozitorul a deschis calea capodoperelor lui Claudio Monteverdi.
Gesualdo di Venosa (1560-1613) se formează în cadrul cameratei muzicale din casa tatălui său, iar atunci când împlineşte 18 ani se află în tovărăşia renumitului poet Torquato Tasso care îi pune la dispoziţie un număr impresionant
de librete pentru madrigale. Cel mai contradictoriu muzician al tuturor timpurilor,
a cărui bunătate alterna cu violenţa primitivă, a creat vizionare madrigale la cinci
şi şase voci, canzonete, motete, Sacre Cantiones á cinque voci, Responsoria la
şase voci, Psalmi delle compiete, un Benedictus şi o Liturghie. Se afirmă dualismul armonie-polifonie, scriitura armonică se caracterizează printr-o fantezie debordantă, din punct de vedere ritmic apelează la neaşteptate sincope, contratimpi şi accente expresive pe timpii slabi. Încărcătura vocilor este când aerisită,
când saturată, iar cadenţele finale uimesc prin noutatea înlănţuirilor acordice.
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Un exemplu concludent în acest sens îl oferă madrigalul Luci serene e chiare. În
stilul concitato este conceput madrigalul Ecco moriro dunque cu un câmp armonic atrăgător în cadenţa finală. Spectrul morţii domină madrigalul Hai, già mi
discoloro care conţine o cadenţă frigică, o a doua temă tratată imitativ şi modulaţii cromatice de efect. Alte pagini madrigaleşti surprind prin prezenţa principiului variaţiei continue, prin tensiuni gradate, subliniate prin alteraţii de trepte, prin
elementele de polimodalism şi prin acel dramatism ce va străbate muzica mult
mai târziu. Spiritul novator este prezent şi în motete, unele dintre ele dramatice
până la paroxism, altele anunţând tipologia de fugă dublă de mai târziu, aşa
cum madrigalul Luci serene e chiare anticipă, în embrion, sonata şi cum motetul
O, vos omnes prefigurează „passacaglia-ciaconna”; acelaşi spirit novator domină ciclul coral Responsoria, iar ultimele sale lucrări indică dispariţia polifoniei şi
prezenţa recitativului asemănător cu cel din operele romantice.
Claudio Monteverdi (1567-1643) încheie epoca Renaşterii italiene printr-o
creaţie cutezătoare şi vizionară alcătuită din madrigale, motete, misse şi opere.
A fost elevul lui Marc-Antonio Ingegnieri, apoi cântăreţ şi violonist, maestru de
capelă la curtea din Mantua, maestru de capelă la biserica San-Marco din
Veneţia. Cele două opere–Orfeu (1607) şi Arianna (1608)–exprimă atmosfera
unui spaţiu sonor şi poetic încântător, ele fiind urmate de scena dramatică Il
combattimento di Tancredi e Clorinda (1624) şi de operele Il ritorno d’Ulisse
(1641) şi L’Incoronazione di Poppea (1642). Utilizează cântul solistic liber conceput, liedul tripartit sau aria „da capo”, monologul, recitativul, cupletul, riturnela,
lamentaţia, corul mixt sau bărbătesc, baletul, varietatea ritmică şi timbrală, pagina orchestrală cu pizzicato şi tremolo la coarde. Cu Monteverdi se încheie o
epocă şi se deschide alta, la fel de fecundă şi impunătoare ca freamătul vieţii
care aşează arta adevărată în durata nemăsurată a timpului. Concomitent,
Giulio Caccini (1550-1618), supranumit şi Romano, compune muzica la Dafne şi
Euridice (1602) pe aceleaşi poeme ale lui Rinuccini, apelând la stilo recitativo,
rappresentativo. A mai compus două culegeri de piese pentru o voce acompaniată de o violă intitulate: Nuove Musiche I (1601), care conţine şi o metodă de
bel-canto, şi Nuove Musiche e nuovo maniera di scriverle (1614). Apariţia operei
este strâns legată de dezvoltarea monodiei acompaniate, de laicizarea muzicii,
de înlocuirea structurilor polifonice de până atunci cu structurile vertical-armonice care vor sta la baza armoniei funcţioanle.
Cei mai de seamă teoreticieni ai Renaşterii italiene au fost Giuseppe
Zarlino (1517-1590) şi Vicenzo Galilei (1533-1591). Primul, menţionat şi mai
înainte, elev al lui Wilaert, a scris lucrarea capitală intitulată Institutioni harmoniche (Instituţiunile armonice) dată la iveală în 1558, apoi Dimostrationi harmoni-
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che (Demonstraţiile armonice) terminată în 1571 şi Supplimenti musicali
(Suplimente muzicale) concepută în 1558. El acordă o mare atenţie raporturilor
dintre muzică şi vorbire, intercondiţionărilor dintre teorie şi practică, defineşte
stările emoţionale ale diferitelor moduri, se opreşte asupra varietăţilor contrapunctului şi problematicii dublului contrapunct, fundamentează noua factură armonică, principiile de acustică naturală ale acordului de trei sunete (seria sunetelor armonice) şi caracteristicile răsturnării intervalelor. Referindu-se la
înrâurirea etică a muzicii, scrie: „Muzica înviorează spiritul, ghidează pasiunile,
potoleşte mânia, ne face să ne trecem timpul în chip virtuos şi posedă capacitatea de a ne deprinde cu unele moravuri, mai ales când este folosită în modurile
cuvenite şi cu măsură.” Vincenzo Galilei, autorul tratatului Dialogo della musica
antica et della moderna, tipărită la Florenţa în anul 1581, este preocupat de logica şi firescul discursului muzical, de unitatea dintre text şi muzică, de particularităţile de vârstă, sex şi temperament ale interpretului. În legătură cu „înţeleapta simplitate a cântului natural” şi cu exagerările legate de text, el precizează: „În
timp ce o voce cântă începutul cuvintelor, o alta se află nu numai la mijlocul sau
la sfârşitul aceluiaşi vers, dar chiar la începutul, la mijlocul sau poate, la sfârşitul
versului următor. Totodată, fiecare vers este rostit de câte patru sau cinci ori,
împotriva oricărei logici. Se mai întâmplă chiar ca o singură silabă să fie adeseori lungită pe o mulţime de note diferite, imitând câteodată ciripitul păsărilor, iar
alteori urletul câinilor.”
Atributele principale ale Renaşterii muzicale în Franţa, Spania, Anglia şi
Germania sunt reprezentate de Janequin, Claude Le Jeune, Tomas Luis de
Victoria, Dowland, Thomas Morley, Hans Leo Hassler. În Franţa, după contribuţiile timpurii datorate lui Philippe de Vitry şi Guillaume de Machault, în a căror
creaţie de motete este aplicat principiul izoritmiei, se dezvoltă chansonul polifonic care îşi lărgeşte sfera tematică şi cadrul arhitectonic, compozitorii vădind un
interes aparte pentru surprinderea unor aspecte din natură, din viaţa obişnuită,
din frământările vârstei îndrăgostiţilor, din fapte dramatice, eroice etc., care sunt
redate narativ, liric, trist, descriptiv, glumeţ. Formele, influenţate de cântecul şi
dansul popular, sunt extrem de variate, iar dimensiunile se extind de la câteva
măsuri până la peste 40 de pagini, apropiindu-se de genul cantatei. Cel mai de
seamă compozitor al Renaşterii franceze a fost Clément Janequin (1475
?–1560), autorul unor piese corale mari, considerate cântece-fantezii, precursoare ale muzicii programatice: Bătălia, Vânătoarea, Cântecul păsărilor,
Strigătele de pe străzile Parisului, Trăncăneala femeilor care spală rufe în râu.
Bătălia este o lucrare monumentală arcuită în cinci părţi care evocă lupta armatei franceze împotriva celei elveţiene prin: lovituri de arme, semnale de luptă, de
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„alarmă”, strigătele războinicilor, victoria finală a oastei franceze. În discursul
muzical sunt încorporate intonaţii ale cântecului ostăşesc de dans, ale cupletelor
satirice, exclamaţiile cu caracter onomatopeic. Pe lângă cele peste 200 de cântece, unele pe texte de Ronsard, a mai compus motete şi misse. Mişcarea umanistă cunoscută sub denumirea Pleiada celor şapte aştri poetici, în fruntea căreia se afla Ronsard, a jucat un rol de seamă nu numai în procesul de îmbogăţire
şi dezvoltare a limbii franceze, desconsiderată vreme îndelungată, ci şi în aprofundarea problematicii specifice muzicii care, pentru cel ce o practică, devine
semn al „virtuţii, mărinimiei şi adevăratei nobleţi.” În 1570 s-a deschis la Paris o
Academie de poezie şi muzică întemeiată de Baïf, membru al Pleiadei, instituţia
vieţuind până în 1584; ea urmărea reînvierea rolului etic al muzicii şi exprimarea
cuvântului în cânt, „completându-i înţelesul cu ajutorul armoniei şi al melodiei.”
Se diversifică muzica instrumentală concepută pentru lăută, viela – strămoşul
viorii, violă, chitară, vioară şi orgă, clasicul muzicii de orgă franceze fiind considerat Titelouze, iar continuatorii săi – Lebègue şi Raison – i-au desăvârşit opera.
Muzica hughenoţilor – reprezentanţii francezi ai Reformei – se afirmă în secolul
al XVI-lea prin apelarea la cele mai răspândite melodii populare cărora li se
asocia textul psalmilor. Cei mai cunoscuţi compozitori hughenoţi au fost Claude
Goudimel (1505-1572) şi Claude le Jeune (1525 sau 1530–1601) primul anticipând stilul omofonic-armonic, iar cel de-al doilea statuând principiul antic al concordării melodiei cu prozodia versurilor.
Compozitorul Renaşterii spaniole este considerat Tomás Luis de Victoria,
epoca înregistrând şi aportul altor muzicieni ca organistul Antonio de Cabezón,
Juan del Encina, fondatorul teatrului muzical, şi Morales. Arta lor înfloreşte alături de strălucite pagini literare şi picturale devenite nemuritoare, ale lui
Cervantes, Lope de Vega, Calderon, Velasquez, El Greco. Se consolidează arta
interpretativă instrumentală, de timpuriu răspândindu-se instrumentele cu coarde şi claviatură. Au apărut lucrări de pedagogie muzicală, s-a afirmat latura teoretică a culturii muzicale, au încolţit forme şi genuri caracteristice cum ar fi: romanţa, villancico – echivalentul villanellei italiene, s-a răspândit teatrul muzical
sub forma farselor şi elozelor, apoi tonadelor şi zarzuelei, ultimele două conturate deplin în secolul al XVII-lea.
În Anglia, după dispariţia celui mai de seamă polifonist – John Dunstable
(1400 ?–1453) - care stăpânea la fel de bine arta sunetelor, matematica şi astrologia, se afirmă muzica în teatrul dramatic sub forma pastoralei, interludiului,
cântecului maliţios, dansului, pavanei, gagliardei, variaţiunii, multe melodii aflându-se în colecţiile pentru virginal ale vremii. În creaţia populară apar ciclurile de
balade, cel mai cunoscut fiind ciclul despre Robin Hood. După încheierea
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Războiului celor două roze, Renaşterea engleză, strâns legată şi cu Reforma,
impulsionează creşterea conştiinţei naţionale şi afirmarea neîngrădită a culturii
umaniste. Instrucţia publică cuprindea obligativitatea însuşirii muzicii – a celei
vocale şi instrumentale – lăuta, viola, virginalul, iar actorul shakespearian trebuia „să ştie să danseze, să cânte la un instrument muzical şi din gură, să posede
darul elocvenţei, supleţea trupului, memorie, să mânuiască armele în chip iscusit şi, în acelaşi timp, să fie un izvor nesecat de spirite.” Apariţia madrigalului
este precedată de o bogată literatură madrigalescă străină tradusă în limba engleză, colecţiile cele mai de seamă numindu-se: Cântece pe trei, patru şi cinci
voci a lui Whythorne, apărut în 1571 şi Musica transalpina a lui Young, publicată
în 1588. În acest ultim an, compozitorul William Byrd publică o culegere de
„psalmi, sonete şi cântece”. După alte tentative, în 1611 dă la iveală cea mai
valoroasă culegere a sa inspirată din filonul folclorului naţional, piesele tinzând
spre factura acordico-omofonică. Morley (1557-1603), elev al lui Byrd, crează
canţonete pe două sau trei voci, pe cinci şi şase voci, madrigaluri la patru voci,
balete. Lirica vocală a renaşterii engleze este reprezentată de John Dowland
(1563-1626), virtuoz al lăutei, autor a numeroase cântece şi arii pe patru voci,
pentru voce şi acompaniament de lăută şi viola da gamba dominate de sentimentul dragostei împlinite sau de meditaţia elegiacă. Şi în Anglia instrumentele
muzicale intră în prim planul vieţii artistice, pentru virginal compunând diferite
piese compozitori ca Byrd, John Bell (1562-1628), Gibbons (1583-1625).
Tehnica componistică are în vedere principiul variaţional şi cel al imitaţiei, al dialogării vocilor. Polifonia se afirmă şi în creaţia de cult a compozitorilor englezi
care scriu muzică, apelând uneori la cântecul popular, atât pentru cultul catolic,
cât şi pentru cel anglican.
Renaşterea în Germania se încheagă în a doua jumătate a secolului al
XV-lea şi în secolul al XVI-lea, cultura muzicală cunoscând apogeul în perioada
războiului ţărănesc când se răspândeşte coralul protestant, Marsilieza secolului
al XVI-lea, cântare specifică Reformei, iniţiată de burghezie şi sprijinită de ţărănime. La jumătatea secolului al XV-lea apare o importantă culegere manuscrisă
de cântece intitulată Culegerea lui Locheimer (numele Locheimer este menţionat pe o pagină a manuscrisului) care conţine 47 de lucrări, unele dintre ele
prelucrări instrumentale ale unor cântece. În paralel circula Culegerea de lucrări
pentru orgă a lui Konrad Paumann (1409-1473) conţinând explicaţii şi exemplificări din diverse genuri: preludii, figuraţii corale, prelucrări de cântece lirice care
puteau fi abordate şi la orgă, şi la clavecin, acesta fiind subordonat artei organistice. Se traduc în germană lucrările lui Petrarca, apar Decameronul de
Boccaccio şi Scrisorile oamenilor obscuri, se răspândeşte tiparul, sunt traduşi
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istorici, filosofi, şi poeţi latini. Muzica profesionistă evoluează în cadrul capelelor
corale de pe lângă curţi şi catedrale, precum şi în cadrul diferitelor asociaţii ale
orăşenilor. Cea mai importantă capelă activa la curtea împăratului Maximilian I
care îl angajase pe polifonistul Heinrich Issac (1445-1517), precursor al lui
Orlando Lasso. În jurul lui Issac se grupează compozitori ca: Heinrich Finck,
Adam Fulda, Hofhaimer, Stoltzer. Generaţia următoare de compozitori este legată de protestantism, reprezentanţii ei fiind: Johann Walther şi Ludwig Senfl, cărora le urmează Hans Leo Hassler (1564-1612), autorul culegerii de cântece
intitulată Noi cântece germane vesele, tipărită în anul 1601.
În secolul al XVI-lea, arta maeştrilor cântăreţi cunoaşte o mare dezvoltare şi
ea evoluează concomitent cu muzica profesionistă. I se conturează reguli fixe, cu
caracter de canon, Puschmann, elev al lui Hans Sachs, reunindu-le într-un cod
denumit de către maeştrii-cântăreţi Tabulatură. Creaţiile maeştrilor-cântăreţi apelau la modurile naturale sau bisericeşti, la imagini religios-filosofice sau la poetizarea vieţii de toate zilele. Ele erau monodice, polifonia şi acompaniamentul instrumental nefiind acceptate. Regulile reunite în codex erau scrupuloase şi severe,
precizându-se – printre altele: numărul 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 grupări şi trecerea într-o
treaptă superioară, interzicerea compunerii unor cântece care ar aminti de cele
existente, interzicerea publicării propriilor creaţii etc. Treptele pe care le puteau
parcurge erau: cântăreţ, poet, maestru. Cel mai de seamă reprezentant al artei
maeştrilor-cântăreţi a fost Hans Sachs (1495-1576), autor a 4270 lucrări, printre
ele figurând şi cele 13 vestite cântece ale maestrului. Următoarea generaţie este
reprezentată de Adam Puschmann, elev al lui Hans Sachs, autorul unui tratat ce
conţine regulile meistersäng-ului german (1572).
În primele decenii ale secolului al XVI-lea se conturează Reforma germană,
mişcare a burgheziei îndreptată împotriva feudalismului şi clerului catolic. Ca armă
ideologică eficientă a fost aleasă muzica, Luther oferind primele modele de coral
protestant care, la început, desena cântatul monodic în cor al unui text religios
protestant în limba germană. Apoi coralul protestant este reprezentat de psalmii
germani şi de cântul bisericesc protestant în genere. Ca surse ale coralului se
apela la cântecul popular german prelucrat, la piese ale maeştrilor-cântăreţi, la
imnuri şi secvenţe luate din cultul catolic, la melodii slave, cântece populare franceze şi italiene, la melodii dansante şi de dragoste. Reacţia bisericii catolice în faţa
ofensivei Reformei şi coralului protestant a fost denumită „contrareformă”.
Glarean – pe numele său adevărat – Heinrich Loriti – originar din Elveţia, a
fost teoreticianul de vază al epocii. A fost filolog, istoric, geograf, matematician
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şi muzician, desfăşurându-şi activitatea la Basel şi apoi în Germania. Este autorul tratatului Dodecachordon (Douăsprezece coarde), ideile sale fiind puse în
slujba monodiei pe care o consideră superioară polifoniei, în slujba promovării
modurilor ionian şi eolian, adică majorul şi minorul rămase până astăzi în practica şi teoria muzicii. Referindu-se la monodie, el precizează: „Trebuie acordată
preferinţa aceluia care caută să compună o melodie simplă, acţionând asupra
inimilor mulţimii, mişcând sufletul omului şi rămânând adesea în memoria chiar
fără voie...O melodie nobilă şi demnă, oferită oamenilor împreună cu cuvintele
adecvate, bucură pe mulţi, fie ei învăţaţi sau neînvăţaţi.” Asemeni altor teoreticieni, şi el consideră că urechea este cel mai bun judecător în aprecierea lucrărilor muzicale.178
Parte dintre lucrările teoretice citate şi partituri ale unor compozitori de
mare prestigiu au pătruns pe teritoriul Transilvaniei în oraşe precum Alba Iulia,
Bistriţa, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu-Mureş şi, desigur, Braşov
unde, în cadrul Bibliotecii Gimnaziale întemeiată de Honterus, se elaborase şi
un catalog ce a fost mereu îmbogăţit de succesorii marelui umanist. Se găsesc
aici Le Institutioni Harmoniche a lui Gioseffo Zarlino –

(Revista Muzica nr. 2, 1991, p. 97)
178 A se vedea şi lucrările: Gesualdo di Venosa (1969) şi Cântec flamand (1971), Muzica Renaşterii în Italia (1976) de Popovici, Doru, tipărite la Editura Muzicală şi Tracul Orfeu şi destinul muzicii
de Varga, Ovidiu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1980.
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– sau Dodecachodonul lui Henricus Glareanus în care se găsesc modurile
eclesiastice al căror număr a crescut de la 8 la 12 –

(Revista Muzica nr. 2, 1991, p. 98.)

Tot aici vor fi catalogate partituri de Hieronymo Pretorio, motete şi madrigale pe 4-7 voci, unele pe versuri de Petrarca, concerte de Andrea şi Giovanni
Gabrieli, partituri sacre de Orlando Lasso şi mulţi alţi autori.
În contextul acestor evenimente muzicale europene de real interes care
demonstrează dinamica unor lente dar sigure înnoiri, dobândeşte contur pregnant vestita şcoală de la Putna care răsare din rădăcinile pământului românesc,
sintetizând activitatea prodigioasă, neistovită a predecesorilor fără de care n-ar
fi fost posibilă edificarea acestui monument. Din anterioritatea la care ne-am
referit în paginile de mai înainte, se desprind treptele unor evenimente de primă
importanţă şi prefacerile ce au legături cauzale cu şcoala de la Putna, cu această hotărâtoare răspântie de drumuri care profilează linii de forţă unice în analele
muzicii noastre. Putna legitimează idealurile culturale şi artistice ale epocii, activitatea desfăşurată aici este impresionantă ca extensiune, diversitate şi profunzime, cuprinzând domeniul arhitectonic, pe cel sculptural (în piatră şi lemn), pe
cel legat de broderie, de caligrafie, copiat cărţi şi pe cel de învăţătură. Legenda
mănăstirii Putna a fost surprinsă de Ion Neculce după cum urmează: „Ştefanvodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul
Ştefan-vodă dintr-un vârfu de munte ce este lângă mănăstire. Şi unde au agiunsu săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariu. Şi este mult locǎ de unde au tras
pănă în mănăstire. Pus-au şi pe trii boierenaşi de au tras, pre vătaful de copii şi
pre doi copii din casă. Deci unde au cădzut săgeata vătafului de copii au făcut
poarta, iar unde au cădzut săgeata unui copil din casă au făcut clopotniţa. Iar un
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copil din casă dzică să fie întrecut pe Ştefan-vodă şi să-i fie cădzut săgeata într-un deluşel ce se cheamă Sion, ce este lângă mănăstire. Şi este sămnu un
stâlpu de piatră. Şi dzic să-i fie tăiat capul acolo. Dar întru adevăr nu să ştie,
numai oamenii aşè povestescu. Fost-au şi bisericuţă de lemnu întru acel deluşel şi s-au răsipit, fiind de lemnu. Şi aşè au fost făcut mănăstirea de frumoasă,
tot cu aur poleită, zugrăveală mai mult aur decât zugrăveală, şi pe dinlăuntru şi
pre dinafară, şi acoperită cu plumbu. Şi dzicu căluşării să fie fost făcut şi sfeşnicile cele mari şi cele mici şi policandru şi hora tot prisne de argint, şi pe urmă să
li fie luat un domnu şi să fie făcut alteli de spije care le-am apucat şi noi. Iar
strâcându-să un clopot mare la mănăstire şi făcând călugării clopotul a doa
oară, au pus aceste toate ce scriu mai sus în clopot, ca să fie mai mare. Lăsatau Ştefan-vodă cel Bun la mănăstirea Putna, după moartea lui, arcul lui şi un
păhar...ca să fie întru pomenire la sfânta mănăstire.”179
Mănăstirea Putna începea să fie zidită în cel de al zecelea an al domniei
lui Ştefan cel Mare, adică în iulie 1466, cum precizează Cronica lui Grigore
Ureche, presupunându-se că voievodul cu ostaşi şi curteni trecuse mai înainte
prin acele locuri cu poieni şi codri falnici, dar şi cu câteva chilii ale unor sihaştri.
Lăcaşul ridicat după biruinţa de la Chilia era menit să depăşească ctitoriile domneşti anterioare – Rădăuţii Bogdăneştilor, Neamţ, Moldoviţa, Bistriţa sau
Probota. La scurt timp, voievodul dăruieşte Putnei satul Jicovul de Sus, iar în
1467 caligrafii de la mănăstirea Neamţ – Nicodim şi Casian – ajunşi aici îşi încep activitatea de copiere a unor cărţi, dintre ele rămânând până astăzi mineiele
pe lunile aprilie, august şi noiembrie. La 3 septembrie 1470 a avut loc târnosirea
mănăstirii, fapt înscris în versiunea a doua a Letopiseţului de la Putna după cum
urmează: „În anul 6979 (1470), august 20, au venit tătarii mulţime mare şi s-au
bătut cu ei Ştefan voievod la dumbrava de la Lipniţi... Şi a gonit urma lor şi a luat
toată prada lor. Şi apoi s-a întors cu izbândă şi a venit să sfinţească hramul
presfintei Născătoarei de Dumnezeu...cu mâna preasfinţitului mitropolit, chir
Teoctist şi a episcopului Tardasie şi cu egumenii tuturor mănăstirilor. Şi la liturghie au fost la jărtvelnic, de toţi, în număr de 64 de arhierei şi preoţi şi diaconi,
septembrie 3, sub arhimandritul Ioasaf 180”, venit, cum se ştie, de la Neamţ.
Impresionanta mănăstire, care, în 1481, avea ziduri de împrejmuire, turnuri şi o
casă domnească, a ars din temelie în primăvara anului 1484, cum stă scris în
179 Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ed. Iorgu Iordan, ed. II-a,
Bucureşti, 1952, p. 7-8.
180 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed. revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 62.
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ambele versiuni ale Letopiseţului de la Putna: „...în anul 6992, martie 15, în
miercurea mare, la miezul nopţii, au ars toată mănăstirea Putna până la temelie.” În scurt timp, a fost refăcută de domnitor, dobândind înfăţişarea impunătoare de mai înainte căci aici îşi va afla locul de veşnică odihnă trupul neînsufleţit al
lui Ştefan cel Mare acoperit cu un bloc de marmură de Carrara. Peste trei decenii de la dispariţia domnitorului, un nou incendiu pustiitor se abate asupra mănăstirii, 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 Ţării Moldovei şi pe timpul arhimandritului Silvan... a ars mănăstirea de
la Putna; mult rău au pricinuit şi au ars casele domneşti, amândouă trapezele şi
bucătăria şi spitalul şi cămara şi împreună cu ea toate alimentele care erau în
ea; n-a rămas nimic.” Ansamblul arhitectural refăcut de domnitorul Alexandru
Lăpuşneanu a cunoscut succesive deteriorări şi înnoiri, avarieri şi reparaţii, păstrându-şi în permanenţă profilul de important focar de cultură, astfel încât, în
anul 1774, se întemeiază aici o şcoală clericală purtând denumirea de Academie
duhovnicească în care se preda: limba română, limba rusă, gramatica, geografia, istoria bisericii universale, neputând lipsi muzica. Printre ultimele reparaţii se
cer menţionate cele încheiate în 1902 şi ampla restaurare începută în anul
1969 – la scurt timp după festivităţile prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la
zidirea mănăstirii (în iulie 1966), menite să redea Putnei înfăţişarea falnică de
altă dată.
Ansamblul monastic de la Putna cuprinde Biserica Adormirii Maicii
Domnului ale cărei fundaţii au fost depistate, sub construcţia actuală, în urma
cercetărilor arheologice din anii 1969-1970, stabilindu-se că ele făceau parte din
lăcaşul ctitorit de Ştefan cel Mare în perioada 1466-1469. Se consideră că edificiul primei biserici a mănăstirii Putna este monumental prin dimensiuni şi bogăţia decoraţiei şi că „ocupă un loc eminent în cadrul evoluţiei arhitecturii moldoveneşti, având un rol esenţial în apariţia şi cristalizarea unor forme structurale şi
artistice care au contribuit la definirea epocii de remarcabile realizări ctitoriceşti
pe care a reprezentat-o domnia lui Ştefan cel Mare. Intenţia de rezolvare a unui
monument cu o înfăţişare deosebită de tot ce se realizase anterior în arhitectura
Moldovei, se justifică în primul rând prin atenţia specială acordată de ctitor acestui aşezământ – primul ca aploare şi importanţă ridicat în timpul domniei sale –
unde hotărâse să-şi stabilească locul de veci.”181 Biserica Adormirii Maicii
Domnului a fost demolată la mijlocul secolului la XVII-lea din cauza degradării
181 Putna, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 12. (Scurtă privire istorică şi Monumentele
Putnei de Cristian Moisescu).
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fundaţiilor, pe locul ei fiind ridicată o nouă biserică între anii 1654-1662 care, cu
excepţia unor modificări, se aseamănă cu cea de astăzi. Din vremea lui Ştefan
cel Mare se păstrează Turnul tezaurului pe a cărui faţadă de est este încastrată
pisania conform căreia „binecinstitorul domn a toată ţara Moldovei Io Ştefan
voievod, fiul lui Bogdan voievod, a zidit şi a făcut turnul acesta din jurul mănăstirii în anul 6989 (1481) luna mai.” Turnul îndeplinea o funcţie de apărare, iar la
nevoie era loc de refugiu, ca ultimă alternativă. Casa domnească „a fost marcată de numeroase intervenţii de reparaţie, transformare sau amplificare, datând
de la mijlocul secolelor al XVI-lea (Alexandru Lăpuşneanu), al XVII-lea
(Gheorghe Ştefan şi Eustatie Dabija) şi al XVIII-lea (Iacov Putneanu), fiind demolată definitiv în momentul construirii noului corp de chilii, amplasat către latura de sud a incintei, între anii 1854 şi 1856.”182 Merită menţionate Turnul de intrare – acel arc larg şi boltit care permite accesul în incinta mănăstirii,
reconstruit în 1757 sub domnia lui Constantin Racoviţă, Zidurile de incintă, mai
multe corpuri de chilii, apeducte din tuburi ceramice etc.
Putna a fost un puternic centru de cultură medievală românească, mai
vestit decât cele de la Neamţ, Bistriţa, Moldoviţa, Cozia sau Tismana. Când se
afla în plină zidire (1467-1468), primea pe Ioasaf – cel dintâi egumen – pe copiştii, caligrafii şi miniaturiştii Nicodim, Casian (ucenici ai lui Gavriil Uric), pe
Chiriac, Paladie, Spiridon şi Gherasie, toţi veniţi de la Neamţ. „Manuscrisele
caligrafiate şi decorate în şcoala şi în mediul cărturăresc al Mănăstirii Putna stau
dovadă a nivelului atins în acea vreme de arta miniaturii în ţara noastră. Sub
aspect artistic, manuscrisele respective dovedesc că în secolul al XV-lea a existat o şcoală moldovenească de caligrafie şi miniatură, ale cărei origini se regăsesc pe de o parte în arta de îndelungată tradiţie a Bizanţului, caracterizată prin
somptuozitate şi grandoare, iar pe de altă parte în arta noastră populară care a
izvodit atâtea opere de trainică şi neasemuită frumuseţe.”183 Se impun menţionate transcrierea şi prelucrarea, încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea a
Letopiseţului Moldovei, activitatea de întocmire a manuscriselor, unele dintre ele
considerate capodopere, se cer relevate valoarea artistică şi documentară a
broderiei meşterilor moldoveni care cunosc repertoriul de sorginte bizantină şi
stăpânesc meşteşugul de origine populară, precum şi argintăria şi icoanele,
sculptura în piatră şi sculptura în lemn. Spre sfârşitul secolului al XV-lea, între
zidurile Putnei se ivesc opere dintre cele mai reprezentative, cu nimic mai prejos decât capodoperele artei universale ale epocii. Dintre manuscrisele putnene,
182 Ibid., p. 25.
183 Putna, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 29. (Putna, centru de cultură medievală, de
Cristian Moisescu).
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puţine câte s-au păstrat, cel mai vechi este un Evangheliar din secolele XIII-XIV,
conceput pe pergament, în limba slavonă, pe două coloane: Mineiul pe luna
noiembrie din 1467 a fost scris de Casian pentru Ştefan cel Mare; Cuvântările
Sf. Ioan Gură de Aur a fost realizat în 1470 de monahul Chiriac pentru Ştefan
cel Mare; Leastiviţa lui Ioan Scărarul scris în 1473 de monahul Vasile din porunca lui Ştefan cel Mare pentru mănăstirea Humor; Sbornicul din 1474 scris de
ieromonahul Iacob din porunca lui Ştefan cel Mare; Tetraevanghelul scris între
anii 1504-1507 din porunca lui Ştefan cel Mare şi terminat prin grija lui Bogdan
al III-lea; Tetraevanghelul din 1569, două Psaltiri din secolele XV-XVI, două
Evangheliare – unul din 1623, celălalt de la sfârşitul secolului al XVI-lea sau din
secolul al XVII-lea, completează seria manuscriselor păstrate în muzeul putnean
(posedă zece) sau în alte locuri. Printre cele ce se află în Muzeul Putna reţin
atenţia tetraevanghelele cu portretul lui Ştefan cel Mare: cele din 1475, din
1486-1489 şi 1504-1507. Alte manuscrise, numeroase în acest timp, au fost
dăruite de domnitor unor ctitorii din ţară sau din afara hotarelor ei (Zograf,
Athos). Printre icoanele aflate la Mănăstirea Putna, lucrate aici sau dăruite, se
disting un: Triptic de la sfârşitul secolului al XV-lea care a aparţinut lui Ştefan cel
Mare reprezentând pe Iisus în centru, Maica Domnului în stânga şi Sf. Ioan în
dreapta; Înălţarea Domnului din 1586 ferecată din porunca episcopului de
Roman, Anastasie, şi dăruită mănăstirii; icoană din 1570 reprezentând Naşterea
lui Iisus, lucrată şi ferecată din porunca episcopului de Roman, Anastasie, şi
dăruită Putnei; icoană din 1583 reprezentând Botezul Domnului, lucrată şi ferecată de Dositoi, arhimandrit de Putna cu ierodiaconul Anasie; icoană din 1764
reprezentând pe Maica Domnului cu mâinile împreunate pentru rugăciune, dăruită de Iacob Putneanul, mitropolit al Moldovei, Mănăstirii Putna.
În privinţa sculpturii în piatră, se cer menţionate motivele decorative de pe
lespezile de mormânt aparţinând familiei lui Ştefan cel Mare şi urmaşilor acestuia care, din punct de vedere stilistic, derivă din cele aflate pe pietrele funerare
din biserica Rădăuţilor puse de acelaşi domnitor pe mormintele înaintaşilor săi.
Sculptura în lemn surprinde străvechi motive populare întâlnite în vecinătatea
unor elemente gotice şi orientale. „Nu numai mâna care a dirijat unealta era cea
a unor admirabili meşteşugari, lucrând cu răbdarea şi priceperea pe care o conferă o îndelungată tradiţie, dar şi meşterii artişti care au cioplit aceste miniaturi
au fost înzestraţi cu un remarcabil simţ de observaţie, cu o mare sensibilitate şi
cu o precisă cunoaştere a raportului dintre principal şi accesoriu într-o competiţie.”184 Din întreg Orientul creştin, Putna adăposteşte una din cele mai valoroase
184 Putna, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 54. (Muzeul Mănăstirii Putna, de Maria Ana
Musicescu).
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colecţii de lucrări de broderie, printre ele reţinând atenţia: Epitaful reginelor
Eutimia şi Eupraxia din a doua jumătate a veacului al XIV-lea, de provenienţă
sârbească, necunoscându-se data şi împrejurările în care a ajuns la Putna;
Epitrahil din 1469, „isprăvit” din porunca lui Ştefan cel Mare care pare a fi anterior urcării pe tron a domnitorului; Acoperământul de mormânt al Mariei de
Mangop din 1477, lucrare considerată capodoperă a broderiei medievale româneşti; cronologic, este cel mai vechi portret brodat, monograma celei de a doua
soţii a lui Ştefan cel Mare aflându-se în colţ, la chenarul inscripţiei; Dveră din
1484 lucrată din porunca lui Ştefan cel Mare, reprezentând Înălţarea Domnului;
Dveră din 1485, lucrată la Putna din porunca lui Ştefan cel Mare, reprezentând
Adormirea Maicii Domnului; Epitaf din 1490 lucrat la Putna din porunca lui
Ştefan cel Mare; Dveră din 1500 lucrată la Putna din porunca lui Ştefan cel Mare
având jos, în stânga, chipul domnitorului şi în dreapta pe cel al doamnei Maria
Voichiţa în veşmintele de ceremonial; Acoperământul de mormânt al lui Ştefan
cel Mare lucrat din porunca lui Bogdan al III-lea.
Şcoala muzicală de la Putna revarsă în epocă un farmec răscolitor prin
activitatea desfăşurată timp de mai bine de un secol şi prin manuscrisele inestimabile realizate de câţiva din corifeii săi de frunte ca Evstatie, protopsalt şi domestikos al aşezământului, manuscrise existente în diverse biblioteci din ţară şi
de peste hotare. Manuscrisele cuprind repertoriul de cântări de la Vecernie,
Utrenie, de la cele trei tipuri de Liturghie: a Sfântului Ioan Gură-de-Aur, a
Sfântului Vasile cel Mare şi Liturghia Mai-nainte sfinţită. Cel mai important dintre
ele este Antologhionul lui Evstatie din anul 1511 pe a cărui ultimă pagină se întâlneşte însemnarea: „Protopsaltul Evstatie de la Mănăstirea Putna a scris
această carte de cântări din creaţia sa, în zilele binecredinciosului şi de Hristos
iubitorul Domnului nostru Ioan Bogdan Voevod stăpânitor al ţării Moldo-Vlahiei,
în anul 7019 (-5508 = 1511), luna lui iunie, ziua 11”. În pagina 28 a manuscrisului se află încă o inscripţie: „Aici începe creaţia lui Evstatie Protopsaltul din
Mănăstirea Putna în zilele binecredinciosului şi de Hristos iubitorului Domnului
nostru Ioan Bogdan Voevod” – specificare de mare însemnătate care îl indică pe
autor printre compozitorii epocii, aci, cum vom vedea, fiind incluse şi creaţii ale
altor psalţi, alături de cele ale monahului Putnei. Înfloritoarea activitate muzicală
de la Putna continuă începuturile din epoca anterioară datorate, cum am văzut,
lui Filotei, monahul de la Cozia, cu ale sale mici tropare cunoscute sub numele
de pripele, sau şcolii premergătoare de la Mănăstirea Neamţ, edificată pe temeliile alteia mai vechi, de prin secolul al XIII-lea, la această şcoală concepându-se
manuscrise cu o grafie şi cu miniaturi aparte, cum este Evangheliarul greco-slav
aparţinând lui Gavriil de la Neamţ, fiul lui Uric, realizat în anul 1429 şi care, cum
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am văzut, se păstrează în Biblioteca Bodleiana din Oxford.185
Despre Evstatie protopsaltul, atestat, se pare, pentru prima dată, în anul
186
1499 , se cunosc puţine date, iar altele sunt incerte. Cercetătorii afirmă că locul de naştere ar fi comuna Cristeşti din Moldova, trei comune moldoveneşti
purtând însă această denumire. Gheorghe Ciobanu pune la îndoială afirmaţia
conform căreia Evstatie şi-ar fi făcut studiile la Muntele Athos, rezervele sale
întemeindu-se pe felul cum mânuia limba greacă, precizând în mai multe studii
din ani diferiţi că educaţia şi-a făcut-o la Mănăstirea Neamţ. Se poate afirma cu
certitudine că Evstatie era român, terminaţia numelui său deosebindu-se de slavul Evstati şi de grecul Eustatios. Unele speculaţii de pe aiurea susţin că
Evstatie ar fi fost de origine bulgară, ca şi bună parte din zestrea putneană,
ceea ce este infirmat, printre altele şi prin propria sa creaţie, prin particularităţile
de pronunţie, prin modul de articulare al unor cuvinte care sunt specific româneşti (aleluiarele, cratimele, filtele etc.), prin folosirea scrierii criptografice, prin
unele formule de intonaţie a ehurilor, prin menţiunea din manuscrisul autograf
păstrat în prezent la Moscova, fond P. I. Şciukin. Un fragment de 14 foi, component al manuscrisului de la Moscova, se păstrează la Petersburg.
Manuscrisul lui Evstatie, protopsaltul Putnei, a atras atenţia multor cercetători din ţară şi de peste hotare, a prilejuit emiterea multor păreri, unele fundamentate, altele eronate. După o vizită la Putna făcută în anul 1881, Emil
Kalužniacki (1845-1914) filolog, slavist şi paleograf, profesor la Universitatea din
Cernăuţi (1875-1914), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din
Petersburg şi al Academiei Române, a tipărit, în 1882, studiul Beiträge zur älteren Geheimschrift der Slaven (Wien, 1882, extras) în care menţionează
Biblioteca mănăstirii şi un Irmologhion, conceput în şase volume de întinderi diferite aparţinând anilor 1511-1515. Atenţia i-a fost reţinută de primul din cele
şase voume, cel cu criptograme şi cifruri. Gheorghe Ciobanu precizează că Emil
Kalužniacki „a transcris şi a publicat o serie dintre acestea, indicând pentru majoritatea celorlalte pagina la care se află şi alfabetul secret folosit.”187 La scurtă
vreme manuscrisul a dispărut, probabil înainte de 1884 când aşezământul putnean a fost vizitat de episcopul Melchisedec care nu sesizase nici Irmologhionul,
nici manuscrisul cu criptogramele şi cifrurile folosite. În 1891 şi 1896, A. I.
185 Vezi şi Putna, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 31-37 (Şcoala muzicală de la Putna
de Adriana Şirli).
186 Cf. Bârsănescu, Ştefan, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X-XVI), Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 239.
187 Antologhionul lui Evstatie, Protopsaltul Putnei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, ediţie
îngrijită şi adnotată de Ciobanu Gheorghe şi Ionescu Marin, prefaţă şi studiu introductiv de Ciobanu
Gheorghe, p. 89.
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Iaţimirski (1873-1925), lingvist, istoric şi critic literar, profesor la Universitatea din
Petersburg (1903-1913) şi la Universitatea din Rostov (1915-1925), se opreşte
asupra manuscrisului aflat în biblioteca lui P. I. Şciukin transcriind criptogramele,
precum şi asupra unui fragment de manuscris de 14 foi din biblioteca personală
care se păstrează, în prezent, la Petersburg. Vorbind despre textele slavone în
medio-bulgară, sau „vechea slavonă bisericească” el crede că manuscrisul din
biblioteca Şciukin este o copie a unui manuscris vechi de obârşie bulgară şi
consideră că cele 14 foi din biblioteca personală fac parte din acelaşi manuscris
Şciukin. Printre altele, el precizează într-un studiu din 1901: „un alt manuscris,
cu texte şi însemnări analoage, aflat în colecţia noastră, face parte din Catalogul
nr. 16 (Catalogul Colecţiei A. I. Iaţimirski din Biblioteca Academiei de Ştiinţe din
Petersburg care păstrează cele 14 file din Antologhionul lui Evstatie n.n.). Din
păcare, 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 achiziţionat de la anticarul român-evreu Şaraga din
Iaşi, în iarna anului 1893, când acesta a revenit la Moscova cu numeroase manuscrise slave foarte preţioase spre a le vinde. Din spusele celui care le-a vândut, el a achiziţionat aceste file de la un bătrân de rit vechi din Bucovina, care
afirma că mai posedă câteva manuscrise asemănătoare, întregi. Acest fapt ne
face să presupunem că ambele manuscrise nu numai că au fost scrise de una şi
aceeaşi persoană şi în acelaşi timp, ci şi că, probabil, cândva au constituit un
singur volum.”188 Într-o notă, Iaţimirski zice: „În august 1884, răposatul episcop
Melchisedec de la Roman a vizitat o serie de mănăstiri din Bucovina, printre
care şi Mănăstirea Putna. Deşi vizita sa a fost de scurtă durată la Putna, prea
sfinţia sa Melchisedec a reuşit să facă multă cercetări valoroase şi să descrie
aproape toate antichităţile, manuscrisele, vechile cărţi tipărite demult şi documentele din arhiva mănăstirii, dar despre manuscrisul protopsaltului Evstatie nu
face nici o menţiune. Evident că pe atunci manuscrisul deja nu se mai afla în
biblioteca mănăstirii. Prea-sfinţia sa Melchisedec a tipărit mărturiile sale despre
această mănăstire, în Analele Academiei Române, seria II, volumul VII, secţiunea II, p. 213-253, şi în revista d-lui Tocilescu,
intitulată Revista pentru istorie, arheologie etc., vol. I, cu numeroase imagini litografiate.”189
El precizează că la Putna se slujea în acel timp şi în slavonă dar şi în
188 Manuscrise chirilice cu note (muzicale) şi cu însemnări în criptograme glagolitice... editat
laolaltă cu încă cinci studii în broşura „Şase studii asupra scrierii slave şi ruse... Moscova, 1901.
189 O vizită la câteva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina de Episcopul Melchisedec, membru al Academiei Române, în: „Analele Academiei Române”, seria II, Tomul VII, 1884-1885, Secţiunea
II, Bucureşti, Tipografia Academiei Române, 1886, p. 205-293.
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greacă, afirmaţie nesesizată de specialiştii români, cu excepţia lui Ilie
Bărbulescu (Curentele literare la Români în perioada slavonismului cultural,
Bucureşti, 1928, p. 247) – cum afirmă Gheorghe Ciobanu în amplul studiu dedicat Antologhionului putnean aparţinând lui Evstatie. Latura muzicală a manuscrisului a fost surprinsă, pentru prima oară, de muzicologa de origine bulgară
Raina Palikareva Verdeil care preia părerile anterioare ale istoricilor bulgari susţinând că manuscrisul lui Evstatie este o copie de pe manuscrise muzicale mai
vechi ajunse la noi prin călugării bulgari refugiaţi după desfiinţarea de către turci
a celui de al doilea ţarat bulgar190, cu alte cuvinte, cum se exprimă Gheorghe
Ciobanu într-un recent studiu, după ocuparea ţaratului bulgar de către turci, în
ultima decadă a secolului al XIV-lea. În 1962, R. Pava elaborează un studiu referitor la manuscrisul lui Evstatie în care susţine şi afirmaţii eronate ale predecesorilor dar exprimă şi puncte de vedere întemeiate cu privire la autenticitatea
activităţii şi creaţiei protopsaltului român191, infirmând susţinerea că manuscrisul
în cauză ar fi o copie de pe altul bulgăresc mai vechi, printre altele şi datorită
prezenţei Stihirei Sf. Ioan cel Nou realizată în secolul al XV-lea. Stoian Petrov şi
Christo Kodov tipăresc în 1973, la Sofia, lucrarea Starobolgarski muzikalni pametniţi-Old Bulgarian Musical Documents în care se susţine că manuscrisul lui
Evstatie este o „compilaţie”; în lucrare sunt incluse 174 de pagini din manuscrisele putnene, 164 pagini provenind din manuscrisul aflat la Moscova. În 1971, bizantinologul sârb Dimitrie Stefanoviü se ocupă într-o comunicare de un manuscris din Biblioteca Naţională din Atena, realizat de monahul Isaia Sârbul şi de
manuscrisul lui Evstatie relevând unele caracteristici ale scrisului muzical, felurile
cântărilor etc. O serie de studii asupra manuscriselor putnene, inclusiv cel ce
aparţine lui Evstatie, datorăm slavistei Anne E. Pennington de la Universitatea din
Oxford. Ele au fost tipărite din 1971 încoace, aportul cercetătoarei fiind astfel relevat de Gheorghe Ciobanu: „Autoarea a cercetat cu atenţie originalul acestui
manuscris, atât pe cel de la Moscova cât şi fragmentul de la Leningrad, a identificat filigranele, a determinat fascicolele care alcătuiesc cartea, foile care par a fi
introduse ulterior etc. Fiind în posesia celor două fragmente, şi pe baza cercetărilor directe, ea a putut reconstitui manuscrisul original al lui Evstatie. În afară de
acestea, A. E. Pennington face o mai largă prezentare a conţinutului manuscrisului reconstituit, subliniind locul creaţiilor lui Evstatie în economia lucrării, ca şi
unicitatea acestuia în ceea ce priveşte scrierea cifrată. Autoarea retranscrie şi
190 La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (Du IX-e au XIV-e siècle), Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1953.
191 Cartea de cântece a lui Evstatie de la Putna, în: Studii şi materiale de istorie medie, vol.
V, 1962.
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discută cele mai importante criptograme, clarificând în bună măsură, pentru prima dată, pe unele din acestea, propunând interpretări pentru cele mai neclare.”192
Şcoala de la Putna şi manuscrisele ei – 11 la număr depistate până în
prezent - Anastasimatarul şi Irmologhionul fiind cu siguranţă pierdute193 - au format obiectul a numeroase studii şi consideraţii aparţinând lui George Breazul,
Gheorghe Ciobanu, Grigore Panţiru, Octavian L. Cosma, Titus Moisescu, Viorel
Cosma, C. C. Ghenea, Larisa Agapie, Ştefan Bârsănescu, N. N. Smochină etc.
Consideraţiile cele mai ample şi pătrunzătoare aparţin etnomuzicologului şi bizantinologului Gheorghe Ciobanu care, în etape diferite şi în studii cu profil diferit, a clarificat multe necunoscute legate de manuscrisele putnene, de opera lui
Evstatie, infirmând, cu argumente indubitabile, acele susţineri care denaturează
adevărul istoric pretinzând că monumentele de la Putna, de valoare inestimabilă, sunt simple cópii de pe manuscrise mai vechi bulgăreşti, că românii au adop192 Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 94.
193 Într-un recent studiu, Titus Moisescu prezintă o aproximativă ordine cronologică a manuscriselor putnene, în paranteze fiind notată sigla manuscrisului, după cum urmează:
1 Ms. 56/544/576 I.f. 85/160, din Biblioteca Mănăstirii Putna: „Stihirar” din prima jumătate a
secolului al XV-lea;
2 Ms. 350 din Muzeul Istoric de Stat din Moscova (fondul Şciukin), împreună cu cele 14 file înstrăinate, aflate în Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Petersburg, cu care face corp comun, şi înregistrate la Ms. 13.3.16 (fondul A. I. Iaţimirski): „Antologhion” scris de Evstatie Protopsaltul Putnei (M.L.);
3 Antologhionul din 1515 (M 1102); se află în aceeaşi bibliotecă din Moscova;
4 (3) Ms. 56/544/576 I, f. 1-84 din Biblioteca Mănăstirii Putna: „Antologhion” din a doua decadă
a secolului al XVI-lea, cca. 1520 (P/I);
5 (4) Ms. 258, f. 145-418, din Biblioteca Mănăstirii Leimonos din insula Lesbos, Grecia: „Antologhion” scris de diaconul Macarie de la Mănăstirea Dobrovăţ la anul 1527 (Lm. 258);
6 (5) Ms. I – 26 din Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi: „Antologhion” scris
de Antonie Ieromonahul la anul 1545 (I);
7 (6) Ms. 52/1886 din Biblioteca Mănăstirii 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 Bisericească din Sofia: „Antologhion” de la
mijlocul secolului al XVI-lea (S);
11 (10) sl. 12 din Biblioteca Universităţii din Leipzig: „Antologhion” din al treilea pătrar al secolului
al XVI-lea, ante 1570 (Lz. 12).
Această ordine cronologică, completată cu cel de-al doilea Antologhion, din 1515, ţine seama de
conţinutul, structura şi perioada (la unele aproximativă) în care au fost scrise, „urmând ca pe viitor –
pentru a putea stabili o periodizare cât mai apropiată de adevăr – să întreprindem unele investigaţii
mai de amănunt, prin cercetarea comparată a muzicii, a circulaţiei cântărilor, a frecvenţei autorilor, a
structurii textelor literare sub muzică, a însemnărilor marginale, a filigranelor etc. spre a ne apropia de
o datare cât mai exactă.” (Vezi Moisescu, Titus – Prolegomene bizantine, Editura Muzicală, Bucureşti,
1985, p. 34-35.)
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tat, odată cu slavona ca limbă de cult, şi „liturghia slavonă”, „ritul slavon”, „cântarea slavonă” când, este ştiut, liturghia, ritul şi cântarea aparţin formelor de cult
de tip bizantin.
Monumentul de la Putna, intitulat Antologhion este împărţit în două – 158
de file se găsesc la Moscova, fondul Şciukin, din Biblioteca Muzeului Istoric de
Stat şi 14 file se păstrează la Petersburg, colecţia Iaţimirski din Biblioteca de
Ştiinţe a Academiei din acest oraş, ambele părţi constituindu-se într-o unitate,
căci scrisul este al unei singure persoane, Evstatie fiind menţionat ca autor în
ambele fragmente, iar scrierea criptografică, nemaiîntâlnită în alte manuscrise
putnene, este utilizată în cele două părţi. La aceste argumente, Gheorghe
Ciobanu adaugă şi faptul că unele cântări încep într-un fragment şi se continuă
în celălalt şi astfel ajungem în zona adevărului şi a căilor care leagă fenomenele
între ele. După contribuţia lui Anne E. Pennington, Gheorghe Ciobanu a reconstituit întregul manuscris pornind de la paginaţia făcută de E. Kalužniacki şi de
la criptogramele transcrise de el sau de cele cărora le-a indicat locul şi cifrul
secret folosit. În această ultimă formă, manuscrisul numără 172 de foi, hârtia fiind procurată mai ales din Veneţia, adusă – după toate probabilităţile – pe căile
comerciale ale Braşovului şi ale Bistriţei. Legătura este din carton gros de 1 cm.,
peste care este suprapusă piele maro cu imprimeuri florale stilizate; pe ultima
copertă sunt imprimate o pasăre şi un patruped. Pentru coperţi, dimensiunea
este de 17,2×12 cm., hârtia fiind de aproximativ 17×11,6 cm. Pentru cea de a
doua parte a manuscrisului, cea aflată în colecţia Iaţimirski (Leningrad), dimensiunile sunt, cu aproximaţie, de 17,4 × 11,9 cm. Caligrafia este deosebit de atrăgătoare – semiuncială spre cursivă, cerneala pentru texte şi semnele fonetice
este neagră, iar pentru rubrici, iniţiale, însemnări tipiconale, semne hironomice
şi mărturii este roşie. Evstatie apelează la alfabetul chirilic, grec – înrâurit de cel
chirilic şi glagolitic prezent într-un heruvic şi câteva criptograme. Referindu-se la
limbile folosite – greaca şi medio-bulgara sau „vechea slavonă bisericească”,
Gheorghe Ciobanu precizează: „Bilingvismul greco-slavon, vechi de circa o jumătate de mileniu în limba română, a dus la unele amestecuri ale alfabetelor
[…] mai ales la textele greceşti, dar şi la unele modificări ale lexicului în greacă,
ceea ce dovedeşte că aceasta se transmitea mai mult prin tradiţie decât prin
şcoală. Despre slavona folosită la români, A. I. Iaţimirski afirmă că nu cunoaşte
«texte mai stabile decât manuscrisele religioase […] slavo-române, rămase
aproape fără modificări, sub formă de copii, pe un interval de trei secole». Aici
nu poate fi vorba de schimbări, prin urmare, nici în lexic şi nici în scriere. Se
pare, totuşi, că manuscrisele moldoveneşti prezintă – după cum arată A. E.
Pennington cu privire la tratarea jerurilor - «o tradiţie ortografică diferită de cele
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din alte ţări», iar aceasta încă de pe la începutul secolului al XV-lea. Se observă
în acelaşi timp că psalţii putneni – în speţă, Evstatie Protopsaltul, scrie textul
aşa cum îl cântă, suprimând uneori nu numai semnele tari şi moi, ci şi unele
consoane […] Ceea ce a făcut A. E. Pennington în studiul său merită să fie reluat şi adâncit pentru a se şti exact ce se întâmplă cu textul slavon la psalţii putneni…194 Cercetătorul român stăruie asupra influenţei alfabetului chirilic privind
scrierea limbii greceşti, înlocuirea unor diftongi şi vocale simple, schimbarea
diftongilor, îmbinarea derutantă a unor cuvinte sub melodie, schimbarea cuvintelor sau chiar a textului, precizând că: „Trecând peste împărţirea normală în
silabe, ca şi peste cuvinte, Evstatie foloseşte legături greu de acceptat dacă nu
admitem că el scrie textul cum îl cântă, nu cum cer grafia şi ortografia eline.”195
Se ocupă în continuare de forma manuscrisului, de numărul de fascicole şi pagini, de inexplicabilul amestec de cântări sau de intervertire a ordinii normale şi
o plasare necorespunzătoare. Asemenea exemple nu sunt multe la număr, majoritatea fascicolelor fiind unitare, iar cântările urmează ordinea calendaristică a
sărbătorilor196. Au fost obsevate şi alte neclarităţi, amestecuri de hârtie, includerea ulterioară a unor foi, greşeli de scriere corectate sau necorectate.
În privinţa conţinutului, Antologhionul lui Evstatie conţine melodii de la
Vecernie, Utrenie şi de la cele trei Liturghii: a Sf. Ioan Gură-de-Aur, a Sf. Vasile
cel Mare şi a Darurilor mai-nainte sfinţite. Se remarcă şi un scurt stihirar, cu 26
de stihiri ce sunt folosite la diferite praznice, la sfinţi, între ele fiind incluse şi 6
stihiri de la înmormântare. Din cele 177 de cântări prezente în manuscris, 89
sunt pe text slavon şi 86 pe text grecesc, acestora adăugându-li-se un axion
bilingv (p.141) şi un teretismos (p. 337). Un heruvic, precizează Gheorghe
Ciobanu, este realizat pe text slavon caligrafiat cu alfabetul glagolitic (p. 128) –
o raritate a Răsăritului ortodox, iar versetele 23 şi 24 ale psalmului 135 sunt
scrise sub aceeaşi melodie (p. 176). Luându-se în consideraţie afirmaţiile de la
pagina 28: „Aici începe creaţia lui Evstatie Protopsaltul de la Putna...” şi cea de
la pagina 343: „Protopsaltul Evstatie de la Mănăstirea Putna a scris această
carte de cântări ce conţine propriile sale lucrări...”, cercetătorii au ajuns la concluzia că 97 de cântări sunt creaţii 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 următorul amestec de cântări:
Chinonicele săptămânale de marţi (se continuă din p. 220), miercuri, duminică, miercuri, joi, (slavon).
Duminica tuturor sfinţilor (slavon), sâmbătă – ambele repetate pe alte melodii – şi iarăşi miercuri toate.
Toate aceste chinonice sunt încadrate între cel de la Sâmbăta lui Lazăr şi cel de Duminica lăsatului
sec de carne.
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Anixadaria aparţin, după cum susţine Gheorghe Ciobanu, mai multor compozitori: Ioannes Kukuzeles, Gheorghios Panaretos, Gheorghios Kontopetri,
Agathonos; unele stihuri mai sunt atribuite de cercetători lui Manuel Hrisafes şi
I. Kladas. Restul cântărilor aparţin lui Ioannes Kukuzeles (p. 24), Ioan Diaconu
(p. 95 şi 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) şi (I) Lampadarios (p. 213)197. Acelaşi cercetător susţine că rămân peste 100 de cântări cu autori necunoscuţi, cele mai multe presupunând a
aparţine lui Evstatie.198
Printre particularităţile acestui Antologhion, a părţii care se află la Moscova,
a fost remarcată scrierea cripografică sau scrierea secretă, nemaiîntâlnită în alte
manuscrise care indică: „a) paternitatea unei cântări; b) sărbătoarea căreia îi
aparţine o anumită cântare; c) începutul, ca şi sfârşitul unei cântări sau grup de
cântări; d) ehul sau glasul în care este scrisă cântarea. Cu câteva excepţii,
Evstatie foloseşte pentru scrierea acestor indicaţii 6 cifruri, care aparţin la trei
tipuri: 1. Chirilic, cu două variante: a) taraberic şi b) «cheia greacă»; 2. glagolitic,
care prezintă trei variante: a) glagolitic propriu-zis; b) pseudoglagolitic 1 şi c)
pseudoglagolitic 2; 3. numeric sau cifric. Din cele şase cifruri, Evstatie este inventatorul a două. Pentru criptogramele mai lungi, Evstatie foloseşte două sau
chiar trei din aceste cifruri.” 199 De scrierea putneană secretă s-au ocupat
Kalužniacki, Iaţimirski, Pava, Pennington şi Gheorghe Ciobanu, primii trei conturând cinci tipuri de cifru, ultimii doi - şase tipuri. Celor 85 de criptograme li se
alătură încă două figuri realizate pe toată pagina, cu alfabetul chirilic, care nu
pot fi citite decât de către cei ce ştiu de unde să pornească. Nu toate criptogramele au fost caligrafiate în acelaşi timp, unele apărând din stadiul iniţial, altele
mai târziu, cum este cea de la p. 15. Scrierea criptografică a fost abordată,
pentru prima dată, de Emil Kalužniaski în studiul publicat la Viena în 1882 sub
titlul Beiträge zur älteren Geheimschrift der Slaven (Scrierea secretă mai veche
a slavilor), apoi de A. I. Iaţimirski în Manuscrisele notelor chirilice cu însemnări
ale criptogramelor în scris glagolitic publicat împreună cu alte cinci studii în broşura Şase articole despre scrierea slavă şi rusă în anul 1901. Sunt descifrate
mai multe cifruri în funcţie de cheia pe care o urmează, Emil Kalužniacki referindu-se, spre exemplu, la următoarele cinci categorii: „A. cele care se constituie
prin simpla schimbare a ordinii literelor chirilice obişnuite; B. cele care constau
197 Vezi Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p.
42 şi 105.
198 Ibid., p. 105.
199 Ibid., p. 105.
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din literele glagolitice simple cu menţinerea valorii alfabetice şi fonetice care le
revine şi care pot fi considerate criptograme numai în cazul în care glagoliticele
au ieşit într-adevăr din uz în secolul al XVI-lea, la slavii sud-estici; C. cele care
constau din semne scriptice speciale construite de Evstatie însuşi; D. cele care
se bazează pe alăturarea şi însumarea ulterioară a două semne cifrice cu valoare relativ mică, pentru a da un semn cifric cu o valoare relativ mare; E. cele ale
căror secret constă exclusiv din aranjamentul figural neobişnuit al semnelor
scriptice menţionate sub lit. A. B. şi C.200 Transcrierea celor mai multe criptograme nu a întâmpinat obstacole de nebiruit, unele reclamând înlocuirea rândului
de text de deasupra cu rândul de text de dedesubt sau invers, fără schimbarea
vocalelor, altele solicitând dezlegarea unor figuri, a unor calcule aritmetice sau
elucidarea unor figuri cu înfăţişare deosebită cum sunt cele de la p. 28, 128,
132, 304, 343. Criptograma de la p. 343 (avem în vedere paginaţia după forma
reconstituită a manuscrisului), spre exemplu, desenează un dreptunghi divizat în
patru compartimente, lectura textului putând începe de la literele tipărite în centrul figurii, continuând în primul câmp, al doilea câmp, al treilea câmp, în final
rezultând următorul text în traducere românească: „Protopsaltul mănăstirii
Putna, Evstatie, a scris această carte de cântări ce conţine propriile sale lucrări,
în zilele domnului nostru drept credincios şi prea creştin Ioan Bogdan, Voievod
şi domn al ţării Moldo-Vlahiei, în anul şapte mii nouăsprezece, la 11 iunie.”
Criptograma are următoarea înfăţişare:

200 Cf. Buescu, Corneliu, Scrieri şi adnotări despre muzica românească veche, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, p. 45.
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(reproducere : Antologhionul lui Evstatie…Ciobanu, p. 343)

Particulară este şi însemnarea de la pagina 96: „Acest heruvic al lui
Agathon este scris de domesnicul Evstatie de la Putna”, considerându-se cândva
că protopsaltul Putnei a fixat pe note compoziţia colegului său. Mai recent, însemnarea a fost repusă în discuţie, Gheorghe Ciobanu arătând că heruvicul lui
Agathon este prezent prin diferite manuscrise greceşti, acesta fiind fratele lui
Koronos, cum rezultă din mai multe specificaţii. Prin cuvintele „este scris”,
Gheorghe Ciobanu înţelege un sistem practicat de Evstatie, sistem într-un fel
criptogramic, şi nu o copie sau punere pe note după cum îl cânta Agathon.
Termenul domesnicul are, după R. Pava, sensul de dirijor de cor, care – pe vremea aceea – nu putea funcţiona la Putna; în acest caz, titlul domesnicul devine
sinonim cu cel de protopsalt, cum zice R. Pava. Ştefan Bârsănescu atribuie sensul de „domesnicus – consilier” şi „consilier al Domnului”, „domesicus scholarum”
sau „persoană mai mare peste şcolari”.201 Gheorghe Ciobanu este mai exact în
201 Bârsănescu, Ştefan, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1971, p. 242.
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consideraţiile sale, aducând următoarele argumente: „Dacă avem în vedere că
fiecare mănăstire – cu atât mai mult cele importante – aveau şcoli, cel puţin pentru instruirea personalului deservant, se poate admite că «domesnicul» ca şi
«protopsaltul» îndeplineau şi funcţii didactice, dar titlurile de protopsalt, domesnic
şi lampadar pe care nu le întâlnim la Putna, dar existau de pildă la Constantinopol
şi în alte centre importante – reprezentau trepte ierarhice în organizarea corpului
cântăreţilor bisericeşti. N-ar fi exclus ca aceste titluri să fi fost înfiinţate încă de
Justinian, care a organizat, între altele, şi acest corp fixând numărul psalţilor de
la Sf. Sofia la 25. În orice caz, cu începere din secolul al XI-lea aceste grade
ierarhice sunt menţionate tot mai des, pentru ca, la începutul secolului al XIX-lea,
protopsaltul să fie conducătorul psalţilor din strana dreaptă, lampadarul al celor
din strana stângă, iar domesnicii câte unul la fiecare strană – să fie ajutoarele
acestora. Cât priveşte existenţa unui cor, în sensul de ansamblu de cântăreţi repartizaţi pe diferite voci, nici un poate fi vorba, pentru simplul motiv că muzica
psaltică a fost dintotdeauna omofonă. Se confundă aici formaţia corală cu părţile
laterale ale altarului, unde stau psalţii, şi care se numesc tot cor sau – cu termenul slav – strană.”202 La pagina 128 se află o inscripţie, nu o criptogramă, a lui
Evstatie din care se deduce că heruvicul este scris în notaţie bizantină, textul în
limba bulgară fiind caligrafiat cu alfabetul cifrat (pseudoglagoliticul 2 este, alături
de psudoglagoliticul 1, invenţie a lui Evstatie.) Criptograma de la pag. 132 în formă dreptunghiulară a fost interpretată corespunzător doar de A. E. Pennington,
iar cea de la pag. 304 a dat naştere la interpretări felurite; doar A. E. Pennington
ne dă interpretarea reală, afirmând că termenii folosiţi trebuie raportaţi la sistemele de cifrare pe care Evstatie le foloseşte.
Şi alte particularităţi ale manuscrisului sunt dezvăluite de Gheorghe
Ciobanu în cuprinzătorul studiu dedicat Antologhionului putnean cum ar fi glăsuirile, formulele de intonaţie ale ehurilor, înşiruirea de silabe fără sens naţional
denumite noane în evul mediu occidental, silabele sau reuniunile de silabe fiind
întovărăşite de formule melodice proprii fiecărui eh, etc. „Şi acestea, precizează
cercetătorul român, rămân neschimbate, în partea teoretică până în secolul al
XVIII-lea. Evstatie foloseşte însă alte formule, în general mai dezvoltate decât
cele din teoreticoane, şi plasate ici-colo, la unele cântări. Particularitatea manuscrisului, din acest punct de vedere, constă atât în schimbarea noanelor şi în
formule melodice diferite şi mai dezvoltate decât cele obişnuite, cât şi plasarea
lor când deasupra sau dedesubtul paginii, când între o cântare ce se termină şi
alta care începe […]. Pe lângă rostul de a introduce un psalt în atmosfera ehului,
202 Ibid., p. 107.
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apechematele îl aveau şi pe acela de a preciza sunetul de început al melodiei
[…]. La Evstatie, ca şi la ceilalţi putneni, acestea un sunt întotdeauna suficient
de clare […]…în manuscrisele putnene, apechematele nu indică întotdeauna
clar sunetul melodiei pe lângă care sunt puse, şi […] înainte de a începe transcrierea unei melodii care are apechemă trebuie să ne lămurim dacă şi în ce
măsură are legătură cu sunetul de început al cântării.”203
În privinţa notaţiei muzicale folosită, Gheorghe Ciobanu afirmă că la Putna
o întâlnim pe cea de la începutul secolului al XV-lea, neobizantină sau kukuzeliană şi nu notaţia mediobizantină cum susţineau unii cercetători pentru a justifica
afirmaţia conform căreia creaţiile muzicale putnene ar fi copii din manuscrise
bulgare mai vechi. Elena Tonceva, pentru a ne referi la un singur exemplu, susţinea într-o comunicare prezentată în 1975 la Congresul internaţional de la
Bydgoszcz – Polonia - că nu numai cântările cu text slavon din manuscrisul
păstrat la Moscova ci şi cele cu text grecesc, dovedite de indiscutabilă origine
bizantină ar fi creaţii bulgăreşti „în stil bizantin.”204 Consideră în concluzie că
psalţii putneni au pornit de la tradiţia veche bulgară pe care au preluat-o şi au
continuat-o, susţinere pe care Gheorghe Ciobanu nu o împărtăşeşte, oferind
argumente pe deplin întemeiate şi peste care este greu de trecut. Printre altele,
el arată că notaţia de la Putna aparţine secolului al XVI-lea, şi nu secolelor XIIIXIV, că notaţia este bizantină, că psalţii compozitori sunt bizantini, români şi un
sârb (Ştefan Sprina), că pentru indicarea ehurilor se folosesc mărturiile („cheile”)
notaţiei bizantine, cu excepţia manuscrisului de la Moscova care apelează şi la
ordinale slavone (pƟrvi glas, vtorij glas, treti glas, cƟtverty glas etc.). Printre argumente se întâlnesc şi acelea că manuscrisele putnene conţin melodii din stihurile stihiraric şi papadic, că multe cântări sunt bogat melismatice, în concordanţă cu fastul mănăstirii domneşti unde tehnica de creaţie şi execuţie era
foarte avansată. „Nu lipsesc din aceste manuscrise cântările mai vechi ale unor
muzicieni care au activat în secolele XIII-XV, dar atenţia ne este reţinută de
cântările bogat melismatice şi de cele cu teretismata (tereremuri n.n.) Câmpurile
de tereremuri pot interveni: a) de două ori în decursul piesei; b) către sfârşitul
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 existenţa unor formule melodice asemănătoare, din locuri
şi din timpuri diferite, în muzica bizantină. „Aceasta, precizează el, se explică
203 Ibid., p. 111-112.
204 Vezi Musica Antiqua, IV. Acta Scientifica, Bydgoszcz, Polonia, 1975, p. 45-58.
205 Ciobanu, Gheorghe, Şcoala muzicală de la Putna, studiu dactilografiat, Biblioteca Uniunii
Compozitorilor din România.
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însă prin faptul că ehul nu este un mod obişnuit, conform teoriei occidentale,
neputând fi definit decât prin complexul de elemente: scară muzicală cu structură specifică – în anumite cazuri, ca în muzica post-bizantină, chiar şi gen căruia
aceasta aparţine – sistem sonor, sistem de cadenţe şi formule melodice. În melodiile liturgice bizantine, aceste formule sunt adevărate «prefabricate» moderne, melodia luând fiinţă pe baza lor, aşa cum se întâmplă şi în maqamul perso-arab, în raga indiană, ca şi în unele creaţii de tipul horei lungi din folclorul
românesc, descrisă de Béla Bartók. În toate aceste categorii de melodii, formulele melodice sunt mereu adaptate la alte texte, fără să fie transformate până la
a nu mai fi recunoscute. Aşa se explică de ce realizările melodice ale diferiţilor
psalţi – indiferent de naţionalitatea căreia îi apaţin – se aseamănă între ele, cu
toate că sunt «creaţii proprii», independente. Aceasta, bineînţeles, cu condiţia
să se respecte elementele tipice ale ehului.”206 Exprimând dezacordul cu susţinerile Elenei Tonceva, cercetătorul român afirmă că melodiile putnene, atât cele
cu text slavon cât şi cele cu text grecesc, sunt melodii de tip bizantin ca structură, ca indicare a ehului, cu sistem de cadenţe, ca notaţie. Notaţia, specific bizantină, conţine o dublă indicare a ehurilor, în criptograme apelându-se constant la
terminologia slavonă. Probleme aparte de transcriere ridică mărturiile care sunt
rare şi neprecise, ceea ce presupune existenţa unei tradiţii mai vechi preluată de
psalţii putneni. Cercetătorii au în vedere şi păstrarea unor secrete, în unele manuscrise întâlnindu-se abateri de la scrierea normală. „La Putna, susţine
Gheorghe Ciobanu, Evstatie foloseşte un procedeu «criptografic», dacă-l putem
numi astfel, în toate creaţiile sale, şi chiar în unele creaţii preluate de la alţii [...].
Ceva mai mult, nu numai Evstatie procedează astfel, ci toţi psalţii putneni....
Acest sistem «criptografic» folosit a făcut ca ceea ce a creat Evstatie – ca şi
ceilalţi putneni – să nu fie preluat de urmaşi, din cauza netransmiterii «sistemului» de scriere. Că aceste creaţii au circulat şi în notaţia corect scrisă este mai
mult ca sigur dar, după câte se pare, nu în ţară, pentru că ruşii nu ar fi putut să
preia decât melodii corect scrise, dând – în evoluţia lor – acel raspev putnevskij.
Suntem convinşi că transcrierea întregului manuscris al lui Evstatie – ca şi a
celorlalte – va duce la descoperirea metodei de scriere a lor.”207 Iată acum, sub
formă de tabel, conţinutul manuscrisului şi circulaţia cântărilor, indexul alfabetic
al cântărilor şi cifrurilor secrete reproduse după Antologhionul lui Evstatie
Protopsaltul Putnei, Izvoare ale muzicii româneşti, vol. V:
206 Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 41.
207 Idem, p. 115-116.
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(pag. 476-503)

Ultimele cercetări au pus în valoare un nou manuscris aparţinând
Protopsaltului Putnei Evstatie, scris în anul 1515, cum stă consemnat în limba
slavonă pe f. 297v: „Această carte a fost scrisă de monahul Evstatie, Protopsalt
la Putna, la anul 7023 (-5508 = 1515), luna august 30” şi care urmează să fie
supus unei analize minuţioase. Codexul este un al doilea Antologhion şi face
parte din colecţia Sinodală a Muzeului Istoric de Stat din Moscova, înregistrat la
nr. 1102. În toamna anului 1985, Titus Moisescu a studiat manuscrisul la
Moscova, ajungând la următoarele concluzii: „Conţinutul, însemnările existente
ne îndreptăţesc să-l considerăm ca fiind în mod evident un manuscris românesc, cuprinzând muzică de cult de tip bizantin, în notaţie neumatică bizantină,
scris în nordul Moldovei, la Putna. În cuprins figurează cântări pentru Vecernie,
Utrenie şi Liturghie (pentru cele trei forme de Liturghie), precum şi o colecţie
importantă de stihiri ce se cântă la unele sărbători mari de peste an.”208 El i-a
acordat sigla M 1102, iniţiala M desemnând oraşul Moscova, iar cifrele 1102
deosebindu-l de Antologhionul din 1511, M 350 al aceluiaşi protopsalt. Cum se
ştie, la acest manuscris s-a referit şi Emil Kalužniacki după studiul întreprins în
1881 în biblioteca Mănăstirii Putna. În scrierea tipărită la Viena în 1882, el precizează că între anii 1510-1515 Evstatie a scris un Irmologhion alcătuit din şase
volume, putându-se astfel identifica primul şi ultimul volum: M 350 şi M 1102,
208 Moisescu, Titus, Noi documente ale muzicii medievale româneşti – „Antologhionul din 1515
al lui Evstatie de la Putna”, ms. dactilografiat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor din România, 1986.
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celelalte rămânând nesigure. Starea celui de al doilea Antologhion, precizează
Titus Moisescu, este bună „în afară de incipit (cea mai expusă parte a unui
manuscris), din care lipseşte o fasciculă; câte două file lipsesc de asemenea şi
din fasciculele a II-a şi a III-a. Legătura este trainică, bună, fapt ce a contribuit la
asigurarea integrităţii codexului. De asemenea interiorul, corpul propriu-zis al
Antologhionului, este în întregime utilizabil, filele, deşi îngălbenite de vreme, fiind bine conservate, cerneala nealterată.”209
Din cele relatate de Titus Moisescu în studiul menţionat, rezultă că manuscrisul are 297 de file numerotate de la 1 la 297 cu cerneală violetă; se păstrează
numărătoarea fasciculelor făcută de Evstatie cu slove – cifre chirilice, fascicula
de început nepăstrându-se. Unele fascicule sunt alcătuite din 6 file, altele din 8
file şi una singură de 5 file. După ce descrie legătura şi îmbrăcămintea, dimensiunile scoarţelor şi hârtiei, diferitele însemnări, calităţile şi provenienţa hârtiei,
filigranul (unul singur – Balanţa cu terminaţie florală ce nu a mai putut fi identificat în alte cataloage de specialitate), felurile cernelei (de culoare neagră pentru
neume – semne diastematice – şi text literar şi roşie pentru semne chironomice,
mărturii, iniţiale, nume de autori, titlurile rubricilor, chenarele, autorul descrierii
manuscrisului se opreşte asupra particularităţilor textului literar ce este scris în
limba greacă, cu excepţia a patru cântări consemnate de Evstatie în limba slavonă, precum şi asupra inadvertenţelor de scriere.
În privinţa conţinutului, Antologhionul lui Evstatie din 1515 cuprinde 99 de
cântări pentru Vecernie, pentru Utrenie şi pentru Liturghie, cele mai multe preluate din alte manuscrise, exceptând cele 15 cântări noi, „inedite”: 13 cântări
alleluia, 1 Heruvic, şi 1 Tropar. Autorii cântărilor, cunoscuţi compozitori bizantini,
sunt: Agallianos, Agathonos, Ampelokepiotes, Arghiropulos, Hrisafes,
Evghenikos, Gherasimos, Glykys, Ioannes Kladas, Korones, Kukumas,
Kukuzeles, Lampadarios, Loghin, Moschianos, Nikeforos Ithikos, Redestinos
(Derestinos), Ştefan (care se presupune a fi Ştefan Sârbu), Theodulos, Vlatiros,
majoritatea cu una până la patru cântări, cu excepţia lui Kukuzeles prezent cu
22 de cântări. Pe lângă numele autorilor bizantini de largă circulaţie, în M 1102
figurează şi un nume nou – Nikeforos Ithikos – căruia îi sunt atribuite două
Heruvice. Protopsaltul Evstatie, creatorul unui mare număr de cântări existente
în manuscrisele putnene, selectează patru lucrări din creaţia sa, şi anume: o
Pasapnoarie în ehul 3, un Heruvic în ehul 1 pl., un chinonic săptămânal în ehul
1 pl. şi un Heruvic în nenano, în limba slavonă. Titus Moisescu susţine că nu a
putut identifica 31 de cântări, problematică ce îl va preocupa în viitor.
209 Ibid.
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Autorul studiului menţionat se referă în continuare la scrierea muzicală şi
la semiografie care prezintă asemănări şi similitudini cu M 350, ambele scrisuri
aparţinând unui singur copist – lui Evstatie care apelează la semiografia kukuzeliană. Sunt menţionate cele aproximativ 15 semne diastematice, 7 semne ritmice, peste 30 de semne chironomice, 7 ftorale, mărturiile celor 8 ehuri, semnele
cu valoare de ideogramă. „În general, zice Titus Moisescu, semiografia din M
1102 nu se deosebeşte cu nimic de aceea din celelalte manuscrise putnene, fiind unitară atât în ce priveşte aspectul grafic, cât şi semnificaţia. Aceeaşi unitate
se poate observa şi în ce priveşte combinaţiile de semne diastematice. Sunt
preferate semne simple, care exprimă intervale de secundă, terţă, cvartă şi cvintă. Salturile mai mari, care se obţin prin multiple combinaţii de semne diastematice, sunt destul de rare....Dintre semnele fonetice, am putea arăta că doar pelastonul şi petasti - kufisma sunt utilizate mai rar, în timp ce toate celelalte
semne – oligonul, oxia, petasti, două chendime, chendima, ipsili, apostroful,
elafronul, aporroi, hamili – constituie baza semiografiei prin care se concretizează întregul eşafodaj melodic al muzicii din manuscrisele putnene. Dintre semnele ritmice, care agrementează melodia, doar argonul este mai rar întâlnit, pe
când celelalte – gorgonul, tzakisma, dipli, apoderma, cratima, doi apostrofi –syndesmi – apar cu regularitate fie că sunt scrise cu roşu, fie cu negru. Sunt câteva
semne chironomice pe care le observăm în mod frecvent în manuscrise: varia,
tromikonul, ekstreptonul, omalonul, epegherma, antichenoma simplă, piasma,
psifistonul, lighisma şi chiar argosinthetonul şi gorgosinthetonul. Dintre ftorale,
cea care apare cel mai des este ftoraua nenano, cum se vede, spre exemplu, în
M 1102, la f. 109v. Mărturiile ehurilor sunt cele cunoscute: desenate cu roşu, în
diferite variante grafice potrivit cheilor proprii notaţiei bizantine, ele apar la începutul cântărilor, scrise lateral sau deasupra. Mărturiile reper, care se scriu de
obicei pe parcursul melodiilor, sunt destul de rare în manuscrisele lui Evstatie;
adesea nu apar deloc, creând mari greutăţi în descifrarea şi transcrierea corectă
a muzicii.”210 Este luată în consideraţie formula de intonare, una singură – un
„neanes” la Heruvicul de Agallianos, este reliefată preferinţa lui Evstatie în M
1102 pentru ehurile plagale şi cultivarea repertoriului clădit pe cântări mai dezvoltate, melismatice, cu multe tereremuri, este apreciată scrierea muzicală „clară, aerisită, omogenă, frumos aşezată în pagină.”
După parcurgerea cuprinsului Antologhionului M 1102 în ordinea apariţiei
cântărilor, Titus Moisescu rezumă:
210 Ibid.
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- Titluri: 99
- Autori: 22 + 2 din „cei vechi”
- Autori al căror nume figurează în M 1102: 19 + 2
- Autori identificaţi în alte mss. Putnene: 3
- Cântări pentru Vecernie: 3
- Cântări pentru Utrenie: 2
- Cântări pentru Liturghie: 56
- Stihiri: 38
- Cântări Anagramate: 23
- Cântări cu texte literare în limba greacă: 95 (271 pagini)
- Cântări cu texte literare în limba slavonă: 4 (26 pagini)
- Cântări ce nu se găsesc în celelalte manuscrise putnene: 15
- Cântări care au circulat în toate manuscrisele putnene: 842
În revista Muzica nr. 2/1991, Titus Moisescu publică o nouă contribuţie
dedicată lui Evstatie şi particularităţilor creaţiei sale însoţită de şase cântări în
transcriere lineară. Printre ele se află şi Aliluia conceput în ehul I plagal care se
execută la Liturghie, după Apostol. Cântarea instituie sunetul de bază re care
impune ehul diatonic, dar se insistă şi pe fa care, şi prin si natural se apropie de
conturul melodic al ehului 3. Se impune ambitusul restrâns, mersul melodic treptat cu puţine salturi de terţă şi cvartă, precum şi principiul variaţional:

(Rev. Muzica nr. 2, 1991, p. 90)
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Paharul mântuirii conceput pe sunetul de bază re are finala pe sol şi se
cântă ca Chinonic al zilei de miercuri. Melodia este permanent înfrumuseţată,
culminaţia fiind pregătită într-o manieră clasică:

(Rev. Muzica nr. 2, 1991, p. 90)
Ambitusul de octavă şi mersul preponderent descendent, cu excepţia a
două fragmente, dau îmbinări multiple derulate în afara timpului.
Un alt moment al culturii muzicale putnene este manuscrisul nr. 56/544/576
I aflat în biblioteca mănăstirii, singurul ce se păstrează aici, denumit Antologhion,
publicat în facsimil, în 1980, ediţia fiind îngrijită, prefaţată şi adnotată de
Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu. Acest manuscris, inventariat cu numerele de mai sus, poartă în catalog specificaţia: „Manuscris de cântări
pe notaţie psaltică greacă, sec. XVI, puţin uzat.” El este alcătuit din două părţi
deosebite din unghiul de vedere al scrierii, conţinutului şi vechimii, distincţia putându-se face prin referire la P/I (f. 1-84) şi la P/II (f. 85-160), ambele fiind legate
împreună, fără a fi datate, asemeni altor valori putnene. Prima parte a acestui
manuscris a fost încheiată la scurt timp după cel din anul 1511 cu care are „afinităţi de structură, de conţinut, de grafie, de nume de psalţi, de circulaţie a cântărilor”, cum remarcă cercetătorii culturii muzicale putnene. Ca autor a 29 de
cântări este indicat Evstatie monahul, alături de alţi psalţi localnici sau străini.
Legătura ambelor părţi ale manuscrisului este realizată în scoarţe de lemn
de tei învelite în piele de culoare roşcată, modificată de timp în maronie.
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Scoarţele au dimensiunile de 20,5×14 cm. şi conţin diverse podoabe florale, linii,
cerculeţe şi puncte. Starea manuscrisului este îngrijorătoare, multe file fiind rupte, desprinse sau murdărite cu ceară. Hârtia manuscrisului P/I a fost fabricată în
Germania în perioada 1500-1515, foaia având dimensiunile 20,5×13,5, iar oglinda paginii este de 16×8 cm. permiţând scrierea a 13 rânduri – muzică şi text.
Manuscrisul P/II are hârtie de aceleaşi dimensiuni, cu 14 rânduri – muzică şi
text. Semnele fonetice ale notaţiei muzicale şi textul literar sunt scrise cu cerneală neagră, pentru celelalte însemnări (frontispicii, iniţiale, rubrici, mărturii,
numele autorilor etc.) apelându-se la cerneala roşie. Copiatorii au folosit o sumară punctuaţie, în P/II întâlnindu-se mai multe prescurtări de cuvinte şi expresii
în comparaţie cu P/I. „Scrierea, foarte frumoasă şi clară, a textului literar din P/I
este semiuncială spre cursivă. Alfabetul prezintă [...] un amestec de caractere
greceşti şi chirilice, care a dus la înlocuirea diftongilor prin vocale simple. S-ar
putea spune că psalţii putneni se apropiau evident, ca pronunţie, de limba greacă modernă, al cărei proces de formare începuse în secolul XI, precizându-se
cu mai multă claritate în cel de-al XIV-lea.”211 Se presupune că numerotarea filelor făcute cu creion negru, în colţul din dreapta sus, s-ar datora lui E. Kalužniacki
şi ar aparţine anului 1881 sau altui cercetător. Copiştii manuscrisului au numerotat cu cerneală neagră începutul şi sfârşitul colilor, cifrele fiind indicate cu scriere chirilică. Lipsesc unele coli, cercetătorii presupunând că manuscrisul P/I a
fost mai mare decât cel din stadiul actual, iar din manuscrisul P/II, s-a păstrat
mai puţin de jumătate.212 Se remarcă singurul frontispiciu păstrat, cel ce deschide Stihirarul din P/II, f. 89r , precum şi iniţialele ornamentate mai mari în P/II şi
mai mici în P/I.
Manuscrisul P/I conţine texte literare în limba greacă în proporţie de
71,43% şi în limba slavă în proporţie de 28,75%, iar manuscrisul P/II are textele
literare scrise în limba greacă. Însemnările tipiconale din P/I sunt scrise în limba
slavonă, pe când cele din P/II – în limba greacă. Limba slavonă aparţine vechei
slavone bisericeşti. Gheorghe Ciobanu atrage atenţia slaviştilor asupra unor
uşoare schimbări ca: suprimarea iusurilor, a unor consoane etc. Tot el susţine că
„Utilizarea concomitentă timp de aproape o jumătate de mileniu, a limbilor greacă şi slavonă – cele două limbi sacre pentru lumea ortodoxă a sud-estului european – a dus la un amestec al alfabetelor grec şi chirilic în scriere. Deşi nu trebuie să uităm că alfabetul chirilic are la origini pe cel grec, totuşi acest amestec
211 Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la Mănăstirea Putna, „Antologhion”, ediţie îngrijită, prefaţată
şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu, Editura Muzicală, Bucureşti,
1980, p. 45.
212 În privinţa numerotării filelor, s-au strecurat greşeli, întregul manuscris având 161 de file,
84 în P/I şi 77 de file în P/II.
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este evident, am putea spune chiar cu oarecare preponderenţă a celui chirilic, în
textele literare din manuscrisele muzicale.”213 Este scoasă în evidenţă tendinţa
copiştilor de a înlocui diftongii greceşti prin vocale simple chirilice, de a înlocui,
de multe ori, unele consoane greceşti din interiorul cuvintelor sau de la sfârşitul
lor, de a întări unele vocale, atât în cântările cu text grecesc cât şi în cele cu text
slavonesc aparţinând stilului papadic. Amestecul realizat de psalţii putneni prin
apelarea la ambele alfabete apare curios cercetătorilor, scrisul acesta tinzând
spre ceea ce era mai lesnicios, spre simplificare.
Scrierea muzicală din manuscrisele P/I şi P/II, precizează Gheorghe
Ciobanu, aparţine celei bizantine din faza neobizantină sau kukuzeliană, semnele fonetice sau diastematice, cum se ştie, având asemănare cu cele din ultima
perioadă a fazei paleobizantine, pe când cele afone, cunoscute şi sub numele
de semne mari sau chironomice, sunt în creştere continuă după secolul al XIIlea. Autorii ediţiei manuscrisului „Antologhion” nr 56/544/576 I de la Mănăstirea
Putna susţin, printre altele, că: „Tradiţionalismul şi respectul pentru înaintaşi al
putnenilor, pe de o parte, vechimea diferită a cântărilor, pe de alta, fac ca, de la
o cântare la alta, numărul acestor semne să difere...Stă în aceasta dovada contactului continuu al putnenilor cu Constantinopolul şi cu Athosul, chiar şi în domeniul notaţiei muzicale; pentru că psalţii de o Putna au mers în pas cu dezvoltarea muzicii bizantine din aceste două mari centre cultural-artistice, în care
muzica bizantină a cunoscut întreaga-i evoluţie.”214 Mărturiile nu prezintă dificultăţi de recunoaştere şi transcriere în afară de punct care, de obicei, ţine loc de
mărturie când apare după cadenţele frazelor muzicale. Transcrierea în notaţia
lineară este îngreunată şi în cazul Heruvicului aparţinând lui Agathon, prezent în
mai multe manuscrise putnene, pe care psalţii autohtoni l-au înglobat în maniera
„criptografică”. Apar neclare şi unele apechemate care par a fi supuse aceluiaşi
sistem „criptografic” sau sunt rezultatul unor greşeli datorate copistului. Se apreciază de către cercetători că scrierea neumelor muzicale, a textului literar şi a
însemnărilor marginale din ambele manuscrise este îngrijită şi frumoasă, greşelile strecurate (fragmente sărite, neindicarea lunii sau greşita ei indicare) fiind
sesizate şi corectate.
Manuscrisele P/I şi P/II au conţinuturi deosebite, diferenţiindu-se şi vechimea şi originea cântărilor. Primul manuscris (P/I) are 78 de cântări, 53 în limba
greacă şi 25 în limba slavonă. Se crede că, iniţial, manuscrisul a fost o antologie
în care erau strânse cântări de la Vecernie, Utrenie, cele trei Liturghii – a
Sfântului Ioan Gură-de-Aur, a Sfântului Vasile cel Mare şi Mai înainte sfinţită,
213 Vezi Op. citat, p. 48.
214 Ibid. p. 49-50.
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sfârşitul cuprinzând stihiri. Din paginile de astăzi ale manuscrisului lipsesc unele
cântări de la Vecernie ca Anixandarele şi Fericit bărbatul, iar de la Utrenie s-a
conservat Polieleul „Robii Domnului” (Psalmul 134) cu cele 43 de stihuri cântate,
lipsind de la locul ei, cântarea intitulată pasapnoarie ce se găseşte inserată între
f. 80v – 82r . Începutul brusc al Liturghiei sau continuarea fără început a unui
Alleluia (f. 17r ) nu pot să fie încă explicate. Se are în consideraţie şi ipoteza
provenienţei primelor 16 file ale manuscrisului dintr-un alt manuscris, copiat de
acelaşi psalt pentru a se putea justifica continuarea cântării Aleluia de la f. 17r
lipsită de început. Între f. 27-28 sunt rupte 4 file, ceea ce explică existenţa doar
a începutului la f. 27 din Răspunsurile mari şi numai a sfârşitului Chinonicului
duminical Lăudaţi pe Domnul la f. 28. Însemnarea de la f. 44: „Aici începe creaţia lui Evstatie Protopsaltul” indică pe autorul a 29 de creaţii – 17 în limba greacă
şi 12 în limba slavonă – amestecate cu cântări ce aparţin altor autori.
Cel de al doilea manuscris (P/II) cuprinde 54 de cântări, „stihirile” de la diverse praznice şi sărbători de peste an conservându-se mai bine, de aici rezultând şi denumirea de Stihirar ce i-a fost atribuită lucrării. Sunt prezente cântări
de la Liturghia din Sâmbăta Patimilor, variante în ehuri diferite ale Chinonicului
din ziua Paştilor, cântări de la sărbătorile diferiţilor sfinţi înşiruite calendaristic,
stihiri din perioada Triodului şi Penticostarului, cântări calofonice, cântări de la
Vecernie, Utrenie şi de la cele trei Liturghii – acestea orânduite în cele aproape
unsprezece coli de la început; în cinci coli de la sfârşitul manuscrisului nu se
ştie ce cântări figurau. În plus, manuscrisul P/II conţine „anagrame” sau cântări
anagramate prin care nu se înţelege schimbarea ordinei literelor într-un cuvânt
sau a cuvintelor într-o frază pentru a rezulta un alt cuvânt sau o altă frază, cum
se petrece de obicei, ci „începerea cântării cu o altă frază sau cu o altă parte de
frază decât cea firească incipitului real şi normal al textului poetic al cântării respective, cel mai adesea cu ultima frază sau cu o parte din aceasta, dar, şi cu o
a doua frază sau cu una de la mijlocul cântării. În multe cazuri, autorul cântării
anagramate nu rămâne numai la acest incipit, ci recrează textul, pur şi simplu,
folosind însă numai conţinutul poetic iniţial, original.”215 Se oferă câteva exemple
edificatoare de texte aflate sub linia melodică în limba greacă, traduse şi în limba română, care evidenţiază schimbările intervenite în textul original, inversările
de cuvinte, refacerea unor propoziţii, repetările şi eliminările de cuvinte etc.
Asemenea exemple demonstrează o anumită libertate a copistului faţă de tradiţia „sfinţilor părinţi” care se răsfrânge, uneori, şi asupra ehului fiecărui imn. În

215 Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la Mănăstirea Putna, “Antologhion”, ediţie îngrijită, prefaţată
şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu, Editura Muzicală, Bucureşti,
1980, p. 53.
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acest manuscris există 29 de cântări anagramate, dintre acestea 24 aparţin lui
Kukuzeles, câte una lui Kladas, Theodulos şi Evghenikos, iar două sunt fără
autor. Compozitorii ale căror creaţii sunt cuprinse în manuscrisele P/I şi P/II au
fost identificaţi după cum urmează :
P/I
1. Agathonos
2. Dekianos
3. Diaconu, Ioan
4. Evstatie
5. Foka, Kyr
6. Gheorghe Kyr
7. Glykys, Ioannes
8. Ioanes Kyr
9. Koronos
10. Kukumas
11. Lampadarios
12. Loghin
13 Manuil
14. Moshianos
15. Srpina, Ştefan

(sec. XIV-XV)
(sec. XV)
(sec. XV- XVI)
(sec. XV-XVI)
(sec XV?)
(sec. XV-XVI)
(sec. XIV)
(?)
(Xenos – sec. XIV)
(?)
(?)
(sec. XV ?)
(Hrisafes – sec. XV)
(?)
(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 consideraţie şi alte patru nume de autori de cântări,
identificate în celelalte manuscrise putnene: Agallian, Gherasimos (sec. XVXVI), Redestinos (sec. XV-XVI ?), Vlatir (sec. XV-XVI ?). Secolele şi numele
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autorilor menţionaţi au fost identificate în urma cercetării 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 MiloĞ Velimiroviü, London
Oxford University Press, 1973, p. 141-170) şi altele. Totodată, se ştie că
Agathonos din manuscrisul P/I a fost fratele lui Korones, că Kyr Gheorghie din
acelaşi manuscris este Gheorghios Moschianos, că Ioasaf este compozitorul
bizantin din secolul al XV-lea – Ioasaf Monachos. Îngrijitorii ediţiei susţin că
„Numele lui Glykys şi Korones sunt prezente în ambele manuscrise. Nu putem
şti care dintre psalţi este acest Lampadarios, care figurează cu 5 cântări în P/I şi
cu alte 5 în P/II; să fie oare Kyr Ioannes Kladas Lampadarios – singurul care
este denumit în manuscris şi cu această calitate? De asemenea, nu putem preciza 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 figurează, în
schimb, în P/II cu 26 de cântări. Pe Evstatie îl aflăm menţionat, ca autor, la 29
de cântări.”216
Manuscrisul P/II se crede că a fost scris de psalţi moldoveni la Mănăstirea
Neamţ, fiind apoi adus la Putna, după întemeierea noului centru cultic. În favoarea acestei idei sunt invocate mai multe ipoteze ca: numerotarea unor coli cu
cifre chirilice, amestecul alfabetelor grec şi chirilic în redactarea textului literar,
amestec specific unei zone de bilingvism greco-slavon, prescurtarea unor cuvinte – procedeu la care s-a apelat într-o perioadă mai timpurie – modificarea uşoară a unor litere, largul interes de care s-a bucurat manuscrisul printre putneni şi
recondiţionarea lui aici, prezenţa unei semiografii asemănătoare, a unor formule
de intonaţie comune, a unor mărturii şi ftorale destul de rare. Prin compararea
cu alte manuscrise, cu alte filigrane din cataloagele şi dicţionarele ştiute, scrierea manuscrisului P/II a fost stabilită la începutul secolului al XV-lea când se
poate vorbi de o tradiţie artistică şi culturală bine consolidate. „Manuscrisul P/II
reprezintă, în mod indiscutabil, cel mai vechi manuscris de muzică bizantină alcătuit şi scris de români pentru români, care a stat vreme îndelungată în practica
de strană a unor mănăstiri ortodoxe româneşti. Importanţa acestui manuscris
pentru muzica de cult românească este de netăgăduit. Ms. P/II demonstrează,
fără dubii, că în bisericile româneşti se cânta cu precădere în limba greacă; în
216 Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la Mănăstirea Putna, “Antologhion”, ediţie îngrijită, prefaţată
şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu, Editura Muzicală, 1980, p. 58-59.
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cuprinsul manuscrisului întâlnim creaţii aparţinând în mod evident psalţilor constantinopolitani şi stihoniţi, după cum putem observa, în toate manuscrisele putnene şi în multe altele aflate în bibliotecile din ţara noastră. Muzica din acest
manuscris este muzica de cult practicată la Bizanţ şi la Muntele Athos, este
acea muzică bizantină ce a circulat, în evoluţia ei, în toate mănăstirile şi bisericile ortodoxe româneşti. Fiind cel mai vechi manuscris de muzică bizantină scris
de români, ms. P/II duce cu un secol spre înapoi cercetarea muzicii de cult de
tip bizantin care s-a practicat în Ţările Române, precum şi existenţa documentelor care să o ateste.”217. Iată două melodii aparţinând lui Ioannes Kukuzeles,
prima în transcrierea lui Gheorghe Ciobanu, a doua în transcrierea lui Titus
Moisescu apărute în volumul III „Transcripta”: „Şcoala muzicală de la Putna” –
Ms. Nr. 56/544/576 I - P/II, „Stihirar”. Incipitul textului primei melodii este
„Măreşte suflete al meu”, textul aflându-se în irmosul odei a IX-a a Canonului
Naşterii (partea întâi din „alt irmos” şi partea a doua din „irmos”). Cum se observă, mărturiile arată treapta la care s-a ajuns - la¹ - şi continuarea în plagal¹ - re.
Pentru cea de-a doua melodie incipitul textului anagramat este „Pentru păcatele
noastre”, iar incipitul real al textului este „Ca un om la râu ai venit”:

217 Ibid. p. 64-65. Deşi cronologic manuscrisul P/II este cel mai vechi, am preferat prezentarea
lui aici pentru că este legat împreună cu P/I.
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(pag. 98-101 şi 102-105)

314

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Iată indexul analitic la cântărilor, indexul alfabetic şi indexul cântărilor pe
autori reproduse după Manuscrisul nr. 56/544/576 I de la Mănăstirea Putna,
„Antologhion”:
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(Manuscrisul nr. 56/544/576 I pag. 400 – 433 şi 436)

Ţinând seama de faptul că acesta este cel mai vechi manuscris de muzică
bizantină practicată în strana Şcolii muzicale de la Putna şi că melodiile prezintă
un interes neobişnuit, redăm câteva incipituri melodice ale Stihirarului (P/II) care
reprezintă partea a doua a Ms. 56/544/576 I, f. 85-160:
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Antologhionul de la Iaşi (Ms. I -26), definit astfel pentru a i se preciza rolul
şi locul pe care îl ocupă în cadrul Şcolii muzicale de la Putna, a atras luarea
aminte a cărturarului Mihail Kogălniceanu care nota pe fila 7F: „Psaltichie scrisă
la anul 1543 (sic!) de protopsaltul Putnei Antonie. M. Kogălniceanu”. Se pare că
acelaşi cărturar a notat la f. 126F socoteala anilor, manuscrisul, moştenit de la
unchiul său – Enache Kogălniceanu - cunoscut copist de cronici, vânzându-l
Academiei Mihăilene din Iaşi (întemeiată la 16 iunie 1835) după ce se hotărăşte
să plece la Paris „din princina strâmbătăţii nepravilnice”, cum susţine tatăl său,
atunci când fusese arestat şi închis la Mănăstirea Râşca. Împreună cu manuscrisul menţionat, a vândut Academiei Mihăilene şi alte cărţi din biblioteca sa (9
decembrie 1844); în iulie 1845 oferă spre vânzare Academiei majoritatea manuscriselor şi tipăriturilor aflate în posesia sa. Biblioteca Academiei Mihăilene
este viitoarea Bibliotecă centrală, avându-l ca director şi pe marele poet Mihai
Eminescu. În zilele noastre, acest centru de cultură este cunoscut sub denumirea Biblioteca centrală universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. În proprietatea lui
Mihail Kogălniceanu s-au aflat şi „vreo zece Letopiseţe manuscrise” studiate de
el, precum şi o „carte de muzică religioasă, Psaltiki, a Capelei domneşti din
Cetatea Neamţului, din timpul lui Ştefan cel Mare, carte care nu se ştie unde se
află. La 28 martie 1910, Nicolae Iorga menţionează Manuscrisul de la Iaşi în
comunicarea cu tema „Doamna lui Ieremia Vodă”, prezentată în şedinţa
Academiei Române, susţinând că este vorba de un „Acatist grecesc al Bibliotecii
Universităţii din Iaşi, Ms. 1, scris de Antonie călugărul de la Putna la 7053 (15445), supt egumenul Gheorghie.”218 În Anuarul Conservatorului de muzică şi artă
dramatică din Bucureşti, George Breazul, oprindu-se asupra învăţământului muzical din Principatele Româneşti, de la primele începuturi până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, atrage atenţia asupra Manuscrisului de la Iaşi şi asupra însemnării lui Mihail Kogălniceanu de pe f. 7 F şi cea de la sfârşit, ambele indicând
greşit anii scrierii. În 1966, Gheorghe Ciobanu tipăreşte în revista Muzica (nr. 9,
septembrie, p. 14-20), studiul intitulat Şcoala muzicală de la Putna219 redând
sumare informaţii asupra manuscrisului, cum procedează şi Grigore Panţiru, în
1969 în studiul Manuscrise muzicale inedite de la Mănăstirea Putna220. Anne E.
Pennington, slavista de la Oxford, publică în 1971, 1972 şi 1973 studii cu amă218 Vezi Iorga, Nicolae, Doamna lui Ieremia Vodă, în: „Analele Academiei Române”, Seria II,
Tom. XXXII, Memoriile secţiunii istorice, Bucureşti, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1910, (Extras
p. 4).
219 Vezi şi Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, I, Bucureşti, Editura Muzicală, 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 româneşti, vol. I, (1973), menţionează lucrarea putneană. În 1978, Anne E.
Pennington semnalează alte două manuscrise putnene, referindu-se din nou la
cel de la Iaşi, cum o face şi în studiul din 1979 intitulat Seven Akolouthiai from
Putna221. Cele mai multe incursiuni în problematica Manuscrisului de la Iaşi le
datorăm lui Gheorghe Ciobanu care, în perioade succesive, integrează lucrarea
în mişcarea de idei a epocii şi în via experienţă istorică ce se făurea cu peceţile
spiritului naţional.
În timp, Manuscrisul de la Iaşi sau Antologhionul s-a degradat, înfăţişarea
lui actuală fiind precară. Lipsesc nu numai foi, ci şi coli întregi, reparaţiile unor
restauratori nu au fost întotdeauna corespunzătoare, uzura datorată îndelungatei utilizări la strană este evidentă. Scoarţele din lemn de tei sunt învelite în
piele maro-închis şi au dimensiunile 10,5×15,6 cm., grosimea lor măsurând 1
cm. Hârtia este de provenienţă diferită, majoritatea filelor fiind din semipergament şi doar două din pergament. Şi cerneala este degradată, cu precădere cea
de culoare roşie. Primele şase file ce constituie Propedia sunt scrise, după toate
probabilităţile, înaintea anului 1545, grafia aparţinând unui alt psalt. Ca divertisment, această primă fasciculă are 9×13,4 cm, celelalte foi grupându-se în jurul
cifrelor 10,5×15,5. Au fost determinate şi câteva filigrane, orânduite diferit, care
indică perioada de fabricaţie a hârtiei şi provenienţa acesteia. Cerneala copiştilor este neagră pentru semnele muzicale fonetice sau diastematice, pentru textul literar scris sub semnele muzicale, pentru ftorale, unele semne de punctuaţie
şi câteva semne afone, pentru colofonul de la f. 126r şi pentru diferite însemnări
ale păstrătorilor manuscrisului. Cerneala roşie a fost utilizată pentru consemnarea ehurilor, pentru scrierea mărturiilor, semnelor afone, indicaţiilor tipiconale,
indicarea numelui autorilor, pentru scrierea textului slavon la cântările bilingve,
pentru frontispicii scrise cu cerneală roşie, unul la f. 7r, altul la f. 129r, primul mai
mare şi bogat ornat, al doilea mai mic şi mai simplu ornat. Cu cerneală roşie
sunt scrise şi iniţialele, unele mai mult ornate, altele mai puţin şi simplu lucrate.
„În general, se precizează în descrierea Antologhionului de la Iaşi, manuscrisul
nu s-a bucurat de o ornamentaţie prea bogată, am putea spune chiar că aceasta a fost evitată de copişti. Ar mai trebui arătat faptul că atunci când greşeşte,
omiţând un pasaj muzical, copistul îl scrie alături, pe marginea albă a paginii,
sus, jos sau lateral (f. 40v, 41v, 1444, 151r); de asemenea, când doreşte să indice
o nouă variantă melodică la un pasaj mai scurt, o nouă trecere la un sunet dat
(ossia), copistul a scris cu cerneală roşie 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 greşeşte scriind şi vrea să elimine un pasaj
sau chiar un fragment mai mare dintr-o cântare, copistul radiază pur şi simplu
pasajul respectiv (f. 39v-40r, 43r, 62v)”222 Cercetătorii apreciază că grafia muzicală este unitară, scrierea textului sub note este clară, mai diferenţiate şi chiar
neclare, ilizibile apărând indicaţiile tipiconale din partea de manuscris rezervată
Stihirarului. „Cititorul întâmpină greutăţi dezarmante în descifrarea acestor texte,
care, pe alocuri, rămân de neînţeles sau pot fi transcrise numai cu o oarecare
aproximaţie - însă tot cu ajutorul metodei comparative. Mult mai clare sunt însemnările de copişti, însemnările marginale, caligrafiate de diverşi psalţi cărora
le-a trecut prin mână acest manuscris, acestea pot fi citite şi transcrise cu mai
multă uşurinţă.”223
Până de curând Antologhionul de la Iaşi a avut filele numerotate greşit,
unele fiind omise, altele sărite. În primăvara anului 1978, Gheorghe Ciobanu şi
Titus Moisescu au cercetat numerotarea filelor, manuscrisul încheindu-se cu cifra 241. Numerotarea fasciculelor se face aici cu cerneală roşie, închiderea colii
– din 16 în 16 pagini – indicându-se tot prin cifre. Unele fascicule nu sunt numerotate, prima fasciculă din care face parte şi Propedia cuprinde doar şase file,
lipsind începutul, din acelaşi număr de file sunt formate şi colile a III-a şi a XII-a;
fascicula a XIII-a este formată din şapte file, ca şi a XIV-a, din coala a XVIII-a
lipsesc cinci file etc. Se presupune că unele file au fost rupte sau smulse, altele
au fost deteriorate, iar unele fascicule provin din resturile altui manuscris. Ultima
fasciculă, a XXXIII-a, este total dispărută, nemairămânând decât sfoara de la
cotor. Cei ce au cercetat în amănunţime Antologhionul de la Iaşi consideră că el
„ar fi rezultatul legării împreună a mai multor părţi din manuscrise diferite. Psaltul
care a efectuat această operaţie a avut la îndemână vechi manuscrise putnene
– unele din ele destul de deteriorate – din care şi-a ales cântările de care a avut
nevoie pentru a alcătui un Antologhion ce trebuia să răspundă cerinţelor anumitor servicii. Fasciculele incomplete, în care se constată lipsuri în conţinutul cântărilor, sunt rezultatul degradării ulterioare, căreia i-au căzut pradă o mulţime de
manuscrise vechi, distruse de cei ce le-au avut în păstrare şi nu le-au cunoscut
valoarea.”224
Această concluzie este întărită şi de faptul că numărul de rânduri de pe
pagini nu este egal, cum se observă într-un manuscris muzical unitar, ci variabil.
Prin coroborarea numărului rândurilor pe pagină cu componenţa fasciculelor, cu
222 Antologhionul de la Iaşi, ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin
Ionescu şi Titus Moisescu, Editura Muzicală, 1981, p. 41.
223 Ibid., p. 41.
224 Ibid., p. 44.
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hârtia şi cu filigranele s-a făcut delimitarea fiecărei părţi a manuscrisului după
cum urmează: Propedia, unitară, cu 13 rânduri pe fiecare pagină, scrisă de un
singur copist într-o grafie mai veche, a fost denumită, pentru recunoaştere,
„Scris I”; fascicula de la f. 7r, până la f. 14v, cu câte 10 rânduri pe pagină, hârtie
amestecată şi grafie distinctă în comparaţie cu cea a Propediei, a fost denumită
„Scris II”; de la f. 16r, până la f. 51v, cu nouă rânduri pe pagină, grafie unitară,
hârtie cu filigran etc., se defineşte „Seria III”; de la f. 52r, până la f. 126r (11 fascicule) se repetă „Scris II”, pe fila 126 aflându-se colofonul lui Antonie, protopsaltul Putnei, grafia, în parte, aparţinându-i; f. 126v este albă, căreia îi urmează
patru pagini cu „Scris II”, de la f. 129r până la f. 180v revine „Scris III”, de la f.
181r până la f. 235r, se repetă „Scris II”, sfârşindu-se cu o însemnare a lui
Antonie, considerat copist al acestui manuscris. „Cu încă două file (patru pagini),
scrise cu opt rânduri pe pagină, cu o grafie care se apropie mai curând de aceea din «Scris II», se încheie acest manuscris, în care am putea stabili trei grafii,
destul de apropiate unele de altele, ultimele două, alternând, cu o regularitate
evidentă, pe suprafeţe oarecum egale. Deosebirile dintre cele trei grafii ţin mai
mult de natura scrisului, de fineţea liniilor, de eleganţa cu care acestea au fost
executate şi chiar de echilibrul proporţiilor în execuţia grafică. Din punct de vedere al corectitudinii desenului semnelor muzicale şi al textului literar, toate
aceste trei grafii au totuşi o unitate, lăsând impresia, la prima vedere că toate ar
fi una şi aceeaşi scriere, executată de unul şi acelaşi copist. În orice caz, grafiile
aparţin unei singure şcoli muzicale, care a lăsat posterităţii manuscrise ce s-au
impus şi prin frumuseţea grafică, prin unitate şi echilibru, printr-o punere în pagină a textelor muzicale şi literare specifică: aceasta a fost Şcoala muzicală de la
Putna.”225
Antologhionul de la Iaşi conţine două preţioase însemnări la f. 126r şi la
r
235 . Însemnarea cu caracter colofonic a lui Antonie de la f. 126r este: „Am scris
această psaltichie eu, ieromonahul Antonie, şi protopsalt al Mănăstirii Putna, în
anul 7053 (1545), în zilele lui Gheorghe arhimandritul”, iar cea de la f. 235r,
aparţinând aceluiaşi protopsalt, căci grafia este identică cu cea a „Scrisului II”,
stipulează: „Şi opresc peniţa şi cerneala mea, precum cere smeritul ieromonah
Serapion”, presupus sfătuitor şi superior al lui Antonie. Copistul sau scribul principal al manuscrisului de la Iaşi este deci Antonie, protopsaltul Putnei, el fiind
conceput în perioada celei de a doua domnii (1541-1546) pe tronul Moldovei a
lui Petru Rareş şi atunci când mitropolit al aceleiaşi Moldove era Teofan I.
225 Vezi Antologhionul de la Iaşi, ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Gheorghe Ciobanu,
Marin Ionescu şi Titus Moisescu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1981, p. 45-46.
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Ceilalţi copişti ai manuscrisului nu se cunosc până în prezent, investigaţiile ulterioare urmând să-i scoată din anonimat. Deocamdată el este cunoscut sub denumirea „Antologhionul lui Antonie”, „Manuscrisul lui Antonie”, „scris de Antonie”,
aşa cum preciza în menţiunile bibliografice cărturarul Mihail Kogălniceanu înainte de a vinde colecţia sa de manuscrise moldoveneşti Bibliotecii Mihăilene din
Iaşi, acţiune realizată în mai multe etape.
În privinţa conţinutului, Antologhionul de la Iaşi nu se deosebeşte de alte
manuscrise muzicale putnene similare, cuprinzând cântări pentru diverse slujbe;
Vecernie, Litie, Utrenie, Liturghie etc., ce au fost grupate în următoarele categorii: a) cântări prezente la Vecernie şi la Utrenie; b) cântări prezente la Liturghie;
c) cântări prezente la sărbătorile de peste tot anul. Deosebiri între acest antologhion şi celelalte manuscrise muzicale putnene se observă în selecţia cântărilor,
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 şi se
adaugă celor ce se execută la Vecernie şi la Utrenie, este construit ca un rondo,
alternanţa cupletelor cu refrenul fiind evidentă. Refrenul are textul scris cu cerneală roşie, probabil pentru a fi recunoscut mai lesne, iar după secţiunea D
(schema ar putea fi: A, rf, A, rf, B, rf, C, rf, D) nu mai revine refrenul, căci urmează un tererem. Cele patru cuplete şi refrenul care revine de patru ori dobândesc
înfăţişarea unui rondo preclasic. „Aşadar, protopsaltul Antonie şi-a orânduit cântările după modelul celorlalte antologii putnene, păstrând, în final chiar obiceiul
unor reveniri cu piese ce se execută la sărbători de mult trecute; de pildă, revine
cu o cântare ce se execută la Duminica Floriilor, apoi cu două cântări pentru
sărbătoarea Paştilor, ca să se reîntoarcă la Bunavestire şi manuscrisul se încheie cu un Chinonic săptămânal (nu ştim ce a mai fost scris în continuare, pe ultima coală dispărută). Astfel de intervertiri în ordinea cântărilor pot fi observate şi
în cuprinsul altor manuscrise, ca de pildă în Lm 258, fapt ce a determinat-o şi pe
Anne E. Pennington să tragă concluzia că acest aranjament idiosincretic al psalţilor în orânduirea cântărilor este o dovadă în plus că micile cărţi de cântece
erau antologii personale, folosite de psalţi în diferite ocazii şi la strană”, cum
precizează autorii ediţiei acestui Antologhion226.
Cântările Antologhionului de la Iaşi aparţin unor compozitori ştiuţi, unele
având numele scrise de copist, altele purtând indicaţia „a aceluiaşi”, înţelegându-se autorul cântării anterioare, regula aceasta nefiind pretutindeni respectată.
Alte cântări nu au putut fi identificate decât cu mare greutate în urma cercetării
226 Vezi Op. citat., p. 51-52.
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comparative a manuscriselor putnene. În sfârşit, numele autorilor nu a fost stabilit la 37 de cântări, dificultăţile întâlnite în identificarea numelui compozitorilor
de muzică bizantină devenind de proporţii nebănuite. Printre altele, se cer menţionate absenţa unui index bibliografic al compozitorilor de muzică bizantină,
puţinătatea cataloagelor publicate şi a datelor codicologice despre diversele
manuscrise existente, ca şi opiniile divergente privind atribuirea cântărilor şi plasarea muzicienilor într-o perioadă sau alta de timp. Se poate atrage atenţia şi
asupra profesiunilor menţionate în diverse manuscrise, unele bisericeşti, altele
fără legătură cu aceasta, cum ar fi: călugăr, preot, maistor sau conducătorul
corului, cântăreţ, diacon, răspunzătorul de orfelinat, maestru de cavalerie etc.
Sunt suficiente exemplele care indică persoane asociate cu diverse lăcaşuri
sau localităţi: „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 cretană). Alte nume sunt fie de familie, fie de mănăstiri:
Arghiropulos, Moschinos, Magulas. Mai rare sunt cazurile de muzicieni femei,
manuscrisele menţionându-le pe Cassia şi pe fiica lui Ioannes Kladas.
Cercetările din ultima vreme oferă un câmp mai larg de investigare cu
privire la viaţa şi activitatea unor compozitori de muzică bizantină, cu mult mai
mulţi decât cei citaţi în mod frecvent, cum rezultă şi din studiul lui Miloš
Velimiroviü referitor la manuscrisul 2406 Atena aflat în Biblioteca Naţională din
capitala Greciei, scris în 1453 în mănăstirea Sf. Ioannes Prodromos de lângă
Serres, localitate situată la nord-est de Thessalonic (în Grecia de nord). Acest
manuscris antologic în care au fost incluse cântările permanente de la
Constantinopole, cu precădere cele de la Marea Biserică – Hagia Sophia, se
compune din 468 de folii, lipsind de la început 29 de folii şi de la sfârşit câteva,
cuprinde lucrări realizate de peste 70 de compozitori şi poeţi, număr nesperat de
mare pentru acele vremuri227. În Antologhionul de la Iaşi au fost totalizate 173 de
cântări, autorii lor – cei identificaţi până în prezent, investigaţiile nefiind încheiate – grupându-se în trei categorii, după cum urmează:
a) 14 autori, la 74 de cântări, sunt menţionaţi în manuscris:
1. Agallianos (1 cântare)
2. Agathonos (1 cântare)
3. Anthimos (1 cântare)
4. Dementian (Demetian, Dometian) Vlahu (1 cântare)
227 Vezi Velimiroviü, Miloš, Compozitori bizantini în Manuscrisul 2406 Atena, Studii de muzicologie, vol XVIII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
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5. Evstatie (5 cântări)
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 cântări)
11. Loghin (1 cântare)
12. Redestinos (Derestinos) (1 cântare)
13. Srpina (Serpina), Ştefan (1 cântare)
14. Vlatiros (1 cântare)
b) 15 autori, la 37 de cântări, au fost identificaţi în celelalte manuscrise
putnene:
1. Arghiropulos, Manuil (1 cântare)
2. Evstatie (2 cântări)
3. Gherasimos (2 cântări)
4. Ioannes (1 cântare)
5. Kladas, Ioannes, Lampadarios (2 cântări)
6. Kornilios (1 cântare)
7. Korones (2 cântări)
8. Kukuzeles, Ioannes, Maistor Kyr (13 cântări)
9. Lampadarios (6 cântări)
10. Loghin (1 cântare)
11. Magulas, Konstantinos, Domestikos (1 cântare)
12. Moshianos (Mohianos) (2 cântări)
13. Redestinos (Derestinos) (1 cântare)
14. Redestinos, David (1 cântare)
15. Theodulos (1 cântare)
c) 7 autori, la 22 de cântări, sunt recunoscuţi în alte manuscrise (A 1) sau în
cărţi tipărite ulterior (de exemplu, stihurile de la Anixandare şi de la Psalmul 1):
1. Agatonos (2 cântări)
2. Hrisafes, Manuil (2 cântări)
3. Kladas, Ioannes (6 cântări)
4. Korones (2 cântări)
5. Kontopetries, Gheorghios (Georgios) (2 cântări)
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6. Kukuzeles, Ioannes (6 cântări)
7. Panaretos, Gheorghios (2 cântări)
Cercetătorii Antologhionului de la Iaşi, recapitulând autorii şi cântările, au
obţinut următoarea situaţie:
„1. Manuscrisul are 173 de cântări;
2. Au fost identificaţi – în manuscris, în celelalte manuscrise putnene, în
manuscrise târzii şi în cărţi tipărite ulterior – 27 de nume de autori;
3. Un număr de 136 de cântări pot fi atribuite autorilor care le-au compus
(...);
4. Rămân în anonimat numele autorilor la 37 de cântări, aceştia urmând
să fie investigaţi în continuare.”228
În vederea clarificării celor de mai sus, cercetătorii precizează: „Toate cântările atribuite lui Ioannes Kukuzeles şi lui Maistor – la acest din urmă nume figurând cele mai multe cântări anagramate – au fost catalogate la un singur autor,
la un singur nume, respectiv la Ioannes Kukuzeles (26 de cântări). Nu am procedat la fel în cazul lui Lampadarios, acesta putând fi [...] fie Kladas, fie alt psalt
pe care încă nu l-am identificat (numai o cercetare stilistică ar clarifica chestiunea). Aceeaşi situaţie o invocăm şi în cazul lui Redestinos şi a lui David
Redestinos, ultimul menţionat de Anne E. Pennington în Lm. 258; întrucât în
celelalte manuscrise putnene nu am întâlnit prenumele David, n-am cutezat încă
să-l identificăm pe acest David Redestinos cu celălalt Redestinos (Derestinos)
menţionat în B. 283 – manuscris slav din Biblioteca Academiei Române – (f. 79v)
şi în I – manuscrisul nr. 1 – 28 din Biblioteca centrală Universitară „Mihai
Eminescu” din Iaşi – (f. 92v). În ce-l priveşte pe Mohianos (B. 283), l-am considerat una şi aceeaşi persoană cu Moshianos (P/I). Şi pe Dementian Vlahu l-am
socotit una şi aceeaşi persoană cu Demetian sau Dometian Vlahu. Rămâne ca
în viitor, acestor autori să li se adauge şi alte elemente de identificare, pentru a
elimina incertitudinile existente.”229
Ca şi celelalte manuscrise putnene, Antologhionul de la Iaşi demonstrează
prezenţa precumpănitoare a cântării în limba greacă, într-o perioadă când se
considera, până de curând, că slavonismul era preponderent. În scrierea textelor literare se semnalează acelaşi amestec al alfabetelor grec şi chirilic, cu unele accente preponderente ale celui din urmă, fenomenul dând naştere la presupuneri de tot felul, cea mai plauzibilă explicaţie aflând-o în preocuparea psalţilor
228 Vezi Op. citat., p. 55.
229 Ibid., p. 56.
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de a simplifica scris-cititul şi cântarea din aşezămintele monahale. Pe lângă
unele abateri de la regulile ştiute ca: scrierea simplificată a diftongilor, substituirea unor vocale sau consoane prin altele de aceeaşi valoare fonetică, inadvertenţa în corecta scriere a textului literar în limba greacă etc., ar mai fi de semnalat şi faptul că în textele literare caligrafiate sub semnele muzicale, nu sunt
accente, nici spirite sau semne de punctuaţie, cu excepţia celor ce punctează
sfârşitul cântării. Antologhionul de la Iaşi conţine şi alte însemnări printre care:
însemnările tipiconale, numele sărbătorilor, rubricile, însemnările de copişti, de
proprietari, de lectori ş.a.m.d. Însemnările tipiconale consemnate cu cerneală
roşie, la începutul cântărilor, redactate în limba greacă, urmează modelul
Stihirarului de la Putna (P/II) ca prescurtări, litere suprascrise. Cercetătorii
Antologhionului de la Iaşi au fost nevoiţi, de multe ori, să adauge anumite cuvinte, să le completeze, să introducă cuvinte complementare pentru redarea exactă
a sensului şi pentru ca fraza să capete înţeles. Prescurtări, litere suprascrise,
amestec de alfabete se întâlnesc şi acolo unde Antonie a scris numele sărbătorilor la care se execută cântarea respectivă – în partea de jos a paginilor, în
afara oglinzii. Rubricile „sunt scrise, de obicei, cu cerneală roşie şi cu litere
majuscule, la începutul unor categorii de cântări: la Vecernie, la Liturghie, la începutul stihirilor etc. În Antologhionul de la Iaşi figurează patru rubrici – două în
limba greacă şi două în limba slavonă – acestea deschizând cele patru părţi,
cele patru grupuri unitare ale manuscrisului:
- La f. 7r: «Începutul Vecerniei mari» (scris în cap de pagină, cu majuscule,
în limba greacă), după care se desfăşoară muzica şi textul literar ale stihurilor
de la Anixandare şi Psalmul 1.
- La f. 25v: «Polieleul numit al lui Kugumas» (scris cu litere de rând, în cap
de pagină, în limba greacă), în continuare urmând muzica şi textul literar al stihurilor Polieleului ce se cântă la Utrenie, la praznicile împărăteşti şi ale unor
sfinţi.
- La f. 56r: «Începutul Liturghiei» (scris la mijloc de pagină, cu litere de
rând, în limba slavonă), după care urmează cântări ce se execută la Liturghie.
- La f. 129r: «Luna septembrie opt» (scris în cap de pagină, cu litere majuscule, în slavonă), indicând începutul Stihirarului.
Rubricile scrise cu majuscule – una în limba greacă şi alta în slavonă –
conţin câteva prescurtări şi litere alăturate, în maniera obişnuită a acestora.
Celelalte două, scrise cu minuscule – de asemenea, câte una în fiecare din cele
două limbi – se desfăşoară cursiv, în spiritul limbilor respective. Câteva accente
şi semne diacritice le vom observa mai ales la rubricile scrise cu majuscule.”230
230 Ibid.., p. 61-62.
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Însemnările de copişti: colofonii, adnotări ale lectorilor, ale proprietarilor de cronologie, însemnări muzicale, istorice etc., sunt diverse în privinţa conţinutului,
pentru cultura noastră interes aparte prezentând cele cu caracter colofonic.
Primul colofon (la pag. 126r) precizează „că această carte de psaltichie a fost
scrisă de Antonie, ieromonah şi protopsalt la Putna, în anul 1545, atunci când
egumen al mănăstirii era Gheorghie Arhimandritul.” Acest colofon a fost scris în
limbile greacă şi slavonă, sub versiunea greacă apărând socoteala anilor datorată lui Mihail Kogălniceanu. A doua însemnare a lui Antonie se află la f. 235r,
unde se încheia manuscrisul, după cum îi ceruse ieromonahul Serapion – probabil, un superior al şcolii de copişti, de la Putna; acest colofon este scris în
limba slavonă. Ce urmează după f. 235r a fost adăugat manuscrisului, în această parte apărând şi însemnări cu semnificaţie istorică, printre ele aflându-se: cea
de la 2 august 1601 scrisă de un oarecare Veniamin prin care face cunoscut că,
împreună cu familia Movileştilor, se afla în oraşul Cameniţa în vremea înfăptuirii
statale sub Mihai Viteazul (la câteva zile după această însemnare, Voievodul
român va fi ucis mişeleşte); cea de la anul 1702 scris de Daniil, fost „clisiarh”
sub Duca Voievod (a doua domnie, 1700-1703), pe ultima pagină a manuscrisului (236v); pe coperta a treia, diaconul Ştefan de la Putna îşi face şi el însemnarea, presunându-se că Antologhionul de la Iaşi s-a aflat şi în păstrarea lui; pe f.
7r se află însemnarea lui Mihail Kogălniceanu, precum şi pecetea Bibliotecii
Academiei Mihăilene şi anul înfiinţării ei.
Din punct de vedere muzical, Antologhionul de la Iaşi utilizează notaţia bizantină (neobizantină sau kukuzeliană) prezentă în biserica răsăriteană.
Manuscrisul are şi o Propedie „în care sunt prezente semnele afone, ftoralele şi
apechematele, apoi câteva exerciţii de paralaghie şi un număr redus de cântări
cu text literar, în câteva ehuri, totul încheindu-se cu Poemul lui Kukuzeles, în
care sunt «cântate» denumirile semnelor fonetice şi afone.”231 (Poemul nu are
încheiere). În urma cercetării Propediei, din care lipsesc trei sau patru pagini de
la început, s-a constatat că apar, în tabel enumerativ, semnele afone şi ftorale,
fiind prezente mai întâi trei semne cu funcţie ritmică – cratima, dipli şi tzakisma
- lor adăugându-li-se cei doi apostrofi syndesmi (aceştia indică intervalul descendent de secundă şi îndeplinesc funcţia ritmică de dublare a valorii sunetului).
Cu toate că funcţia ritmică se detaşează cu suficientă claritate, „surprinde lipsa
din această grupă a unui alt semn cu funcţie dublă, şi anume a kratimoiporronului, pe care în schimb, îl vom găsi în cursul manuscrisului, în ambele lui ipostaze, 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 funcţie ritmică, gorgonul, argonul şi apoderma, ele fiind alăturate în
schimb celorlalte semne hironomice cu funcţie dinamică; deci organizarea şi
gruparea semnelor în ordinea funcţiilor era destul de relativă.”232 Urmează semnele din grupa marilor hipostaze ca: isonul-deschizător în alte Propedii ale semnelor fonetice, apoi semnul de ftora ce va fi reluat la categoria ftoralelor. După
semnele afone întâlnim ftorale care sunt urmate de exerciţii de citire şi intonare,
de apechemate în ehul 1, cântările derulându-se în aneanes, ehul 2, neanes,
ehul 3, aneanes, ehul pl. 2 etc., după care apar exerciţii de paralaghie în ştiutele
opt ehuri. Propedia se încheie cu Poemul lui Kukuzeles, care, cum spuneam, nu
conţine partea finală. După cercetarea semnelor fonetice, expuse teoretic în
Propedia, şi după descifrarea lor s-a ajuns la concluzia „că în manuscris sunt
utilizate toate semnele fonetice cunoscute, atât simple cât şi combinate, în numeroase combinaţii, pentru a se putea obţine intervalele dorite de compozitor.
Mersul treptat prin semne simple sau prin combinaţii de semne, este cel mai des
folosit. Salturile mari de intervale sunt mai rare, ele fiind redate prin diverse
combinaţii care nu depăşesc octava, chiar şi aceasta în cazuri destul de rare şi
mai ales în mers ascendent; mai frecvent sunt salturile medii, de cvartă şi de
cvintă.”233 Semnele fonetice au în preajma lor semnele afone, marile semne,
semnele hironomice, cu precădere cele cu caracter ritmic. Semnele afone cu
caracter ritmic: gorgonul, tzakisma, dipli, apoderma şi kratima sunt frecvent folosite; în schimb argonul este rar utilizat. Celelalte semne afone: varia, lighisma,
eteron, tromikon, paraklitiki, omalon, ekstrepton, psifiston, antikenoma simplă,
antikenoma cu apli şi dipli apar cu regularitate. Dintre semnele afone menţionate în Propedie nu sunt prezentate sau apar rar: antikenokilisima, thematismos,
eso, allos, exo, synagma, tromikosynagma, psifistosynagma, uranisma, thesi
apothes, gorgosyntheton şi omalonparakalesma.
În comparaţie cu Antologhionul de la Putna în care erau utilizate doar 23
de semne mari, Manuscrisul I 26/Iaşi – foloseşte 32 semne afone cărora li se
adaugă kratimoiporronul, aceste semne devenind astfel 33: „Atât în Propedie cât
şi în cuprinsul cântărilor cu text literar grecesc, bilingv sau slavon, precizează
cercetătorii manuscrisului ieşean, ehurile sunt indicate numai prin ehurile proprii
muzicii şi teoriei bizantine. Ca în toate manuscrisele muzicale putnene, indicarea ehurilor este făcută la începutul fiecărei cântări, deasupra sau lateral, cu
cerneală roşie.”234 Spre deosebire de ehuri, semnele mari sunt scrise fie cu cerneală neagră, fie cu cerneală roşie. Cheile proprii notaţiei bizantine indică şi
232 Ibid., p. 66.
233 Ibid., p. 67.
234 Ibid., p. 68
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mărturiile care sunt consemnate cu multă precizie. Puţinele inadvertenţe sunt
explicate prin prisma scrierii criptografice a lui Evstatie din manuscrisul anului
1511 de unde au fost preluate diverse cântări. Se semnalează, „ca o excepţie în
aceste manuscrise, mărturia lui leghetos, forma diatonică a ehului 2 autentic –
cunoscută, de altfel, din manuscrise muzicale bizantine din secolul al XIII-lea –
redată în Ms. I-26/Iaşi în două maniere grafice: prin combinaţie de semne şi litere din alfabetul grec, sub forma unei mărturii (aşa cum se vede la f. 169v şi
178v), şi prin scrierea propriu-zisă a cuvântului leghetos sub un desen melodic
adecvat, după care urmează imediat mărturia ehului 2 autentic (f. 221v).”235
Formulele de intonaţie sau apechematele sunt indicate cu claritate, iar formele
muzicale „sunt cele existente, în general, în muzica bizantină a secolelor XIVXVI, care a circulat în numeroase manuscrise şi pe teritoriul patriei noastre,
cântările respective devenind, la un moment dat, model de formă şi pentru creaţiile psalţilor putneni. La baza acestor forme a stat imnografia bizantină, psaltul
– compozitor ţinând seama în mod evident de structura şi de legile de construcţie ale acesteia.”236 Apechematele sunt expuse chiar în Propedie, respectându-se ordinea ehurilor: ananeanes, neanes, aneanes, aghia, aneanes, neanes,
aanes, neaghie. Sunt relevate şi 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
ridică probleme de interpretare şi transcriere. După cum vedem, ele apar, în
general, la începutul unor cântări mai mari, cum sunt aceste imnuri heruvice,
pregătind modul de intonare a unor astfel de piese. Apechematelor trebuie să le
mai adăugăm şi formula intonaţională «nenano», care poate fi considerată şi
apechemă şi mărturie, apărând în numeroase pagini ale manuscrisului (aşa cum
vedem în f. 104v, f. 117v, 203r, etc.).”237
Stilurile prezente în Antologhionul de la Iaşi sunt cele stihiraric şi papadic,
psalţii – compozitori apelând şi la vocalize de dimensiuni apreciabile şi la „tereremuri”. Sunt relevate frumuseţea desenului semnelor, corecta şi plăcuta punere
în pagină a muzicii, omogenitatea grafică a manuscrisului etc. În concluzie, cercetătorii precizează că, „Din punct de vedere muzical, manuscrisul lui Antonie
are o triplă importanţă:
- conservă o muzică bizantină autentică, 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 religioasă a bisericii ortodoxe române, demonstrând contactul viu, direct
şi permanent al românilor cu Bizanţul;
- păstrează în filele lui creaţii româneşti şi nume de compozitori români din
secolul al XVI-lea, aspecte de mare însemnătate pentru istoriografia muzicală
românească;
- Conţine numeroase creaţii ale psalţilor putneni şi bizantini aflate şi în alte
manuscrise, fapt ce face din acest Antologhion un instrument de cercetare comparată a muzicii medievale româneşti, fiind multiplicate astfel mijloacele de investigare în domeniul acestei arte pe teritoriul patriei noastre.”238
Preponderenţa textelor literare în limba greacă demonstrează contactul
direct al putnenilor cu Bizanţul, fără mediatori sau intermediari slavoni. Iată indexul analitic al cântărilor, indexul lor alfabetic şi indexul cântărilor pe autori după
„Izvoare ale muzicii româneşti”, vol. IV, pag. 568-603:

238 Ibid., p. 70-71.

358

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

359

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

360

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

361

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

362

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

363

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

364

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

365

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

366

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

367

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

368

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

369

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

Asemănări structurale şi de grafie au putut fi stabilite între monumentele
muzicale putnene ce pot fi asemuite cu o poemă scrisă de oamenii acestui pământ, cu un focar de idee şi faptă ce vibrează în timp şi Manuscrisul 258/
Leimonos scris de diaconul Macarie de la Mănăstirea Dobrovăţ la anul 1527, lucrare aflată în Biblioteca mănăstirii cu acelaşi nume din insula Lesbos (Grecia).
La cota nr. 258 este înregistrat un codex format din două manuscrise legate laolaltă: filele 1-144v conservă un codex din secolul al XVII-lea, iar filele 145-418, un
manuscris românesc, scris de diaconul Macarie la Dobrovăţ, în anul 1527. Pentru
a face o delimitare a acestor două manuscrise înregistrate sub aceeaşi cotă,
Titus Moisescu a stabilit, pentru cel de-al doilea, denumirea de „Manuscrisul de la
Dobrovăţ”. Prin sigla Im nr. 258 se înţeleg deci cele două manuscrise legate împreună şi înregistrate la cota nr. 258, iar prin „Manuscrisul de la Dobrovăţ” doar
partea a doua a acestui codex (filele 145-418).
Istoricul Mănăstirii Dobrovăţ este lung şi complicat, un document aparţinând
cancelariei curţii domneşti de la Hârlău din 26 noiembrie 1499 precizând că pe
valea Dobrovăţului era un sat Călugăreni unde se presupune că exista mai din
vechime o viaţă monahală. Se mai spune în document că pe aceeaşi vale se afla
o mănăstire cu hramul Schimbarea la faţă, egumen fiind popa Ioanichie. Ştefan
cel Mare a cumpărat moşiile de pe aici şi a construit o nouă mănăstire din zid
cum aflăm dintr-o pisanie de piatră cu litere excizate: „Binecinstitorul domn Io
Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdanvoievod, a zidit această casă întru numele Pogorârii Sfântului Duh, care s-a şi
început a se zidi în anul 7011 (=1503), luna aprilie, ziua 27: şi s-a sfârşit în anul
7012 (=1504), iar al domniei sale anul al 48-lea curgător, luna...” Din iniţiativa lui
Petru Rareş a fost realizată pictura în 1529 care cuprinde şi reprezentări muzicale. „Chiar şi vizitatorul neavertizat şi lipsit de deprinderea de a descifra ansamblurile iconografice medievale va remarca fără întârziere densa acumulare de imagini, ţinuta lor gravă, rostirea picturală fermă servită de desenul sigur şi de
plinătatea acordurilor cromatice.”239
239 Drăguţ, Vasile, Dobrovăţ, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 13
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Referiri asupra acestui manuscris aflăm în catalogul întocmit de dr. M. K.
Hadjiyakoumis240 şi în studiul Muzica în Moldova medievală aparţinând lui Anne
E. Pennington în care se precizează că opera are două părţi legate, se presupune, în secolul al XIX-lea la Leimonos, în piele de culoare maro închis, cartonul
coperţilor având dimensiunile 15,5×10,6 cm. „Nu prezintă, precizează cercetătoarea Anne E. Pennington, nici un fel de agrafe-încheietori. Pe coperta superioară
se află o pecete cu Fecioara şi copilul Iisus, încoronaţi, iar pe cea inferioară o
pecete cu regele David. Pe primul forzaţ se află o notă, certificând donarea cărţii
către mănăstirea Leimonos [….], iar pe cel de al treilea forzaţ se află pecetea
mănăstirii şi data (probabil a achiziţiei) 1898.”241 Prima parte a acestui voluminos
manuscris este o antologie cu melodii însoţite de texte greceşti din secolul al
XVII-lea, printre ele aflându-se şi un polihronion dedicat domnului Moldovei (f. f.
123-124). Partea a doua a „Manuscrisului de la Dobrovăţ” are 25 de fascicule,
semnate de scrib, păstrate în condiţii mulţumitoare. Dimensiunile hârtiei, socotită
de fabricaţie italiană, sunt: 15,2×10,1 cm. Au fost descifrate şase filigrane, A. E.
Pennington precizând în acest sens: „unul cu un cap de bou, foarte asemănător
cu Piccard XIII 154 (1522-1523); unul cu o colină, asemănător oarecum cu
Briquet 7922 (1515); două sunt cu pălării de cardinali, cu contramarca A, unul fiind destul de asemănător cu Briquet 3405 (1518), iar celălalt oarecum ca Briquet
3402 (1499); două sunt cu ancore cu câte un singur fus, în cercuri cu contramarca VI şi cu un trifoi; într-unul din ele cercul este surmontat de un trifoi, iar în celălalt de un inel; nici unul dintre ele nu prea seamănă cu vreun alt filigran din repertorii deşi aparţin grupelor lui Mošin 595 – 597 (1494 – 1523 dar cu câte două
fusuri de ancoră) şi 2025 – 2112 (1580 – 1650 – evident un tip mai târziu).”242
În colofonul scribului se arată că Manuscrisul 258 Leimonos aparţine
Mănăstirii Dobrovăţ zidită de Ştefan cel Mare în 1503-1504 şi dedicată Pogorârii
Sfântului Duh (Rusaliile). Între Putna şi Dobrovăţ existau strânse raporturi atestate şi prin circulaţia unor cărţi de cult care prezintă asemănări de conţinut şi stil.
Se ştie, spre exemplu, că atunci când a fost intemeiată Mănăstirea Dobrovăţ,
călugării putneni îi ofereau manuscrise cum sunt cele cu nr. 540, 544 şi 547
conservate în Biblioteca Academiei Române din Bucureşti; ele cuprind mineele
pe iulie, noiembrie şi respectiv martie. În Manuscrisul 547, scribul Paisie a scris
în colofonul său (f. 214v) că opera, realizată în anul 1504, când egumen era
Pahonie, a fost oferită domnului Ştefan. Spre deosebire de Manuscrisul 547
240 Se întâlneşte şi forma M. E. Chatzegiakoumis.
241 Op. citat., p. 73.
242 Idem, p. 75.
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care nu conţine notaţii cu neume, Manuscrisul 258 Leimonos aparţinând diaconului Macarie „este prima sursă de mărturii în ce priveşte legăturile muzicale
dintre” Mănăstirile Putna şi Dobrovăţ.243 Diaconul Macarie, menţionat în colofonul scribului, ce a fost identificat, presupunându-se ori că a avansat în ierarhia
bisericească ori este unul şi acelaşi cu ieromonahul Macarie – cel ce a copiat în
anul 1529 un Evangheliar la Putna.
Paginile cuprind câte zece rânduri de semne muzicale şi text consemnate
cu cerneală neagră; cu roşu sunt notate titlurile, iniţialele, paragrafele, mărturiile
şi cheironomiile, unele iniţiale principale, indicaţii de eh sau colofonul de la f.
413 (iniţiala primă) apelând la auriu. Înfloriturile unor iniţiale roşii mai mari sunt
realizate cu albastru, vinietele au „filete” „roşii întreţesute în tipare decorative
foarte asemănătoare cu cele din antologiile putnene”, deosebindu-se de acestea
prin culorile albastru, verde, portocaliu şi maro. Acest manuscris se deosebeşte,
deci, de cele putnene prin folosirea şi a altor culori în afară de negru şi roşu. Cu
roşu sunt şi aici desenate de diaconul Macarie ghivece stilizate care au rolul de
a sublinia existenţa unei doxologii. Manuscrisul 258/Leimonos se aseamănă cu
celelalte şi prin amestecul de limbi, predominantă fiind greaca în comparaţie cu
slavona, în care sunt realizate doar două compoziţii: la f. f. 328v şi 409v. Autorii
compoziţiilor sunt însemnaţi în greacă, iar denumirea sărbătorilor în slavonă.
Anne E. Pennington precizează că „Cele mai multe paragrafe şi titluri pentru
Vecernii [...] sunt în greacă, dar titlul pentru începutul Liturghiei [...] este în slavonă. Indicaţiile de ehuri sunt în greacă, dar numerotarea fasciculelor este făcută cu litere-cifre chirilice. Ortografia ambelor limbi reflectă o neglijare caracteristică a principiilor clasice respective, iar cele două alfabete sunt amestecate unul
cu celălalt într-un grad destul de mare...”244
Conţinutul Manuscrisului 258/Leimonos prezintă asemănări cu celelalte
cărţi româneşti vechi, orânduirea materialului începând cu cântările pentru
Vecernia Mare, continuând cu cele pentru Liturghie şi cu cele pentru Liturghia
Darurilor mai înainte sfinţite, cu o selecţie de texte pentru sărbătorile cele mai
importante ale anului bisericesc. Dispunerea „idiosincretică” a materialului realizată de Macarie, a facilitat concluzia Annei E. Pennnington că această antologie are caracter personal, „de lucru”, revenirea la textele sau la cântările unor
sărbători, considerate încheiate anterior, reprezentând o particularitate a manuscrisului. Sunt prezente cântări cunoscute din sursele greceşti şi moldovene,
compoziţii aparţinând 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 şi alţii. Reţin atenţia cinci compoziţii ale lui
Evstatie incluse de Macarie în manuscrisul său (trei Heruvice, un Trisaghion de
sărbătoare şi unul pentru Sfânta Cruce), absenţa lui Theodosie şi a lui Dometian
Vlahu, prezenţa unui Chinonic aparţinând lui Ştefan Sârbu conceput în ehul 3
plagal. Se presupune, că în vremea realizării Manuscrisului 258/Leimonos, protopsaltul Evstatie era încă în viaţă şi că Theodosie a trăit mai târziu, în decursul
aceluiaşi secol. Anne E. Pennington sintetizează repertoriul şi dispunerea materialului în următoarea tabelă:245

245 Op. citat., p. 79 şi următoarele.
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(Tabel: Muzica în Moldova medievală, p. 79-93).

În atenţia cercetătorilor stau din ce în ce mai mult Antologhionul de la
Dragomirna, care se păstrează în biblioteca acestei mănăstiri sub cota 1886 şi
Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române, ambele rămase de la
Şcoala muzicală de la Putna, scrise la mijlocul secolului al XVI-lea, în cel de-al
treilea pătrar. Prima lucrare, asupra căreia s-a oprit, în 1981 Gheorghe
Ciobanu246, iar mai recent – Titus Moisescu - conţine cântări de la Utrenie,
Liturghie, stihiri ce se cântă la sărbătorile mai importante de peste an, presupunându-se totodată a fi cuprins o propedie şi cântări de la Vecernie şi Utrenie
246 Ms. nr. 1886 de la Mănăstirea Dragomirna, referat, Biblioteca Uniunii Compozitorilor.
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(Anixandare, Fericit bărbatul, Palieleu etc.), nepăstrate datorită degradării, jefuirii şi stricăciunilor suferite. Se crede că manuscrisul a avut circa 288 file, din
care au mai rămas numai 139 file ce au fost numerotate greşit de către un necunoscător al muzicii. Asemeni celorlalte antologhioane putnene, precizează Titus
Moisescu, are coperte exterioare din lemn învelit în piele de culoare maro-închis, cu chenare şi încrustaţii florale pe faţetele exterioare. Hârtia este din semipergament având 203×153 mm., provenienţa ei fiind italiană, datată prin 1478
– 1550. Se observă cu claritate trei filigrane: „un cap de bou cu cruce (f. 8)”, „o
sabie” şi „o arbaletă”, precizează Titus Moisescu, ultimele două răspândite în
mai multe locuri. Textul muzical şi cel literar, zice acelaşi cercetător, sunt consemnate cu cerneală neagră şi roşie, mărturiile, semnele chironomice, autorii,
zilele sărbătorilor, iniţialele (bogat ornate), rubricile (începutul Liturghiei, începutul Stihirarului) etc. fiind scrise cu cerneală roşie. „Notaţia muzicală, precizează
Titus Moisescu, este cea neobizantină, kukuzeliană, în uz la Putna în secolele
XV-XVI, cu semiografia cunoscută din toate manuscrisele muzicale bizantine
aparţinând acestei epoci. De asemenea, textul literar notat sub neume – scris în
întregime în limba greacă – poartă caracteristicile cunoscute Şcolii muzicale de
la Putna…”247 Printre autorii cântărilor se află Evstatie propopsaltul Putnei,
Dometian Vlahul, Agathonos, Agalianos, Korones, Theodulos monahos,
Lampadarios. Prin comparaţie cu alte manuscrise, au fost identificaţi ca autori şi
Ioannes Kukuzeles, Ioannes Kladas, Ioannes Glykys, Evghenikos etc.
În forma actuală, după stabilirea ordinii corecte a filelor manuscrisului,
Antologhionul de la Dragomirna a rămas cu 139 de file, lipsind integral fasciculele 1-6, din care se crede că făcea parte şi o propedie, apoi fascilulele 10-16 şi
25. Titus Moisescu a alcătuit schema celor 139 file rămase, care sunt reproduse
şi în fotografii (Biblioteca Uniunii Compozitorilor), patru dintre file fiind sustrase
între anii 1971-1976. Filele au fost orânduite „în succesiunea corespunzătoare
conţinutului, astfel încât ele să se înşiruie în mod corect. Le-am numerotat pe
verso, în partea de jos a fiecărei pagini, cu cerneală roşie. Deci cifra notată cu
roşu corespunde succesiunii corecte a filelor rămase (….). În colţul din dreapta
– jos figurează două cifre: una în cerc, corespunzând filei din fasciculă, şi alta în
pătrat, corespunzând paginii. Sus, la mijloc, figurează cifra de filă corespunzătoare foliaţiei de pe fotocopiile din B.C.S., care nu corespunde totdeauna succesiunii corecte a manuscrisului. De asemenea, sus, în stânga, cifra încercuită şi
anulată cu x reprezintă foliaţia din manuscrisul aflat în Biblioteca Mănăstirii
247 Moisescu, Titus, Prolegomene bizantine, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, p. 46.
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Dragomirna şi aceasta necorespunzătoare succesiunii corecte a cântărilor.”248
Astăzi, Antologhionul de la Dragomirna numără numai 69 de cântări, păstrate
doar în parte în întregime. Din numărul total de cântări, 13 figurează numai în
acest manuscris, iar alte 4 cântări apar în puţine manuscrise. Iată şi un tabel cu
cuprinsul Antologhionului de la Dragomirna din care absentează cântările de la
Vecernie şi Utrenie căci ele nu s-au păstrat, cu excepţia Pasapnoariei de la
Utrenie:

248 Ibid., p. 53.
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Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române este tot un
Antologhion putnean cu cântări de la Vecernie, Utrenie, Liturghie şi cu stihiri de
la sărbătorilor mai importante de peste an. El a fost semnalat de istoriograful şi
slavistul A. I. Iaţimirski249 care se presupune că l-a cercetat în toamna anului
1899, când a fost implicat într-un furt de documente la Biblioteca Academiei
Române şi condamnat la trei luni închisoare. A fost catalogat în rândul manuscriselor slave de P. P. Panaitescu, considerat a aparţine secolului al XVII-lea.
Manuscrisul B 284 a fost prezentat de Grigore Panţiru în studiul intitulat
„Manuscrise muzicale inedite de la Mănăstirea Putna”250, a fost menţionat de
Nicu Moldoveanu în catalogul său251, precum şi de Anne E. Pennington care îi
consacră şapte rânduri252. De organizarea cuprinsului s-a ocupat şi Marin
Ionescu care a realizat o primă ordine în succesiunea cântărilor. Grigore Panţiru
realizează o prezentare mai amănunţită a manuscrisului, precizând numărul de
file ce s-au mai păstrat, dimensiunile lor, scrierea textelor poetice şi muzicale,
conţinutul cântărilor, compozitorii indicaţi, locul şi data realizării lucrării. El zice
printre altele, că „Locul este Putna, iar data, între 1500-1550, pentru următoarele motive:
1. Notaţia.... este a sec. XV-XVI, identică cu celelalte mss. ale Putnei, adică .... neobizantină;
2. Melodiile sunt aceleaşi, aflate şi în celelalte mss. putnene, cu formulele
şi construcţiile respective, bogate în melisme. Compozitorii sunt tot aceia indicaţi
de mss. putnene253. Cea mai recentă prezentare aparţine lui Titus Moisescu254
care arată că Manuscrisul B 284 din Biblioteca Academiei Române „are 88 de
file aşezate între două scoarţe de lemn învelite în piele neagră, cu încrustaţii
florale şi chenare.” Formatul este mic având dimensiunile de 140×100 mm.
Pielea care îmbracă scoarţele este deteriorată iar hârtia este din semipergament
cu dimensiunile 140×100 mm., identice celor ale scoarţelor. Pe fiecare pagină
sunt scrise 9 rânduri de muzică şi text, exceptând f. 38-38v care conţin 7 rânduri.
„Hârtia are un singur filigran: două săgeţi încrucişate...”. „Cerneala folosită, precizează Titus Moisescu, este de culoare neagră (neumele şi textul literar) şi ro249 Manuscrise slave şi ruse în biblioteci româneşti, Petersburg, 1905, p. 430-431.
250 Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, anul LXXXVII, (1969), nr. 11-12, p. 1261-1262,
retipărit cu unele modificări. În: Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970, p. 31.
251 Izvoare ale cântării psaltice. În: Biserica Ortodoxă Română, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1974, p. 38.
252 Seven Akolouthiai (Şapte Antologii de la Putna). În: Studies in Eastern Chant, New-York,
1979, p. 116. Vezi şi Muzica în Moldova medievală....p. 11-57.
253 Vezi Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970, p. 37.
254 Vezi Prolegomene bizantine, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985
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şie (neumele chironomice, indicaţiile tipiconale, numele sărbătorilor – în total
şase – numele autorilor, mărturiile etc.). Cerneala s-a păstrat bine ca şi desenul
semnelor muzicale frumos caligrafiate. Din acest punct de vedere, Ms. B 284 ar
putea fi considerat, alături de Ms. Lm. 258 ca unul dintre cele mai frumoase
manuscrise putnene: semnele muzicale sunt clare, nu înghesuite, pot fi citite cu
uşurinţă, ca şi textul literar de sub neume....”255 Iniţialele sunt consemnate în
roşu, ele sunt scrise simplu, fără împodobiri. Din cercetările de până acum rezultă că Manuscrisul B 284 a fost realizat de un singur copist. Este semnificativ şi
faptul că textul poetic este redactat în limba greacă, cu excepţia a şase nume de
sărbători şi titlul de la început al Liturghiei care sunt scrise în limba slavonă.
Numerotarea mecanică a filelor ajunge numai până la fila 88, pe când cea manuală se opreşte la 97, aşa cum consemnează A. I. Iaţimirski în decembrie
1899, presupunându-se că au dispărut 9 file, fără a se putea preciza cu certitudine. Urmărind cifrele de coală şi numărătorile mecanică şi manuală, cu toată
starea proastă a manuscrisului, Titus Moisescu a stabilit trei foliaţii – cea iniţială,
cea actuală şi cea corectă orânduite în trei coloane sistematizate în studiul
Prolegomene bizantine, menţionat mai înainte. Cântările Manuscrisului B 284 –
41 la număr – sunt orânduite astfel: cântări de la Vecernie (Anixandare) – f.
1-11; cântări de la Liturghie (Trisaghioane, Heruvice, Chinonice dominicale şi
săptămânale, Răspunsuri mari, Axioane, cântări de la Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite etc. f. 15v – 69v); Stihirar (stihiri de la sărbătorile mai importante
de peste an – cinci stihiri, cântări anagramate. Troparul şi Ziua Învierii – f. 70 –
87v); cântări de la Utrenie (Pasapnoarie f. 88 – 88v..., neterminată şi unică în
manuscrisele putnene). Printre autori sunt menţionaţi Agallianos, Agathonos,
Antihimos, Arghiropulos, Evstatie, Lampadarios şi David Redestinos. Prin comparaţie, au fost identificaţi şi alţi autori bizantini ca: Ioannes Kukuzeles, Loghin,
Ştefan Srpina, Theodulos, Korones, Gherasimos, Klades, Moschianos, Hrisafes
consemnaţi în tabelul care stipulează conţinutul acestui Antologhion, alcătuit 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
căruia s-a oprit Grigore Panţiru256 care a relevat că şi acesta este un Antologhion
cu cântări de la Vecernie şi Liturghie, având la început o Propedie, o introducere
pregătitoare în notaţia muzicală. Cercetătorul român precizează că acest fapt
256 Vezi Şcoala muzicală de la Putna, Studii de muzicologie, vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970.
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„înseamnă că ms. a fost folosit atât la şcoală, cât şi la strana dreaptă, unde se
cânta greceşte. Acest lucru e specificat de o notiţă: «Corului I», adică strana
dreaptă.”257 Manuscrisul se încheie cu Pascalia şi Pripelele principalelor sărbători, înfăţişate numai poetic, în vechea slavonă bisericească, aceasta fiind opera
monahului Filotei, logofătul lui Mircea cel Bătrân, menţionat mai înainte.
Manuscrisul, zice Grigore Panţiru, „are 240 de file de mărimea 17×10 cm, fără
început şi sfârşit. Textul este bilingv, grec şi slavon, cu litere slavone.... Titlurile
şi iniţialele melodiilor sunt scrise cu culoare roşie, şi unele litere sunt frumos ornamentate. Tartajele sunt de lemn acoperite cu piele şi cu ornamente stilizate.”258 Conţinutul Manuscrisului nr. 283 este astfel rezumat de Grigore Panţiru:
„Fol. 1-3 r. Indicaţii privind pravila călugărească
Fol.4 r. Propedia (introducere în notaţia muzicală), fără a avea titlul. E foarte importantă, fiindcă ne dă dezlegarea problemei citirii intervalelor suitoare şi
pogorâtoare, pe de o parte, iar pe de alta, ne dovedeşte că era o carte nu numai
de folosit în strană, ci în primul rând didactică, folosită în şcoala muzicală de la
Putna.
Fol. 7-24 r. Începutul vecerniei mari: anixandarele
Fol. 25 r. Începutul liturghiei: Sfinte Dumnezeule, Câţi în Hristos, heruvice diferite; Răspunsurile pe glasul VIII şi De Tine se bucură, la Liturghia Sf.
Vasile
Fol. 79 v. Chinonice pentru sărbătorile din timpul anului începând cu cel
duminical
Fol. 180 v. Hristos a înviat şi ziua învierii (cu te-ri-re-re-muri) ale monahului Teodul.
Fol. 234-235 r. Două tabele pentru calcularea Pascaliei. Acest lucru este
foarte important, fiindcă se poate stabili data scrierii manuscrisului
Fol. 236-240 r. Pripelele la toate sărbătorile împărăteşti şi ale Născătoarei
de Dumnezeu (numai textul slavon) ale lui Filotei, logofătul lui Mircea Vodă.”259
Dintr-o inscripţie de la fol. 239r, jos, scrisă răsturnat, aflăm că Manuscrisul
nr. 283 a fost dus şi pe la Mănăstirea Bisericani, din ţinutul Pietrii în vremea
când ierodiacon era Teofan („Teofan ierodiacon ot Bisericani, ţinutul Pietrii”). La
fol. 72v este plasată o altă inscripţie care glăsuieşte că a cumpărat această carte
de cântări chir Mitrofan, episcop de Roman „şi a dat-o ucenicului său ieromona257 Ibid., p. 34.
258 Ibid., p. 34.
259 Ibid., p. 36.
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hul Varlaam, să fie lui pentru slăvirea în cântece a lui Dumnezeu cel într-o
Treime slăvit, până ce el va fi în acest timp muritor...” Manuscrisul nr. 283 conţine la fol. 111 r una dintre compoziţiile muzicale de seamă semnată de Dometian Vlahu, compoziţie concepută în stil bizantin la Mănăstirea Putna intitulată Paharul mântuirii. Transcrierea datorată lui Grigore Panţiru apelează la
optime ca unitate de timp şi la textul din original. Autorul transcrierii a comparat
melodia cu ms. de la Dragomirna şi cu ms. lui Antonie de la Iaşi, făcând unele
corecturi şi reconstituind adevărata versiune căci, din cauza unor omisiuni, controlul nu era posibil în fiecare moment. În general, melodiile putnene se cer comparate între ele pentru că unele conţin omisiuni şi greşeli datorate copiştilor,
„ceea ce are ca urmare ieşirea liniei melodice din făgaşul obişnuit al modului
respectiv”, cum precizează Grigore Panţiru. Corecturile la această melodie cu
ambitusul între si grav şi re, cu notele iniţiale şi finale do, cu cadenţele intermediare pe mi, fa şi sol, cu un accentuat caracter melismatic (pe o silabă se cântă
2–25 de sunete) şi cu o mare bogăţie ornamentală au fost făcute după cum urmează:
„1. În locul isonului şi apostrofului cu gorgon, trebuie pus, după ms. de la
Iaşi, o varie, apostrof cu gorgon şi iporoi. Astfel fraza se termină cu mi în loc de
do, cum este în ms. ieşean, şi care are la sfârşitul frazei mărturia do. Petasti
este ornamentat cu lyghisma.
2. Lipseşte mărturia lui di (sol).
3. Lipseşte apostroful sub oxie.
4. Lipseşte oligonul cu dipli, corectat după fraza următoare identică.
5. Scrierea defectuoasă a gorgonului în urma apostrofului deasupra variei.
6. Chentima este deasupra oxiei, pentru a da intervalul de cvartă, şi nu de
terţă.
7. Lipseşte chentima sub oxie.
8. şi 9. Gorgonul scris defectuos în urma apostrofului deasupra variei.
10. şi 12. Tromiconul şi exstreptonul inversaţi.
11. Lipseşte un apostrof înaintea oligonului.
14. Lipseşte apostroful sub petasti.
16. Gorgonul scris în urma apostrofului deasupra variei.
17. Gorgonul scris în urma chentimelor deasupra variei.
18. Lipseşte un ison cu apostroful dedesubt.
19. În locul isonului este oligonul.
20. Lipseşte o clasmă deasupra oligonului.”260
260 Grigore Panţiru, Op. citat., p. 41-42.

389

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

Chinonicul lui Dometian Vlahu, precizează Grigore Panţiru, care se cântă
în timpul împărtăşirii la sărbătorile Maicii Domnului, este în ehul plagal IV (VIII);
se apelează la structurile pentacordală – tetracordală (do – sol – do, din când în
când şi do grav, apărând astfel înlănţuirea sol – do – sol – do); pentacordală –
pentacordală (do – sol – re); tetracordală – pentacordală (do – fa – do), si natural este mereu prezent. În desfăşurare, structura modului se modifică în punctele 5, 13, 15. Ca formă, Chinonicul este alcătuit din a, b, b, c, d, c, fiecare
fragment fiind conceput din formule melodice care sunt legate prin pasaje de
tranziţie.

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

În Biblioteca Muzeului de Istorie Bisericească din Sofia se află Manuscrisul
816 care reprezintă un Antologhion realizat la mijlocul secolului al XVI-lea conţinând 234 de foi, hârtia având dimensiunile 23,7×17,9 cm. Pe fiecare pagină sunt
13 rânduri, hârtia apărând uzată şi pătată, iar cerneala roşie folosită pentru aliniate şi iniţiale este decolorată, făcând textul greu descifrabil. Colaţionarea realizată de slavista Anne E. Pennington pune în lumină fasciculele absente, foile
tăiate, plasarea greşită a unor foi şi reconstituie, cu oarecare siguranţă, conţinu-

390

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

tul cărţii originale. Indexarea conţinutului acestui manuscris, cu incipituri, ehuri şi
compozitori, toate corelate cu alte cărţi putnene, o datorăm aceleiaşi slaviste
Anne E. Pennington, din tabelul realizat rezultând prezenţa cântărilor de la
Vecernie, de la Utrenie, de la Liturghie, prezenţa Chinonicelor pentru zilele săptămânii, a cântărilor de la Liturghia Darurilor celor mai înainte sfinţite, a Stihirilor
şi altor texte pentru diverse sărbători etc. Conţinutul reconstituit al manuscrisului
a fost surprins în următoarea tabelă care, la locurile cuvenite, conţine şi sumare
explicaţii privitoare la absenţa unor fascicule sau foi, precum şi indicaţii referitoare la ehuri şi la compozitori. La subsol sunt date explicaţii asupra unor versete,
asupra strânselor legături dintre Mănăstirea Putna şi şcolile greceşti, asupra
însemnărilor scribilor care conţin şi omisiuni etc. Autoarea, cum se va vedea,
apelează şi la alte două manuscrise pe care le consideră „cu un orizont similar
şi datând din perioade apropiate: Ms. 928 din Biblioteca Naţională din Atena (la
care ne vom referi sub forma de «Atena», un manuscris de la finele secolului al
XV-lea, probabil provenind de la mănăstirea MatejƟe, Skopska Crna Gora
(Muntenegru) şi Ms. E. D. Clarke 14 din Biblioteca Bodleiană, 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 identificarea unui eh sau a unui compozitor altfel necunoscut din Ms. 816 Sofia. La înşiruirea conţinutului am urmat ordinea cronologică a Ms. 816 Sofia, pe cât ne-a
fost posibil să o reconstituim. Manuscrisul lui Evstatie, Ms. Iaşi şi Ms. B 283 încep toate cu câte o psaltike techne şi pare foarte probabil că şi Ms. 816 va fi
avut-o; totuşi, nu ne-a mai rămas nimic din ea.”261 Pentru a elimina eventualele
nedumeriri, în indexarea conţinutului Ms. Sofia 816, cu incipituri, ehuri şi compozitori, autoarea apelează la compararea cu ale celorlalte cărţi. „Referinţele la
alte manuscrise decât la cel de la Sofia, precizează autoarea, vor indica numai
foaia pe care se începe un text, chiar dacă este complet nelalocul ei situată în
respectivul manuscris. Ehul şi compozitorul sunt în paranteze, dacă lipsesc sau
sunt ilizibili în Ms. Sofia 816, dar apar în alte manuscrise, în care identitatea
melodiei a fost stabilită prin comparaţia neumelor, cel puţin din primul rând (de
obicei în jur de 10 neume). O astfel de comparaţie, mai ales atunci când este
efectuată de un amator, este evident de o valabilitate limitată, dar poate totuşi
prezenta, să sperăm, un oarecare interes. În anumite cazuri, în care identitatea
melodiei a putut fi astfel stabilită, manuscrisele diferă în stabilirea ehului lor: în
asemenea cazuri, indicativul ehului a fost dat în paranteze faţă de manuscrisul
261 Pennington, Anne E., Muzica în Moldova medievală (Music in medieval Moldavia, Editura
Muzicală, Bucureşti 1985, p. 29.
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pertinent. Un procedeu similar a fost adoptat şi acolo unde compozitorii sunt
desemnaţi în mod diferit.”262

262 Pennington, Anne, E., Muzica în Moldova medievală, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, p.
29 şi următoarele.
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De la aceeaşi şcoală muzicală putneană a rămas monumentul cunoscut
sub denumirea Antologhionul de la Leipzig, Ms. sl. 12, ce se păstrează în
Biblioteca Universităţii din Leipzig, semnalat de dr. J. Raasted care a cercetat
manuscrisul, şi de Anne E. Pennington, autoarea unui aprofundat studiu dedicat
lucrării, tipărit recent în Muzica în Moldova medievală. În Catalogus Librorum
Manuscriptorum tipărit la Leipzig în 1838 de Aemilius Guilelmus Robertus
Neumann, la Codicele VII (Sl. 8. 12) stă 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 adăugată o culegere de
exemple extrase din Liturghia grecească sau cele care reprezintă în chip mistic
pe heruvimi. Ne referim aici la acest codex legat de istoria artei muzicale, fiindcă
scrierea neogreacă, din cauza ignoranţei copistului, prezintă cele mai mari asemănări cu cea slavonică.” Cândva, manuscrisul a aparţinut profesoarei de limbi
orientale din Breslau, Andreas Acoluthus, cum rezultă de pe versoul primei coperte exterioare. Nu se cunoaşte circulaţia acestui manuscris şi pe ce căi a
ajuns la Biblioteca Universităţii din Leipzig.
Descrierea slavistei Anne E. Pennington scoate în evidenţă caracteristicile
legăturii şi hârtiei, starea fasciculelor, provenienţa hârtiei, semnificaţia unor însemnări, natura scrisurilor datorate a două mâini diferite, amestecul de texte în
limbile greacă şi slavonă, cuprinsul în cântări, ehuri şi nume de compozitori, relevându-se prezenţa a trei compoziţii atribuite lui Theodosios Zotik (a), muzician
considerat din partea locului, deci român. Compoziţiile sunt: Chinonicul de duminică în ehul I de pe f. 7v, Heruvicul în ehul II plagal de pe f. 25 şi Theotokion-ul
cu text slavon în ehul IV plagal. „Primul şi ultimul dintre acestea, precizează
Anne E. Pennington în lucrarea Muzica în Moldova medievală (p. 71), nu au mai
fost găsite în alte manuscrise, dar Heruvicul poate fi întâlnit în Ms. B. 283 cu
atribuirea (scrisă amestecat, cu litere greceşti şi chirilice) «tou Theod ‹o› sie
Zotika». De aceea, acest Theodosios din Ms. sl. 12 Leipzig trebuie să fie una şi
aceeaşi persoană cu el.”
Studiul aparţinând lui Titus Moisescu263 se referă la o problematică mai
largă, dezvăluind valenţele ştiinţifice ale Manuscrisului nr. 12/Leipzig care a fost
recondiţionat, scoarţele de carton gros, îmbrăcate în pânză de culoare gri-bej,
având dimensiunile 16,7×11 cm. În josul cotorului care este de 4 cm., se află o
etichetă ce conţine cota manuscrisului: Slav 12, această catalogare greşită datorându-se confuziei pe care autorul descrierii o face între scrierea neogreacă şi
limba slavă veche. Pe coperta 2 este imprimat „ex libris”-ul lui Andreas
263 Manuscrisul nr. 12/Leipzig, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985.
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Acoluthus, dedesubt aflându-se ştampila cu textul: „Leipziges Stadtbibliothek”.
Hârtia, semipergament, de culoare gălbuie, are dimensiunile 16×10,5 cm., iar
oglinda paginilor este diferenţiată: 10,5-11×6×6,5 cm. Cele mai multe pagini au
9 rânduri, unele au 10 rânduri, altele mai puţine sau sunt albe. În privinţa filigranelor, două la număr, remarcate şi de Anne E. Pennington – unul, precizează
slavista, „în chip de ancoră într-un cerc cu contramarca M şi cu un trifoi, destul
de asemănător cu Briquest 559 (1573), iar celălalt fiind un fel de deviză heraldică, însă prea fragmentară pentru a putea fi identificată.” Aflăm din studiul lui
Titus Moisescu următoarele: „Îmi îngădui să fac precizarea că filigranele asemuite de Anne E. Pennington cu cele din Briquet nu corespund realităţii.
Cercetându-le în manuscrisul original am putut reconstitui cu exactitate o ancoră
pe care însă nu am identificat-o în nici un catalog. În ce priveşte cel de-al doilea
filigran, mai frecvent în structura filelor manuscrisului, ne-a fost foarte greu să-l
definim cu exactitate şi să-l recunoaştem ca atare în cataloagele de specialitate.
În ce priveşte sortul hârtiei, cred că este de provenienţă italiană, însă de fabricaţie anterioară mijlocului secolului al XVI-lea.”264 Manuscrisul a fost păstrat în
condiţii bune, puţine file vădind infiltraţia umezelii ori purtând amprentele multor
degete. Scrisul a fost realizat cu cerneală de culoare neagră şi roşie, frontispiciile şi iniţialele – mari sau mici – sunt ornamentate atractiv. Celor 134 de file le-au
fost adăugate alte trei, numerotate I-III, ce conţin diferite însemnări ca: „Noi am
scris...” sau „În anul 7131 (=1623), luna aprilie 27 a murit pan Semion Stroici, în
vremea egumenului ieromonah Mardarie” ş.a.m.d. Fascilulele conţin file variabile, cele mai multe având câte opt, iar numerotarea lor este consemnată jos, în
dreapta, pe pagina de recto, pentru începutul fasciculei, şi jos, în stânga, pe
pagina de verso, pentru încheierea fasciculei.
În urma cercetării însemnărilor de pe primele trei file ale manuscrisului,
Titus Moisescu fixează o aproximativă datare şi trecere a lui prin timp: „În prima
însemnare de pe f. III stă scrisă data de 9 decembrie 1570; în cea de a doua,
luna martie a aceluiaşi an (este vorba de anul bisericesc, care începea la 1
septembrie; deci luna martie ar aparţine, după calendarul nostru, anului 1571).
În celelalte însemnări apar anii 1580, 1583, 1629, când a murit mitropolitul
Anastasie Crimca, înmormântat la Mănăstirea Dragomirna, domn al Moldovei
fiind atunci Miron Barnovski Movilă. Pe celelalte file din incipit mai citim anii
1658 (f. I), 1623 (f. Iv) şi precizarea unui scrib referitoare la domnia lui Ştefan
Tomşa. Toate acestea sunt adăugate manuscrisului a cărui datare exactă nu o
putem încă preciza. În orice caz, putem trage concluzia că Ms. Lz. 12 a fost
scris cu mult înainte de anul 1570, menţionat în însemnarea de pe f. III, că par264 Op. citat., p. 20
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tea de început a codexului este la f. 3, acolo unde apare cifra de coală nr. 1, şi
că incipitul real nu a fost deteriorat, el fiind clar însemnat prin cifra de fasciculă
la care ne-am referit.”265
În privinţa grafiei, se disting două feluri de scriere, una datorată copistului
principal care a consemnat majoritatea cântărilor şi textelor, alta aparţinând celui
de al doilea copist ce poate fi recunoscută din parcurgerea Imnului heruvic de
pe f. 92-93. Spre sfârşitul manuscrisului se observă un scris mai mărunt, cu diferenţe de grafie sesizabile mai ales în scrierea textelor literare.
Şi acest manuscris este un Antologhion conţinând cântări de la Vecernia
Mare, de la Liturghie, Chinonice pentru zilele săptămânii, Liturghia Darurilor celor mai înainte sfinţite, Stihiri şi alte texte pentru diverse sărbători. Numărul cântărilor se ridică la 54, dintre acestea doar două având texte în limba slavonă
(Condecul Bunavestirii şi Troparul sărbătorilor Paştilor), 52 fiind cu texte în limba
greacă. Manuscrisul are şi o Propedie referitoare la semne şi ftorale, la lucrarea
semnelor urcătoare şi coborâtoare; în încheiere este oferită o cântare model de
„paralaghie”. Printre autorii cântărilor întâlniţi şi la alte manuscrise putnene se
numără Evstatie, Kukezeles, Hrisafes, Ştefan Srpina, Theodulos, Vlatiros,
Theodosie (Zotika), nume însoţit de atributul „monah”, Agathonos, Agallianos,
Anthimos, Arghiropulos. Scrierea muzicală din Antologhionul de la Leipzig, precizează Titus Moisescu, „păstrează în genereal caracteristicile semiografiei putnene, atât în ce priveşte aspectul grafic, cât şi în conţinut. Nu sunt diferenţe de
semnalat, nici caracteristici cu totul deosebite. Cel mult ar trebui să menţionăm
unele neconcordanţe în ce priveşte mărturiile ehurilor, sau unele greşeli în notaţia muzicală, uşor de corectat prin compararea cântărilor aflate în manuscrise...
Semiografia, formulele melodice, cadenţele, mărturiile, ftoralele etc., toate acestea se încadrează caracteristicilor muzicii putnenilor, a căror contribuţie la evoluţia muzicii bizantine pe teritoriul patriei noastre este specifică, evident creatoare, într-un anumit spirit de sinteză ce o diferenţiază de cea a altor centre
muzicale din ţările cu rit ortodox...”266 Conţinutul Antologhionului de la Leipzig,
manuscris considerat până în prezent ultima creaţie a şcolii muzicale de la
Putna, a fost sugestiv surprins de Titus Moisescu în indexul alfabetic al cântărilor şi indexul cântărilor pe autori:

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

400

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

401

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

402

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

403

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

404

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

405

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

406

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

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

407

T itu Pânişoară  Cristian Brâncuși  Laurențiu Popescu

Monumentele muzicale la care ne-am referit sunt aşezate la încrucişarea
de vremuri şi tendinţe, ele sintetizează o tradiţie care născuse dimensiuni noi ale
artei sonore ce-şi cuceriseră dreptul de afirmare. Sinteza realizată pe meleagurile româneşti, cântările date la iveală de Filotei monahul de la Cozia, de
Evstatie Protopsaltul Putnei, de Dometian Vlahu, de alţi psalţi compozitori, vădesc dreptul la viaţă al acestei reprezentative şi originale arte sonore, subliniază
aportul unor personalităţi de frunte pe tărâmul gândirii şi creaţiei româneşti.
Referindu-se la aportul inimitabil din această etapă istorică caracterizată prin
amplele desfăşurări melodice, desele schimbări de motive, multitudinea ornamentelor şi melismelor, frecventele schimbări de durată, prezenţa sincopelor şi
a secvenţelor, Octavian L. Cosma precizează că ne aflăm „în faţa unui stil aparte, a unei contribuţii autohtone la dezvoltarea muzicii bizantine, rod al unor preocupări componistice de proporţii. Se constată o tehnică componistică de o
mare libertate improvizatorică, a cărei apropiere de principiul similar din muzica
populară pare întemeiată. Creaţiile Şcolii de la Putna se remarcă prin marile
sale dificultăţi de ordin tehnic, cerând interpretului o voce deosebit de rezistentă,
cu un registru amplu, şi totodată maleabilă. Într-un anumit fel, melodiile putnene
sunt adevărate arii de virtuozitate, cu multe pasaje de «coloratură»” 267. Toate
acestea erau semne ale apariţiei unei mişcări înnoitoare care chema la defrişarea unor ţinuturi încă neexplorate, paşnice dar şi incendiare, ce vor proiecta un
nou ciclu al existenţei chemat să înscrie pe frontispiciul culturii muzicale autohtone cântarea în limba română, în limba patriei, să grăbească procesul de românire a cântărilor. În paginile monumentelor menţionate licăresc zorii tendinţelor
înnoitoare care vor determina fenomene pregnant conturate şi vor juca un rol
covârşitor în evoluţia ulterioară a culturii noastre muzicale.
În zorii secolului al XVI-lea o nouă realitate artistică, ce obligă în viitor la
cercetarea condiţiilor în care s-a format, a fost surprinsă în manuscrisul Vigiliale
ce provine din localitatea Şura Mare aflată în capitulul sibian care includea 25 de
localităţi rurale. Manuscrisul, pe foi de pergament, atractiv ornat, a fost comandat de parohul Marcus Knoll, aşa cum precizam în altă parte, care s-a stins din
viaţă la scurt timp după 1507, anul scrierii lucrării.

267 Cosma, Octavian, L., Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973,
p. 162.
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Pagină din Vigiliale, manuscris provenind de la Şura Mare (1507) vezi şi O. L.
Cosma, Hronicul ... v I, pag. 182

Din capitulul sibian făceau parte mulţi membri ce au fost consemnaţi pe
filele diverselor manuscrise. Ei s-au organizat în congregaţii religioase şi confrerii care cuprindeau clerici şi persoane importante din localităţile respective.
Manuscrisul Vigiliale (termenul vigilia, în sens larg, provine din serviciul militar
român, aici desemnând straja de noapte) aparţine Bibliotecii Muzeului
Bruckenthal din Sibiu, având cota Ms. 633 (cota veche V. 1. 41). La f. 4v se află
următoarea menţiune referitoare la conţinutul manuscrisului: Hoc vigiliale fecit
fieri Venerabilis dominus Marcus Knoll plebanus In Magnohorreo pro usu et conservacione omnium et singulorum fratrum cibiniensium: protuno Collector
Capituli eiusdem In anno domini millesimoquingentesimoseptimo. Vigiliale a
atras atenţia lui Adolf Schullerus, Karl Reinerth, Georg Adolf Schuller, Janka
Szendfei, Octavian L. Cosma, Elena Maria Şorban şi alţii care l-au descris sau
l-au luat în evidenţă.
O cercetare mai amănunţită a celor 21 de file ale manuscrisului, cu o absenţă între f. 14 şi 15, o datorăm Elenei Maria Şorban care, în lucrarea recentă
Vigiliale, transcriere şi studiu introductiv, se referă la starea codicelui, dimensiu-
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nile copertelor şi filelor, lipsa unor foi, la numerotarea filelor, oglinda paginii şi
numărul de rânduri scrise pe pagini, la culorile cernelei care definesc iniţialele,
secţiuni muzicale, subunităţi de text literar, denumiri ale cântărilor, incipituri, la
cadrul modal, structura ritmică şi morfologică, decoraţia artistică etc. Autoarea
studiului introductiv se opreşte asupra scrierii textului literar – în gotică (tertualis
formata) cu text latin - la scrierea muzicală care utilizează patru linii, cheia do pe
linia a patra, rar pe a treia şi a doua şi cheia fa pe linia a treia, la semnele notaţiei muzicale specifice epocii, la neume.
În scrierea textului literar, copistul – al cărui nume nu a fost identificat – a
apelat la scrierea gotică şi la limba latină ce conţine elemente din latina medievală timpurie dar şi unele greşeli gramaticale datorate insuficientei stăpâniri a
acestei limbi de către scrib. Reţine atenţia şi faptul că substantivele proprii sunt
notate fără majusculă, scrierea muzicală aparţine diastematicii, sunt folosite patru linii, apelându-se la cheia do pe linia a patra, rar pe linia a treia şi a doua, şi
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) şi porrectus liquescens la care se adaugă combinaţiile lor întâlnite în melisme denumite: pes strophicus, pes subbipunctis, pes subtripunctis,
flexa strophica, scandicus strophicum, climacus subpunctis, climacus resupinus,
torculus strophicus, torculus praepunctis, porrectus flexus. Semnele notaţiei muzicale aparţin tipologiei messino-gotice, în scriitură indicându-se şi semnul custos care precizează sunetul următor al melodiei, la sfârşitul fiecărui portativ.
Profilul manuscrisului are în vedere oficiul morţilor – officium defunctorum
– care, la începuturile sale, cuprindea rugăciuni şi cântări de psalmi, missa şi
oficiul pentru defuncţi practicându-se în ziua decesului şi a înmormântării, în zilele a treia, a şaptea şi a treisprezecea după înhumare, precum şi cu ocazia
comemorărilor. Oficiul la care ne referim este o înlănţuire de psalmi şi antifoane
cărora li se alătură lecturi cu responsorii, încheindu-se cu oraţii. Referindu-se la
câteva observaţii comparative, Elena Maria Şorban precizează: „Invitatoriul
Circum dederunt (prezent şi în Kn1 = Antifonarul de la Buda, BPsalt =
Psaltoriumul de la Buda, Ms. 685 şi BrevStrig = Breviarum Strigoniense,
Nürnberg, 1484, realizate în aceeaşi epocă), încadrează categoric oficiul în ritul
central est-european faţă de Regem cui omnis vivunt, caracteristic surselor apusene, inclusiv versiunii sintetice care este LU (Liber Usualis). La fel – antifona
ad Benedictus, Absolve domine în manuscrisele central est-european, faţă de
Ego sum resurrectio, în cele vestice. Pe de altă parte, responsoriile, aceleaşi în
Vigiliale (cele prezente) şi Ms. 685, sunt plasate diferit de codicele de Strigoniu
– de asemenea, diverse: Redemptor meus din nocturna I figurează în Kn1 şi
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BrevStrig aparte, cu menţiunea [in] sabbato; Memento, relaţionat aici cu lectura
III, se alătură alteori (Kn1, BPsalt, BrevStrig) la lectura V; Ne tradas este propriu
doar pentru manuscrisele din teritoriul transilvan.”268
Reprezentarea sinoptică a conţinutului manuscrisului, notându-se precizările de identificare a secţiunilor între paranteze drepte, fragmentele care lipsesc
– în paranteze rotunde, obişnuite iar părţile redate muzical – cu aldine, este următoarea:
[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 noster–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 Şorban, Maria, Elena, Vigiliale, Studiu introductiv, transcriere şi îngrijire de ediţie, Editura
Muzicală, Bucureşti, 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 dezvăluit conţinutul muzical al Oficiului, preponderent format din
psalmi, sunt relevate formulele specifice de intonaţie ale recitării (initium, mediatio şi cadentia), participanţii la discurs, dimensiunile antifoanelor (scurte, ordinare, lungi), conexiunile antifonă – recitativ psalmodic etc. „Analiza, zice autoarea studiului, evidenţiază că materialul melodic al antifonelor este reductibil la
arhetipuri, în funcţie de structura modală. Manuscrisul ilustrează faptul că rămâne valabilă, după şase veacuri de la Tonarul lui Regino Prumiensis, aceeaşi
preponderenţă a modurilor (autentic şi plagal) pe sol şi pe re. Pe scările modale
din schemele analitice, am arătat lărgirea materialului sonor produsă în desfăşurarea fiecărei antifone, faţă de formulele oligocordice sau tonice de initium.
Deasupra scării sunt însemnate sunetele din formula de intonaţie, iar dedesubt
– cele din secţiunile medie şi finală ale antifonei, pe mai multe nivele, corespunzătoare subunităţilor distincte.”270
După ce remarcă caracterul variabil al sunetelor melismatice – ornamen-

269 Cf. Şorban, Maria, Elena, Vigiliale, studiu introductiv, transcriere şi îngrijire, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986, p. 26, 27.
270 Ibid., p. 32.
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tale în raport cu sunetele principale – constante şi scările din relaţiile incipit,
desfăşurare, formulă muzicală concluzivă sau formule iniţiale, mediane şi finale,
Elena Maria Şorban dezbate aspectele morfologic-celulare ale limbajului, structurile modale, formele variaţionale ternare şi binare, starea antifonelor şi profilul
lor, diferitele particularităţi ale responsoriilor şi construcţia lor tipică ş.a.m.d.
Parcurgând manuscrisul, cititorul observă parte din însuşirile muzicii gregoriene
cum ar fi: grupările asimetrice de „tempus primus” sau grupările nemensurate
ale ritmului liber al prozei latine, incizele şi frazele clar delimitate, modalismul
specific, care nu pot fi surprinse analitic prin prisma muzicii culte europene, clasice şi romantice. Studiul se încheie cu cântările manuscrisului Vigiliale orânduite sub forma următorului 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 marchează răsăritul unei noi epoci creşte şi se
afirmă pe meleagurile braşovene unde apare culegerea de ode tipărită ca manual pentru gimnaziul întemeiat de Johannes Honterus. Ambianţa muzicală braşoveană are solide şi seculare tradiţii, printre ele la loc de frunte situându-se Junii
Braşovului care au origine geto-dacică, obiceiul practicându-se în ultima decadă
a lunii martie corespunzătoare sărbătoririi anului nou la păgâni şi susţinerea
Marilor Dionysii271. Paralel cu înflorirea şi diversificarea creaţiei populare se impun atenţiei începuturile şi activitatea învăţământului din Scheii Braşovului care
271 Vezi Mitul ancestral al Braşovului – parte a patrimoniului naţional românesc de Mircea
Groza şi Florin Olteanu, în: „Noi Tracii”, organ al Centrului european de Studii, anul XIV, nr. 127,
Roma, 1985.
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răsare la sfârşitul secolului al XIV-lea dar ai cărei primi zori licăreau, se pare,
chiar în secolul al XI-lea dacă luăm în consideraţie „bula” papală emisă de
Bonifaciu al IX-lea la 15 decembrie 1399 pentru „schismaticii” ortodocşi din
Schei care trebuiau convertiţi la catolicism. Se presupune „existenţa unui sistem
educativ al populaţiei locale, care prin poziţie, tonalitate şi conţinut estompa intenţiile catolicizante occidentale. Cu atât mai mult pentru românii din Schei, aflaţi
sub patronajul domnilor din Moldova şi Muntenia, formarea unei rezistenţe etnice pe bază de învăţătură era mai mult decât o conştienţă. Exista cu siguranţă
acea formă de învăţătură a şcolii de predică şi o certă dovadă o constituie manuscrisul recent descoperit, datând din secolul al XII-lea, care cuprinde un fragment din «Omiliile lui Ioan Gură-de-Aur». Şi drept urmare, nu fără semnificaţie
găsim preocuparea copiştilor din Schei de a traduce cărţile moralizatoare înaintea celor liturgice. Este cazul Apostolului şi Omiliilor traduse de popa Bratu din
Schei, sau a Catehismului ca primă tipăritură coresiană. Ori «bula» lui Bonifaciu
al IX-lea se ridica tocmai împotriva acestei învăţături.”272
Şcoala din Schei, de tip orăşenesc, era comparabilă cu cea catolică de la
Baia Mare condusă de „rectorul” Teodoric, ajuns aici de la Braşov; această
şcoală este pomenită încă din anul 1388. Preoţii şi grămăticii, cum susţine diaconul Coresi în Epilogul Psaltirii slavo-române din 1577, au avut un rol de seamă în promovarea învăţământului necesar pregătirii cadrelor şi în susţinerea
vieţii culturale. Documentele din 1509 menţionează că la Braşov mai mulţi grămătici umblau de Bobotează cu crucea alături de preot, altele vorbesc de preotul
Costea cerut de Laiotă Basarab cel Bătrân (1477), de grămăticul Oprea cerut de
Laiotă Basarab cel Tânăr (1479-1481), de grămăticul Radu trimis la curtea lui
Radu Paisie (1541), de grămăticul Nan trimis în 1545 la curtea lui Mircea
Ciobanu etc. Funcţia dascălului era superioară celei a grămăticului, el fiind în
acelaşi timp cântăreţ al bisericii şi educator al şcolii. În 1530 este menţionat
dascălul Stoian folosit şi în misiuni diplomatice şi ca translator şi corespondent
pentru limbile română şi slavă. Dascălul Stoica Dobromir, contemporan primului,
a întreprins călătorii de legătură a Braşovului cu Muntenia şi Moldova. Dascălul
Dobre „scolasticus” sau director de şcoală a fost logofăt la „Cetate”, făcând parte din soliile trimise la Pătraşcu cel Bun în 1554 şi la Alexandru Lăpuşneanu în
1555 şi 1558. De la el au rămas manuscrisele a două molitvelnice care se păstrează în arhiva istorică a muzeului. Se presupune că la Braşov ar fi existat o
şcoală de copişti, că elevii dascăli exersau caligrafia spre a-şi transcrie cărţile
de care aveau nevoie. Un manuscris slavon copiat înainte de 1477 aparţine
272 Oltean, Vasile, Întâia şcoală românească din Scheii Braşovului, Braşov, 1981, p. 11.

416

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

popii Costea, popa Bratu care ştia să scrie româneşte lasă mai multe cărţi din
propria bibliotecă, popa Voicu a transcris Vieţile Sfinţilor şi un alt Bratu este autorul manuscrisului slavo-român Evangheliar la care a apelat şi Coresi pentru
realizarea Evangheliarului românesc. Iane şi Mihai sunt traducătorii Cazaniei a
II-a coresiene din anul 1581, în vremea lor, cum zice cronica Scheiului, „multe
cărţi s-au tipărit şi pre limba românească şi pre limba slavonească...” Mihai a
făcut şi studii superioare în localitatea iugoslavă Ipek, procurând din Veneţia
unele cărţi ale lui Bojidar Vucoviü, printre ele numărându-se şi Sbornicul de pe
la 1536 la care a apelat şi Coresi pentru tipărirea Sbornicului din 1580. În 1591,
Mihai a devenit protopop şi apoi „scriitor la cetate”, în această calitate ajungând
la curtea lui Petru Cercel, Aron Vodă, Radu Şerban şi la a lui Mihai Viteazul pe
care l-a întâlnit în timpul popasului transilvănean. Cum se ştie, numitul protopop
Mihai a avut un rol de seamă în construirea din piatră a şcolii româneşti din
Schei (1597) cu donaţia bănească a lui Aron Vodă (1595). Şcoala a fost condusă şi de diacul Oprea care, la 1570, a copiat Octoihul românesc ce conţine un
Epilog păstrat pe clişee de sticlă aflate în arhiva istorică a muzeului. Iată-l reprodus mai jos pentru a se înţelege rostul cuvântului în limba patriei, acţiune de larg
interes, cu rezonanţe adânci în conştiinţa neamului: „Această dumnezeiască
carte ce iaste osmoglastic, o au scris cela întru sfinţi părintele nostru Ioan
Damaschin, dară nu de ştiinţă omeniască, ce cu minte de sfinţii îngeri luminată
să scrie, iară acum rumâneşte scris – am Oprea diiac zeat popeei Dobre să fie
de învăţătură ucenicilor cine învaţă dăscălie şi să fie mai uşor spre înţeles oamenilor creştini, cine cântă cumu grăieşte şi David Proroc şi împărat psalm 46
cântaţi înţelegând că cu voia ţăreei şi cu ştirea Măriei lu craiu, aşa au părâncit
vlădica Pavel, cârmuitorul besericilor rumâneşti, de suptu despusul Măriei lui
Craiu, când au fost aice în cetate în Braşov, să se mulţească cuvântul lui
Dumnezeu şi să se adaugă, până va veni vremea şi lesnirea să scrie cu tiparul:
- Aşişdere în şcoala meaşterii şi dascălii, să înveţe mai vârtos rumâneşte că
porâncit, din cărţile ce le deaderă boiarii cinstitului sfat de nainte şi ce se va da
sfinţia lui, împreună cu alţi creştini buni, că şi şcoală cumu trebuieşte şi în beserecă, aşa mai vârtos cuvânt lu Dumnezeu trebuieşte să înţeleagă feciorii, dară
cum să înţeleagă deacă învaţă în limba striină de nu înţelege niminea, iară sârbeşte şi latineşte să ştie numai cine este om cărturariu, care preut, care dascăl,
care diiac, iară mişelimea n-are lipsă de-a ştirea: - Şi am scris despre izvodul ce
iaste în besereca Şcheilor, de lângă cetatea Braşovului de l-au scos, den limba
sârbească pre limba rumânească, sfinţii părinţi cine au fost nainte întru acestu
loc: - Iară sfinţiei lui foarte plăcu, deacă ceti şi deade cartia să rămâie şcoalei şi
chelciugul au crescut de la creştinul cela bunul şi milostivul sbetnic dintâiu şi
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canţelariu. Măriei lu craiu jupânul Ceac Mihaiu, den cetate den Bălgrad deropce
că deade chelciug de-a se scrierea, şi alaltor beseareci:- Şi încă şi alta porânci
sfiinţia lui să strângă preuţii milă de la blagocestivi voievozi şi de la cinstiţi boieri,
şi de la oamenii creştini, care cât se-are îndura de-a dare drept să rădice şcoala
de izniavă, căce slomnul şi chiliile beserecii s-au vechit şi au scăzit, de nu iaste
ca nainte de tremetia la învăţătură, den ţara Bârsei şi den tot ţinutul Ardialului.
Celora milostivi amu tremete-va făptuitorul şi spăsitoriul şi învăţătoriul lumiei Hs. Domnul nostru harul cela dulcele, că cine învăţăturiei sălaşiu rădică,
şi-eşti rădică sălaşiu în cerure, prea luminat şi întru oameni pomiană mai delungată şi mai tare, de fierul şi de aramea care furul nu va fura, nice vântul va strica, nice apa va neca, a oamenilor putiare dăruieşte derepce că învăţătura putiare iaste nemicinoasă şi despuitoare spată:
Napisah az Oprea diiac miarşteriu şcoalei rumâneşti de lângă beseareca
Şcheailor şi dascăl mai mare ucenicilor cine învaţă dăscălie, şi beseariciei psaltu dentâiu, vă leato 7078 şi era atunce craiu Ardealului şi ţăreei ungureşti Ianăş
Jicmon şi despuitoriu de toată ţara rumânească, Io Alexandru voevod.”
(Alexandru al II-lea n.n.)
Această perioadă braşoveană a fost denumită „epoca de lumină şcolară”,
peceţile spiritului naţional impunându-se în actele de cultură populară, pătrunzând treptat în producţiile culte. Dintr-o asemenea rază de lumină şcolară s-a
născut cartea de ode a lui Honterus menţionată mai înainte, opera sintetizând,
asemeni celorlalte monumente de care ne-am ocupat până acum, întemeieri
culturale impresionante şi fertile prin consecinţe în civilizaţia autentică. Ctitoriile
de artă sunt zidiri nobile, au o frenezie a inspiraţiei surprinzătoare în peisajul
european. Culegerea Odae cum harmoniis are şi un istoric posibil de disociat
până la ultimele consecinţe. Astfel, se ştie că lexiconul bibliografic al cărturarilor
din Transilvania din 1785 al lui Johann Seivert menţionează lucrarea; în 1865
Joseph Trausch publică scurta biografie a umanistului Honterus, amintind cartea
de ode; Károly Szabó o menţionează în bibliografia apărută în 1885; Julius
Gross, Friedrich Teutsch, dr. Oskar Netoliczka, Bence Szabolcsi, Karl Kurt Klein,
Romeo Ghircoiaşiu, Kálmán Csomasz Tóth, Gebhard Blücher, Octavian L.
Cosma, Erhard Antoni, Gheorghe Ciobanu, Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi
s-au referit, într-un fel sau altul, la culegerea lui Honterus, la valorile îndestulătoare conţinute.
Umanistul Johannes Honterus s-a născut în anul 1498 în oraşul Braşov,
tatăl său având profesia de meşter pielar. În 1520 se afla la Universitatea din
Viena unde, în 1522, i se acordă 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 această localitate apărând două din operele sale fundamentale devenite cunoscute în toată Europa: Gramatica latină şi Cosmografia (Descrierea
lumii). La Basel, unde a stat din toamna anului 1530 până în primăvara anului
1533, s-a preocupat de editarea operelor scriitorilor antici şi a adâncit arta şi
tehnica xilogravurii. În 1532 editează două hărţi ale bolţii cereşti după Albert
Dürer şi, concomitent, alcătuieşte harta Transilvaniei ce a fost editată la Basel,
aceasta fiind prima reprezentare cartografică a provinciei româneşti. În 1533 se
reîntoarce la Braşov unde devine senator (1536), desfăşurând o multilaterală şi
cutezătoare activitate animată de ideile umaniste şi a celor reformatoare datorate lui Martin Luther. Se ocupă intens de reorganizarea învăţământului braşovean, în locul fostei şcoli orăşeneşti, atestată înainte de 1388, luând fiinţă gimnaziul cunoscut sub denumirea Schola Coronensis, singurul de acest fel din
Europa de sud-est. A elaborat Regulamentul şcolii din Braşov (Constitutio
Scholae Coronensis) considerat primul de acest fel din ţara noastră. Pentru nevoile şcolii a alcătuit şi completat biblioteca şcolară, devenită printre cele mai de
seamă din această zonă geografică, distrusă de pustiitorul incendiu din 1689.
Tipografia întemeiată de Honterus la Braşov a fost cea de a treia din România,
prima luând fiinţă la Târgovişte în 1508, iar cea de a doua la Sibiu, în 1529.
Honterus tipăreşte în 1539 cărţi de învăţământ precum: gramatici pentru limba
greacă şi latină, opere ale scriitorilor antici (Aristotel, Seneca, Cicero,
Quintilianus etc.), toate destinate ciclului inferior denumit Trivium. În aceeaşi
perioadă tipăreşte manuale pentru ciclul superior denumit Quadrivium. A publicat extrase din Pandectele împăratului Iustinian – întâia tipăritură cu caracter
juridic din România, a prelucrat Cosmografia editată la Cracovia care a devenit
astfel un manual de astronomie, geografie, ştiinţe naturale şi medicină. Manualul
cuprinde mai multe hărţi, printre ele aflându-se şi contururile cartografiate ale
Daciei, slujind astfel de prim atlas apărut în ţara noastră. În anul 1543, sfatul
oraşului Braşov l-a însărcinat pe Johannes Honterus cu redactarea unui raport
asupra măsurilor luate pentru introducerea Reformei la Braşov şi în Ţara Bârsei.
Această Carte a Reformei, Honterus a tipărit-o în anul 1543. Martin Luther a
apreciat-o, scriind despre ea: «Tot ce doreşti să afli de la mine, vei afla în această carte, cu mult mai bine decât ţi-aş putea scrie eu. Cartea mi-a plăcut deosebit
de mult, deoarece este scrisă cu înţelepciune, cu gând curat şi cu credinţă.»273
În 1547 a tipărit Agenda sau Îndreptar pentru preoţi şi în 1548 – Micul Catehism
273 Odae cum harmoniis, transcrierea, studiu introductiv şi îngrijirea ediţiei de Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 43.
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al lui Martin Luther. S-a stins din viaţă la Braşov în 23 ianuarie 1549.
Cartea lui Honterus, cu titlul complet – Odae cum harmoniis ex diversis
Poëtis in usum Ludi literari Coronensis decerptae a apărut în trei ediţii: 1548,
1562 şi 1617. Ediţia princeps (1548), arată Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi,
se păstrează în Biblioteca Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca, are chenarul frontispiciului xilogravat artistic cum porceda Honterus pentru toate manualele din ciclul „Trivium” al şcolii braşovene „Schola Coronensis”. Tiparul, asemeni altor cărţi aparţinând lui Honterus, este „în octavio” mic, oglinda zaţului
este de 129×58 mm, pe fiecare pagină aflându-se 26 de rânduri. Literele au trei
caractere: litere antiqua mari, antiqua mici şi cursive mici. La sfârşitul colii e se
află o vinietă cu motive vegetale, iar la sfârşitul colii f se găseşte stema
Braşovului. Cartea conţine o parte de text şi o parte de muzică, cea cu text
având şase coli, numerotate cu cursivele mici a, b, c, d, e, f, fiecărei coale revenindu-i cîte patru file de format octavo mic. Fără numerotare sunt filele a1, a4,
b4, c4, d4, e4 şi f4. Părţii muzicale îi sunt rezervate trei coli, paginile cu oglinda
de 120×70 – 74 mm fiind xilogravate. Cele opt portative cu cinci linii de pe fiecare pagină conţin note mensurale: brevis şi semibrevis, vocile însemnate cu literele D (discant), T (tenor), A (alt), B (bas), având câte două portative. Indicaţia
metrică privitoare la ritmul melodiei este aşezată în dreptul literei D. Sunt notate
în total 21 de melodii, următoarele două pagini având câte opt portative libere.
Cum unele coli ale părţii muzicale sunt greşit indicate sau greşit legate în exemplarul ediţiei princeps din 1548 aflat la Cluj-Napoca, ordinea melodiilor suferind
astfel schimburi; iată numerotarea lor corectă precizată de Gernot Nussbächer
şi 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
Cercetătorii acestei ediţii susţin că hârtia a fost fabricată la moara de hârtie
din Braşov întemeiată de Honterus la 1546, prima de acest fel din România. Pe
un filigran se află stema Braşovului: o coroană situată pe trunchiul unui copac cu
cinci rădăcini. Însemnările manuscrise de pe culegerea de ode nu au o semnificaţie aparte. Exemplarul ediţiei din 1562, existent la Sibiu, în biblioteca
Consistoriului superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, se află într-un
coligat legat în piele presată la un loc cu alte trei tipărituri braşovene; nu prezintă modificări esenţiale în comparaţie cu ediţia precedentă, exceptând unele nepotriviri în succesiunea melodiilor, precum şi prezenţa unor însemnări manuscrise privind partea muzicală. Cum spuneam, culegerea de ode a fost reeditată la
Sibiu în anul 1617, fără a se retipări partea muzicală; sunt prezente mai multe
diferenţe faţă de ediţiile anterioare care nu schimbă conţinutul textelor.
Multă vreme s-a crezut că această culegere de ode servea ciclului de învăţământ „Quadrivium”, în cadrul căruia teoria muzicii era obiect de învăţământ
alături de aritmetică, geometrie şi astronomie. Cercetările recente, datorate autorilor ediţiei de faţă, constată că lucrarea a fost concepută în corelaţie cu gramatica, disciplină din ciclul „Trivium”, cel inferior, apelându-se în acest sens la
imperativul învăţării metrilor antici în şcolile umaniste, precum şi la ultimul capitol din Gramatica latină a lui Honterus din 1539 (De ratione carminum), considerat o introducere în arta versificaţiei, cu precădere la metrii de la sfârşitul capitolului folosiţi şi în culegerea de ode:
Hexametrum heroicum
Pentametrum elegiacum
Iambicum Hipponacticum
Choriambicum asclepiadeum (Horaţiu, Oda I, 1)
Sapphicum hendecasyllabicum (Horaţiu, Oda I, 2)
Alcaicum trimetrum (Horaţiu, Oda I, 9)
Phaletium hendecasyllabicum (Martialis, Liber epigr. X, 47)274
274 Pentru exemplificări, Honterus apelează la citate din odele lui Horaţiu.
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În sprijinul acestei susţineri se subliniază şi faptul că „spre deosebire de
celelalte publicaţii muzicale din secolul al XVI-lea, unde textul şi melodia sunt
tipărite împreună, în culegerea braşoveană de ode din 1548, partea de text şi
partea muzicală sunt tipărite separat, iar succesiunea textelor nu corepunde cu
ordinea melodiilor, Editorul culegerii pare să fi urmărit scopul didactic, ca elevul,
pe baza cunoştinţelor sale metrice, să potrivească singur textele cu melodiile. Şi
aceasta pledează pentru caracterul de manual şcolar al Odelor.”275
Autorul lucrării Odae cum harmoniis rămâne în continuare incert. Într-o
vreme s-a zis că alcătuitorul 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 că menţionatul organist, contemporan cu Honterus, l-a sprijinit pe
acesta în alcătuirea lucrării, precizare demnă de luat în seamă. Argumentele
ivite mai recent tind a-l considera pe Honterus autorul cărţii de ode căci
„Selecţionarea textelor după principii vădit pedagogice, greşelile din partea muzicală care nu se împacă cu măiestria artistică atestată lui Ostermayer, ca şi
lipsa oricăror urme de compoziţii rămase de la el, pledează împotriva ipotezei ce
priveşte pe Ostermayer ca autor al culegerii. Cel de-al doilea autor propus,
Andreas Licillus, înscris abia în anul 1565 în matricola gimnaziului braşovean,
poate fi exclus chiar din acest motiv.... Pentru Honterus, ca autor al culegerii de
ode, pledează faptul că ea se încadrează în mod organic în activitatea sa editorială didactică şi îşi are locul bine definit între celelalte manuale destinate ciclului
«Trivium». În plus, prin selecţia textelor, această carte exprimă orientarea către
idealul educativ urmărit de către Honterus. Ca şi ceilalţi umanişti din vremea sa,
Honterus a acordat o atenţie deosebită muzicii, în legătura ei cu gramatica. O
dovada în acest sens o constituie şi Regulamentul şcolar întocmit de către
Honterus în 1543. Din cele 19 paragrafe ale primei părţi....patru paragrafe se
referă la muzică.
«4. Cantor hora prima cotidie exerceat musicam». (Cantorul să predea
cântarea zilnic la prima oră).
«8. Rudimenta rhetorices et geographiae, similiter et ratio carminum alternis vicibus in ludo litterario semper doceantur». (Bazele retoricii şi ale geografiei,
de asemenea şi regulile poeziilor să fie predate mereu alternativ, la şcoala inferioară).
«10. Sabbatis diebus semper una lectio mane legatur, dehinc exercitium
grammatices et musices subsequantur». (În fiecare zi de sâmbătă, dimineaţa să
se citească câte o lecţie, după care să urmeze exerciţii de gramatică şi muzică).
275 Odae cum harmoniis..., Editura Muzicală, Bucureşti, 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». (Exerciţiile de
muzică sunt permise tuturor seara, însă în aşa fel, încât liniştea şi învăţătura
celorlalţi să nu fie conturbate prin gălăgie nedorită)”276
Regulamentul, în cea de a treia parte, prevede îndatoririle funcţiei de „musicus”, precizând: „Musici officium: singulis hebdomadis musicam semel exercere, cantiones et formationes notulorum docere, rationem carminum et modum
scandendi quarentibus ostendore.” (Îndatoririle funcţiei de „musicus”: să exerseze o dată pe săptămână muzica, să înveţe şi pe cei care solicită cântări şi notele, să explice regulile poeziilor şi felul scandării). Învăţătorul, cantorul preda şi
muzica religioasă şi cântarea laică apărută pentru prima dată în şcoală – semn
al umanismului ce se impunea în toate sferele culturii.
Culegerea de ode a lui Honterus conţine sensuri expresive aparte, abordează un material sonor particular şi reflectă climatul de cultură muzicală specific epocii. Instrumentul cel mai răspândit şi admis de biserică a fost orga, prezentă – cum am văzut – în Braşov, în multe alte aşezări urbane şi rurale
transilvănene. Un prim organist al mănăstirii dominicane din Braşov este precizat într-un manuscris din 1427, apoi, în 1429 este menţionat, la Feldioara,
Johannes Teutonicus care era organist şi constructor de orgi. Biserica Sf. Maria
(azi, Biserica Neagră) era invitată, într-o scrisoare a pârcălabului din Târgovişte
din 1476, să serbeze cu orgi, cântări şi clopote biruinţa lui Vlad Ţepeş asupra
turcilor; la sfârşitul secolului, în 1499, se menţionează la această biserică o orgă
nouă. Cât timp fusese profesor la Universitatea din Viena, umanistul braşovean
Valentin Kraus se împrietenise cu Conrad Celtis (1459-1508), savant şi poet la
curtea imperială vieneză, căruia îi scria: „Avem la biserică o orgă nouă de o
frumuseţe cum n-am mai văzut şi cu un sunet cum nu l-am mai auzit vreodată.
Tânărul organist (probabil Hieronymus sosit la Braşov din Buda, cum se spune
în scrisoarea din 1494 a episcopului din Cenad adresată sfatului orăşenesc braşovean n.n.) este elevul lui Gruenpek, dar nu e cu nimic mai prejos decât maestrul său.” În vremea lui Honterus se remarcă, aşa cum precizam şi în alt loc,
activitatea lui Hieronymus Ostermayer, fost organist în perioada 1530-1561,
prezent şi la curtea domnitorului muntean Radu Paisie în 1539, timp de 17 zile.
Pe lângă orgă, se răspândise lăuta, despre care a fost vorba în altă parte, şi
cântul vocal, monodic sub forma cântecului gregorian pe care îl interpretau preotul, corul şi credincioşii.
Cartea de ode a lui Honterus surprinde cântecul pe mai multe voci şi mo276 Odae cum harmoniis.... Editura Muzicală, Bucureşti, 1983, p. 51.
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mentul răspândirii odei ca gen – compoziţii metrice pe texte poetice ale liricii
antice. Redescoperirea valorilor antichităţii în perioada cristalizării umanismului
în cultură şi artă este un demers specific şi lui Honterus, care, probabil, şi-a dat
seama că se impunea renunţarea la formele muzicale tradiţionale. S-a apelat la
contrapunctul simplu, la notă contra notă, la mersul izoritmic al vocilor pentru a
se face înţeles textul. Principiile acestora au fost bine stăpânite de Conrad Celtis
şi de elevul său, muzicianul Petrus Tritonius, pe numele său adevărat Peter
Treibenraiff (circa 1465-circa 1525) care a scris compoziţii la patru voci pe odele
lui Horaţiu ce au slujit ca modele la cursurile de poetică ale menţionatului savant
şi poet, predate la universitatea Ingolstadt (1492-1495). În anul 1507, odele au
fost editate în două ediţii, acum consemnându-se cea dintâi tipăritură muzicală
cu caractere mobile apărută în Germania. În 1532 au apărut într-o nouă ediţie,
iar în 1551-1552 odele au fost incluse într-o culegere aparţinând lui Petrus
Nigidius. Este de semnalat faptul că 19 ode au fost realizate pe baza metrilor
horaţieni, iar ultimele trei au fost scrise pe baza metrilor: Phalaestium, Hercicum
şi Elegiacum. În epocă, odele lui Tritonius au fost tipărite în diferite manuale de
gramatică şi teoria muzicală sau imitate mai târziu ca spre exemplu: în 1526,
Michael din Augsburg, cântăreţ bisericesc, a scris compoziţii la patru voci pe
aceleaşi texte de Horaţiu şi în aceiaşi metri; Ludwig Senfl (circa 1486–circa
1543) a preluat melodiile de tenor ale lui Tritonius, realizând compoziţii proprii la
patru voci; ode au mai scris Benedict Ducis (circa 1490-1544), Paul Hofhaymer
(1459-1537) şi alţii. Henricus Glareanus a creat melodii pe o singură voce pe
texte horaţiene, în diferiţi metri, pe care le-a tipărit în Dodekachordon. Se zice
că el însuşi ar fi interpretat ode horaţiene, acompaniindu-se de lăută. Nu numai
odele lui Horaţiu au inspirat pe muzicieni, ci şi poeziile lui Vergiliu, Ovidiu, Catul,
Martial, Propertiu, Boetius etc. Treptat, compoziţiile metrice au fost aplicate şi
unor texte religioase, printre ele înscriindu-se imnurile bisericeşti ale poeţilor
români târzii: Prudenţiu, Seduliu şi Ambrosius. Mai mult, din iniţiativa lui Conrad
Celtis, compoziţiile metrice pe texte horaţiene ale lui Tritonius erau urmate de un
index de texte religioase pentru a fi interpretate în aceiaşi 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 şi Epodele sale, textele cuprinse, conţinând referiri la virtuţile romanilor, fiind următoarele:
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
6. Ad amicos
7. Ad Mecoenatem
8. Ad avaros
9. Ad Torquatum
10. Vitae ruaticae laudes

Oda III.1
Oda III.2
Oda III.16
Oda III.24
Oda IV.7
Epoda 2.

Următoarele cinci texte, precizează Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi în
studiul introductiv, au fost preluate „Ex Vergilio”, selecţia făcându-se din ediţiile
poetului latin Publius Vergilius Maro (70-19 î.e.n.), tipărite în vremea când activa
Honderus care avusese posibilitatea să le cunoască. Se pare că textele aparţin
altor autori, cercetări recente indicând numele acestora: Asmenius, Vomanius,
Vitalis, Maximus, Ausonius, primii patru aflându-se în rândul celor 12 înţelepţi
romani, cum menţionează Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi în studiul dedicat
culegerii de ode. O epigramă a latinului Marcus Valerius Martial (42 – 102) a fost
preluată de Honterus în cartea Odae cum harmoniis, eliminând un vers în scopul structurării a trei strofe, fiecare având câte patru versuri. Din opera lui
Anicius Manlius Severinus Boëtius, intitulată De consolatione philosophiae au
fost incluse trei texte. Cinci imnuri aparţinând lui Aurelius Clemens Prudentius
(348 – 405) publicate în cartea Cathemerinon au stat în atenţia lui Honterus,
poate şi datorită substratului lor biblic, alte două aparţin umanistului Philippus
Gundelius (1493-1567) pe care se zice că Honterus l-a cunoscut la Viena.
Hymnus matinus a fost tipărit cu indicaţia „autoris incerti”, mai târziu constatându-se că autorul era Ambrosius, episcop de Milano. Textul de la Oratio dominica
nu are autor, originea lui neputând fi identificată. Poetul francez Nicolaus
Bourbon sau Borbonius (1504-1550) din epoca Renaşterii figurează cu un text
de rugăciune prezent în opera sa principală – Nugarum libri octo. Celălalt text ce
poartă indicaţia „autoris incerti” este tot o rugăciune şi se găseşte publicat în mai
multe colecţii de epocă; a fost atribuit lui Georgius Thymus (Georg Klee), autorul
unei culegeri de imnuri editată în 1552. Următorul text este o parafrază a psalmului 127 aparţinând 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); cercetări recente au stabilit însă că el aparţine poetului
roman târziu Venantius Honorius Clementianus Fortunatus ce a trăit cam între
anii 535 – 600.
Aprofundând raportul dintre fiecare compoziţie şi text, Gernot Nussbächer
şi Astrid Philippi se opresc şi asupra unor amănunte semnificative cum ar fi: în
exemplarul din 1562, prima odă a fost însemnată ca potrivită compoziţiei a III-a
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– Choriambicum Asclepiadeum – care aparţine lui Petrus Tritonius şi face parte
din opera sa intitulată Melopoiae (1507); pe acest text metric horaţian au mai
scris compoziţii metrice Michael (1526, nr. 1), Ludwig Senfl (1534, nr. 1), Paul
Hofhayer (1539, nr. 1), şi Glareanus (1547, exemplul I din capitolul 39). Oda
horţiană I. 3 se potriveşte compoziţiei a VII-a – Gliconium Choriambicum Dicolon
precum şi compoziţiei a VIII-a; parţial, compoziţia a fost preluată de la Tritonius,
pe acelaşi text compunând melodii metrice muzicienii menţionaţi la oda anterioară. Textul odei II. 10 corespunde piesei a V-a – Sappicum Dicolon – dar se
potriveşte şi compoziţiei a VI-a. Textul odei III. 1 se potriveşte compoziţiei a IX-a
– Alcmanium Tricolon. Cu aceeaşi piesă a IX-a – Alcmanium Tricolon – se cântă
textul odei III. 2. Textul ales de Honterus la oda III. 16 se potriveşte, conform
însemnării manuscrise din exemplarul din 1562, la piesa a IV-a – Choriambicum
Tricolon; metrul textului însă este Choriambicum Dicolon corespunzător compoziţiei a VI-a din culegerea Melopoiae a lui Petrus Tritonius (1507), din care, printr-o greşeală, a fost preluată compoziţia a V-a care, la Honterus, devine piesa a
IV-a. Textul odei III. 24 poate fi cântat cu piesele a VII-a şi a VIII-a – Gliconium
Choriambicum Dicolon. Textul odei IV. 7 se potriveşte compoziţiei a X-a –
Heroicum Dicolon – aparţinând lui Tritonius care l-a aşezat pe muzică în culegerea Melopoiae (1507, nr. 13); Honterus s-a oprit asupra tenorului, reţinând doar
două din cele patru rânduri ale piesei a X-a. Textul horaţian a fost folosit în
compoziţii metrice de Michael (1526, nr. 13), Senfl (1534, nr. 13) şi Hofhaymer
(1539, nr. 13). Textul epodei 2 horaţiene, dedicat frumuseţii morale a omului de
la ţară, se potriveşte compoziţiei a IX-a – Iambicum Dicolon, textul fiind preluat
şi de Paul Hofhaymer pentru realizarea unei compoziţii la patru voci.
Următoarele cinci texte preluate „Ex Vergilio” dar atribuite altor autori aparţin
pieselor a XV-a – Aliud Iambicum Trimetrum – a XII-a şi a XIII-a – Phalaetium
hendecasyllabum – a II-a – Elegiacum, a I – Hexametrum şi 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 aparţine piesei a XII-a, primul text din cele trei ale lui Boetius aparţine
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 şi lui i se potrivesc piesele a XVI-a şi a XVII-a – Iambicum
Dimetrum; pe acest text au mai scris muzică Ludwig Senfl, Martin Agricola etc.
Textului imnului nr. 21 aparţinând lui Prudentius şi preluat din aceeaşi sursă i se
potriveşte piesa a XX-a – Alcmanium Dactylicum. Imnului lui Prudentius cu nr.
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22 i se potriveşte piesa a XIII-a – Phalaetium hendecasyllabum, iar imnului cu
nr. 22 al aceluiaşi poet, piesa a XVIII-a – Iambicum Dimetrum Catalecticum.
Două cântări însemnate cu nr. 24 şi 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 acelaşi metru şi pot fi
cântate cu piesele a XVI-a şi a XVII-a. Textul imnului cu nr. 26 aparţinând lui
Ambrosius poate fi cântat cu piesele a XVI-a şi a XVII-a – Iambicum Dimetrum.
Textului cu nr. 27, al cărui autor nu a putut fi identificat, i se potriveşte piesa a
II-a – Elegiacum - iar textului poetului francez Borbonius nu i se potriveşte nici o
melodie din cartea de ode a lui Honterus căci, printr-o eroare, aşa cum am mai
spus, din culegerea Melopoiae a lui Petrus Tritonius, a fost preluată piesa a V-a
care, în cartea lui Honterus, este piesa a IV. Textul cu nr. 29 atribuit lui Georgius
Thymus şi îmbunătăţit de Philipp Melanchthon este o rugă pentru oprirea „flagelului sângeros” şi o aluzie referitoare la ocuparea Budei, la 29 august 1541, de
către otomani; se cântă cu piesa a VI-a – Sapphicum Aliud – potrivindu-se şi
piesei a V-a – Sapphicum Dicolon. Parafraza psalmului 127, realizată de Martin
Luther, aparţine piesei a XIII-a şi este scrisă în metrul Phalaetium hendecasyllabum. Următorul text este un imn al lui Prudentius, în exemplarul ediţiei din 1562,
la piesa a XIX-a - Trochaicum Dicolon – aflându-se însemnările manuscrise „De
puer plectrum” şi „Solue vocem mens”, cu aceste cuvinte începând strofele întâi
şi a noua din culegerea lui Honterus. Ultimul text atribuit lui Lactonius aparţine
piesei a II-a – Elegiacum.
Din punct de vedere metro-ritmic, susţin autorii studiului introductiv, culegerea de ode a lui Honterus recompune problematica specifică epocii, grupurilor
ritmice elementare numite picioare, care iau naştere din succesiunea silabelor
lungi şi scurte, întâlnite în lucrarea umanistului braşovean, asupra cărora se
opreşte şi în Gramatica sa, fiind:
2 silabe iamb
ʊ
2 silabe troheu ʊ
2 silabe spondeu ʊʊ
3 silabe dactil ʊ
3 silabe anapest
ʊ
ʊ
3 silabe amfimacru ʊ
4 silabe coriamb ʊ
ʊ
Numărul unităţilor ritmice corespunzătoare menţionatelor picioare folosite
în Odae cum harmoniis oscilează între 3 şi 6 unităţi. Cele două valori de note –
lungi şi scurte – se află în raportul 2:1. Există şi valori mai lungi sau altele care
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au o coroană deasupra notelor, dar numai în clipele de respiraţie sau repaos.
Valorile de note au o relativitate a lor legată de practica interpretării care asimilează şi elementele vorbirii obişnuite. Din combinarea picioarelor, care pot fi de
acelaşi fel sau de feluri diferite, rezultă metrica definită, posibil, ca ramură a artei
poetice care se ocupă cu studiul structurii versurilor şi al unităţilor prozodice. În
plan strict muzical, metrica se referă la organizarea duratei sunetelor, este, deci,
o ramură a ştiinţei ritmului ale cărei componente sunt timpul (accentuat sau neaccentuat), metrul (un şir periodic de mai mulţi timpi accentuaţi şi neaccentuaţi)
şi măsura. Definirea metrilor se întemeiază pe denumirea piciorului preponderent – iambic, trohaic, dactilic etc., sau se face după poetul care le-a utilizat mai
mult şi mai des – safic, după poeta Sappho, alcaic, după Alkaios, gliconic, după
Glyconeus etc. Denumirea metrului poate indica şi numărul picioarelor componente: dimetru, trimetru, pentametru ş.a.m.d. Umaniştii secolului al XVI-lea, deci
şi Honterus, au preluat cele 20 de modele metrice ale lui Horaţiu. „Honterus,
precizează în studiul lor Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi, a preluat pentru
manualul său nouă metri horaţieni, trei dintre ei pentru texte ne-horaţiene. Deşi
succesiunea compoziţiilor nu corespunde cu ordinea textelor, totuşi Honterus
inaugurează partea literară cu odele lui Horaţiu, iar cea muzicală începe tot cu
metrii horaţieni. Din cauză că Honterus a selecţionat textele lui Horaţiu după
criterii pedagogice, întâlnim în culegerea sa de ode, de regulă, alte ode decât
cele folosite de ceilalţi compozitori sau editori. În afara metrilor horaţieni, cartea
de ode cuprinde încă şapte metri ne-horaţieni.
Notaţia muzicală apelează la gravura în lemn după care a fost executat tiparul, deosebindu-se de procedeul tipăririi notelor cu caractere mobile răspândit
în Europa centrală încă de la începutul secolului al XVI-lea. Cum se ştie, tipografia lui Honterus nu poseda caractere mobile pentru note muzicale. Pe fiecare
pagină au fost consemnate câte opt portative, fiecărei voci revenindu-i câte
două. Vocile sunt denumite cu literele D (discant), T (tenor), A (alt), B (bas),
orânduindu-se una după alta, nefiind, deci, suprapuse aşa cum se procedează
în notaţia modernă. Cheile, aşezate la începutul fiecărui portativ, indică în majoritatea cazurilor, vocile angrenate în execuţia partiturilor: discant (sopran), tenor,
alt, bas. Se întâlnesc şi combinaţii de chei (chei transpuse) care înlesneau notarea fără linii ajutătoare deasupra sau dedesubtul portativului. Armura era cunoscută numai la vocea şi portativul cu treapta alterată, apelarea la armură având
loc numai în cazul modurilor transpuse. În culegerea de ode nu a fost necesară
indicarea măsurii, căci ritmul metrilor nu este încadrabil într-o măsură anume.
Valorile folosite sunt brevis şi semibrevis, ele corespunzând silabelor lungi şi
scurte. Forma notei finale este apropiată de maxima. Mai pot fi întâlnite longa,
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semnul numit „custos” care arată cu ce sunet se continuă melodia în rândul următor, semnul de repetiţie (prezent numai la piesa a XIX-a), alteraţiile etc.
În cele mai multe situaţii, acordurile sunt consonante, cele cu intervale disonante intervenind foarte rar. Aceste acorduri au fundamentala în bas, uneori şi
terţa, ultimul acord al fiecărei compoziţii fiind constituit numai din intervale perfect consonante, fără terţă. Se întâlnesc şi acorduri imperfecte, succesiuni modale, o multitudine de acorduri în stare directă, dublări de terţe şi chiar triplări, ca
în piesa a IX-a. Acordurile micşorate şi mărite admise doar de la sfârşitul secolului al XV-lea, apar la Honterus numai în mod excepţional – căci regulile teoriei
contrapunctului care nu permiteau decât folosirea intervalelor consonante în
compoziţiile pe mai multe voci îşi păstrează actualitatea. Se accentuează tendinţa spre gândirea tonală, multe cadenţe finale sau plasate la sfârşitul unor
secţiuni melodice fiind specifice sistemului tonal. În multe compoziţii este folosit
mersul încrucişat de voci, sunt prezente repetările aceluiaşi acord, concepţia lineară a contrapunctului nu este clar delimitată. Factorul orizontal, purtător de
elan, se îngemănează cu cel vertical, cu cel de coeziune armonică. Contururile
melodice tind spre o maximă simplificare, lipsesc cu desăvârşire notele ornamentale, sunetele acordurilor, cu rare excepţii, au o valoare egalizatoare, liniile
melodice ale vocilor sunt schematice. Intervalele melodice sunt supuse unor
restricţii severe impuse de diatonismul şi vocalitatea compoziţiilor. Liniile melodice se desfăşoară în mers treptat şi în salturi ascendente sau descendente
bine pregătite pentru a nu tulbura echilibrul discursului sonor. Saltul se întâlneşte des la sfârşitul melodiilor dar şi în cadrul cadenţelor interioare. Apar şi succesiuni de două salturi consecutive care provoacă o binevenită tensiune. De regulă, primul salt este pregătit în mers contrar şi treptat iar cel de-al doilea este
rezolvat tot în mers contrar şi treptat. Conturul de arpegiu al unor salturi duble
ce evoluează în aceeaşi direcţie, este aparent, căci el are un caracter doar linear.
Cum arată Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi, sursele muzicale ale culegerii de ode a lui Honterus, culegere în care s-au strecurat greşeli de compoziţie şi greşeli de tipar sesizate în studiile recente, sunt incerte şi controversate,
alături de altele ce au putut fi determinate cu precizie. La piesa I, care are indicaţia metrică Hexametrum şi textele corespunzătoare 14, 15 şi 19, izvoarele
muzicale lipsesc. Asemănări cu melodia tenorului din compoziţia notată în cartea de ode braşoveană au fost stabilite cu melodii din trei cărţi de cântece bisericeşti din secolul al XVI-lea: cartea cea mai veche de cântece catolice tipărită
de Michael Vehe în 1537 la Leipzig; cartea de cântece bisericeşti editată în 1545
de Valentin Babat, tot la Leipzig; cartea de cântece a „Fraţilor boemi” din 1566,
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care este o ediţie extinsă a cărţii editate de Michael Weisse în 1531. J. Zahn, în
antologia sa de melodii tipărită la München în 1946 (ed. a II-a), citează la nr.
1961 un cântec din menţionata carte a „Fraţilor boemi”. La piesa a II-a, ce are
indicaţia metrică Elegiacum, iar textele corespunzătoare sunt 13, 27, 32, sursele
muzicale sunt precare, neputând fi citate. La piesa a III-a, care are indicaţia
metrică Choriambicum Asclepiadeum, iar textul corespunzător este 1, sursa muzicală o găsim în Melopoiae de Tritonius de unde a fost preluată. Se consideră
greşeală de compoziţie cvinta micşorată dintre bas şi alt din acordul al optulea
al ultimului sistem, ceea ce a determinat pe unii să schimbe pe mi din bas cu mi
bemol sau să propună înlocuirea lui si bemol de la alt cu do. La piesa a IV-a indicaţia metrică este Choriambicum Tricolon, iar textul corespunzător 7; piesa a
fost preluată din volumul lui Tritonius care a orânduit-o ca pe a cincea compoziţie metrică. Mai înainte am explicat că această compoziţie nu are text corespunzător în culegerea lui Honterus, umanistul braşovean trebuind să preia compoziţia a VI-a a lui Tritonius, şi nu compoziţia a V-a. Şi în scrisul muzical s-au
strecurat mai multe greşeli şi nepotriviri asupra cărora nu este cazul să stăruim.
Atragem atenţia asupra faptului că această compoziţie este o variantă redusă a
celei anterioare. La piesa a V-a, indicaţia metrică este Sappicum Dicolon, iar
textele corespunzătoare 3, 4 şi 29, ca şi următoarea compoziţie. Preluarea s-a
făcut tot din volumul lui Tritonius, cu deosebirea că alt-ul are si bemol în loc de
do, aceasta considerându-se o greşeală de tipar. La piesa a VI-a indicaţia metrică este Sappicum aliud, iar textele corespunzătoare sunt 3, 4 şi 29. Melodia tenorului din această compoziţie a stat şi la baza unei creaţii a lui Senfl, tipărită în
1539 în volumul Harmoniae poeticae a lui Hofhaymer. Spre deosebire de
Honterus, melodia de aici apare la o cvintă superioară. Glareanus şi Nigidius au
tipărit compoziţii asemănătoare sau identice cu cea din Odae. Se pare că melodia din Honterus a circulat cu mult înainte, pe textul unui vechi imn (Ut queant
laxis). În conducerea vocilor de alt şi bas apar, din greşeală, octavele paralele
între acordurile 7-9. La piesa a VII-a indicaţia metrică este Gliconium
Choriambicum Dicolon, iar textele corespunzătoare 2, 8, la fel ca piesa următoare. Autorul acestei piese din culegerea lui Honterus rămâne necunoscut. Unele
asemănări au fost constatate cu modele aparţinând lui Glareanus. La al cincilea
acord de la final, între alt şi bas apare cvinta micşorată considerată greşeală şi
întrucât cele două note ale intervalului nu sunt rezolvate corespunzător. La piesa
a VIII-a indicaţia metrică este Gliconium etc. aliud, iar textele corespunzătoare
2, 8. Începutul piesei este aproape identic cu prima secţiune din compoziţia a
treia a lui Tritonius, unele diferenţe apărând la discant şi alt. La piesa a IX-a
indicaţia metrică este Alcmanium Tricolon, iar textele corespunzătoare 5, 6.
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Denumirea ar fi trebuit să fie Alcaicum Tricolon căci strofa este alcaică şi conţine
patru versuri (tetrastrophon) cu trei structuri diferite (tricolon). Melodia se aseamănă cu primul model al lui Glareanus pentru metrul asclepiadic. În acordul al
cincilea din secţiunea a doua, do de la tenor se cere corectat cu si. În cel de al
patrulea acord al secţiunii a treia este triplată terţa, ca rezultat al unor deficienţe
în conducerea vocilor. La piesa a X-a indicaţia metrică este Heroicum Dicolon,
iar textul corespunzător 9. Fragmentele din această piesă se aseamănă cu secţiuni din diverse compoziţii ale lui Tritonus. Acordurile 3 şi 6 din secţiunea a doua
sunt micşorate şi apar drept greşeli. La piesa a XI-a indicaţia metrică este
Iambicum Dicolon, iar textul corespunzător 10. Melodia tenorului este preluată
din volumul lui L. Senfl intitulat Varia carminum genera (1534), al cărei autor
este Joachim Camerarius. Atractivă este secvenţarea armonică şi melodică din
secţiunea a treia, iar succesiunea unison-octavă între tenor şi bas de la început
este mai puţin izbutită. La piesa a XII-a indicaţia metrică este Phaleatium
Hendecaisyl (labum), iar textele corespunzătoare 12, 16, 17. În afara unor vagi
asemănări cu fragmente melodice prezente în colecţii de epocă, provenienţa
compoziţiei nu a putut fi stabilită. La piesa a XIII-a indicaţia metrică este
Phalaetium Hendeca (syllabum), iar textele corespunzătoare 12, 22, 30. Sursa
compoziţiei nu se cunoaşte. Se cer corectate unele greşeli de tipar precum nota
a opta, din prima secţiune, la alt va fi înlocuită cu si bemol. La piesa a XIV-a indicaţia metrică este Iambicum Trimetrum, iar textul indicat nu este cel corespunzător. Nici acestei compoziţii nu i se cunoaşte sursa. În încheierea secţiunii a
doua, basul va fi notat cu do în loc de si. La piesa a XV-a indicaţia metrică este
Aliud Iambicum Trimetrum, iar textul corespunzător 11. Originea compoziţiei nu
se cunoaşte. La piesa a XVI-a indicaţia metrică este Iambicum Dimetrum, iar
textele corespunzătoare 20, 24, 25, 26. Compoziţia a fost preluată din
Harmoniae poeticae aparţinând lui Paul Hofhaymer. La piesa a XVII-a indicaţia
metrică este Iambicum Dimetrum, iar textele corespunzătoare 20, 24, 25, 26.
Sursa muzicală provine de la acelaşi Paul Hofhaymer, piesa scriind-o pe textul
imnului al 11-lea din Cathemerinon-ul lui Prudentius. A treia notă (re) de la bas
din ultima secţiune se cere corectată în do. La piesa a XVIII-a indicaţia metrică
este Iambicum Dim(etrum) Catalect(icum) iar textul corespunzător 23. Octavele
paralele între alt şi bas din secţiunea a treia pot fi evitate dacă la alt se cântă fa
în loc de re. La piesa a XIX-a indicaţia metrică este Trochaicum Dicolon, iar
textul corespunzător 31. Se cere înlocuit do al alt-ului cu fa în acordul al doilea
de la început. La piesa a XX-a indicaţia metrică este Alcmanium Dactylicum, iar
textul corespunzător 21. Sursa muzicală a compoziţiei nu a fost stabilită, cel
mult vagi asemănări. În al optulea acord din secţiunea întâi, basul trebuie să
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menţină sunetul la din acordul precedent. La piesa a XXI-a indicaţia metrică este
Anapesticum, iar textul corespunzător 18. Şi în acest caz, sursa muzicală rămâne necunoscută. În ultimul acord al primei secţiuni sunetul si de la alt se cere
schimbat cu suntetul do.
După descrierea amănunţită a fiecărei compoziţii, a surselor de provenienţă, după o sumară investigare modală şi constructivă, autorii ediţiei abordează
unele probleme de interpretare care sunt diferite astăzi de cele din secolul al
XVI-lea, subliniind aspectele metrice şi ritmice, cele legate de coordonarea textului cu muzica, de interpretarea textului, de practica corală de epocă, de alteraţii etc. În ultima parte a studiului introductiv, Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi
oferă transcrierea compoziţiilor din culegerea de ode a lui Johannes Honterus.
Referindu-se la culegerea Odae cum harmoniis...atribuită lui Honterus,
Octavian L. Cosma stăruie asupra rolului unor asemenea tipărituri în însuşirea
de către elevi a unui repertoriu de cântece de înaltă factură profesională, asupra
raţiunii instructive a versurilor poeţilor antici latini prin mijlocirea cărora se ilustrau concepţiile renascentiste. Piesele din colecţie „erau orânduite de o asemenea manieră, încât să corespundă teoriei şi metricii latine, precum şi caracterului
expresiei (eroic, elegiac), urmărindu-se o anumită sferă emoţională în cadrul
unui sistem prozodic.”277 În cadrul sistemului de învăţământ de pretutindeni, muzica era obiect fundamental de educaţie cum avusese răgazul să constate
Honterus în puternicele centre culturale ca Viena, Cracovia sau Basel.
Consideraţiile lui Octavian L. Cosma au în vedere această problematică superioară când afirmă despre cartea de ode şi viaţa cultural-artistică braşoveană cele
ce urmează: „Muzica servea scopului pedagogic, de vreme ce şcolarii, prin cântec, memorau structurile metrice ale prozodiei latine. Corurile, deşi simple ca
factură, erau armonice, pe patru voci. Înseamnă că stadiul muzical al Braşovului,
al şcolarilor, nu mai era modest. Prin repertoriul şcolar de cântece aşa cum ni-l
înfăţişează Honterus, muzica din Transilvania păşeşte în contemporaneitatea
epocii sale, permiţându-i-se stabilirea unor puncte de referinţă de aceeaşi natură din ţări avansate în domeniul culturii. În fine, învăţând să cânte asemenea
piese corale, elevii le prezentau în public, după cum ne arată o menţiune a regulamentului Liceului Honterus din 1543, care stipulează obligativitatea susţinerii
anuale a două piese teatrale (două serbări cu muzică). În acest fel, liceenii impulsionau viaţa culturală a Braşovului.”278
277 Vezi Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973, p. 157
278 Ibid., p. 158.
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Iată compoziţiile din culegerea de ode atribuită lui Johannes Honterus, în
transcrierea lui Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi:
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arheologie şi filologie, vol. VI, fasc. I, Tip. Göbl, Bucureşti, 1891.
Cartojan, N. – Istoria literaturii române vechi. Postfaţă şi bibliografii de Dan
Simonescu. Prefaţă de Dan Zamfirescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1980.
Călinescu, George - Istoria literaturii române, Editura Minerva, 1982.
Chailley, Jaques - Formation et transformation du langage musical. Cours pu-
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blic de Sorbone, Paris, 1959.
- Histoire musicale de Moyen Age, Paris, 1950.
Ciobanu, Gheorghe - Istoricul clasificării modurilor. În: „Muzica”, Bucureşti, anul
IV (1954), nr. 3 (martie), nr. 4 (aprilie).
- Aspecte ale culturii muzicale în epoca feudală. Câteva manuscrise bizantine. În: „Muzica”, Bucureşti, anul XIV (1964), nr. 5-6 (mai-iunie).
- Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. I-II, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1974, 1978.
- Culegere de folclor şi cântece de lume. Editura Muzicală, Bucureşti,
1976. În: „Izvoare ale muzicii româneşti”, vol. I.
- Muzică instrumentală, vocală şi psaltică din secolele XVI-XIX, Editura
Muzicală, Bucureşti, 1978. În: „Izvoare ale muzicii româneşti”, vol. II.
- Limbile de cult la români în lumina manuscriselor muzicale. „Mitropolia
Banatului”, Timişoara, 1981, nr. 7-9 (iulie-septembrie).
- Teorie, practică, tradiţie – factori complementari necesari descifrării vechii
muzici bizantine. În: „Studii de muzicologie”, vol. XVII, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1983.
- Études de musique ancienne roumaine, Editura Muzicală, Bucureşti,
1984.
- Pe marginea Congresului internaţional de bizantinologie de la Viena
(1981). În: „Studii de muzicologie”, vol. XVIII, Editura Muzicală, Bucureşti,
1984.
Coman, Gr., Ioan - Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Editura Institutului
biblic şi de misiune al Bisericii ortodoxe române, Bucureşti, 1979.
Combarieu, Jules - La musique, ses lois et son évolution, Flammarion, Paris,
1907.
- Musique et magie: études sur les origines populaires de l’art musical,
Picard, Paris, 1909.
Comes, Liviu - Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971.
- Lumea polifoniei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
Comişel, Emilia - Folclor muzical, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1967.
Conomos, Dimitri - The Monastery of Putna and the Musical Tradition of
Moldavia in the Sixteenth Century (Mănăstirea Putna şi tradiţia muzicală a
Moldovei în secolul al XVI-lea. În: Pennington, Anne, E.- Music in Medieval
Moldavia (Muzica în Moldova medievală). Collected articles by A. E.
Pennington, with an essay by D. Conomos. Editura Muzicală, Bucureşti,
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1985.
Constantinescu, M., Daicoviciu C., Pascu, Şt. – Istoria României, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1969.
Constantinescu, Radu - Muzica în Transilvania (1439-1648). În: „Studii de muzicologie”, vol. XVII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
Cosma, Octavian, Lazăr - Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Editura muzicală,
Bucureşti, 1973.
- Pătrunderea muzicii gregoriene în Transilvania; muzica gregoriană ca
factor de cultură; Reforma şi consecinţele ei pentru muzică. Relaţiile cu
ariile de cultură apuseană. Creaţia autohtonă şi pătrunderea ei în sfera
muzicală europeană prin personalităţi de prim rang (exemplar dactilografiat) Biblioteca Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
Cosma, Viorel - Două milenii de muzică pe pământul României, Editura Ion
Creangă, Bucureşti, 1977.
- Exegeze muzicologice, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
Cuclin, Dimitrie - Le role du chant grégorien dans le passé jusqu’a nos jours et
du chant byzantin dans l’avenir, Institutul de arte grafice „Bucovina”, I. E.
Toronţiu, Bucureşti, 1936.
Densuşianu, Nicolae - Dacia preistorică, Bucureşti, 1913.
Drăguţ, Vasile - Dobrovăţ, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.
- Arta românească, Preistoria, Antichitatea, Ev mediu, Renaştere, Baroc,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
Drîmba Ovidiu - Istoria culturii şi civilizaţiei. I, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1984.
Eisikovits, Max - Polifonia vocală a Renaşterii, Editura Muzicală, Bucureşti,
1966.
Gastoué, Amédée - Arta gregoriană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967.
Gevaert, Fr. Aug. - La mélopée antique dans le chant de l’église latine, Gand.
Librairie Générale de Ad. Hoste, Editeur 1895.
Ghenea, Cristian - Din trecutul culturii muzicale româneşti, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1965.
Ghircoiaşiu, Romeo - Contribuţii la istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1963.
Giuleanu, Victor - Ritmul muzical, 2 vol., Editura Muzicală, Bucureşti, 1968.
- Melodica bizantină, Editura Muzicală, Bucureşti, 1981,
Giurescu, C., Constantin,
Giurescu, C., Dinu - Istoria românilor, vol. I-II, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 1976.
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Gombosi, Otto - Der Lautenist Valentin Bakfark, Leben und Werke, 1507-1576.
Musicologia Hungarica I, Blassel, Basel, Bärenreiter, Paris, 1967.
Grove’s - Dictionary of Music and Musicians, London, 1927.
Gruber, I., R. – Istoria muzicii universale, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti,
1961.
Haraszti, Emil - Un grand luthist du XVI-eme siècle: Valentin Bakfark, Revue de
Musicologie, Paris, 1929.
Haşdeu, B., P. – Arhiva istorică a României, tom 1-3, Imprimeria statului, 1865.
- Cărţile poporane ale românilor în secolul al XVI-lea, Noua Typografie
naţională Rădulescu, Bucuresci, 1879.
Honterus, Johannes - Odae cum harmoniis....(1548). Reproducere în facsimil.
Transcrierea, studiul introductiv şi îngrijirea ediţiei de Gernot Nussbächer
şi Astrid Philippi, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
Hornbostel, E., M., von - Melodie und Skala. În: Jahrbuch der Musikbibliotek,
Leipzig, Peters, 1912.
Ionescu, Gion - Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1899.
Iorga, Nicolae - Histoire de l’Empire Byzantin, Edition de l’auteur, 1934.
- Istoria românilor prin călători, vol. I, ed. II, Editura Şcoalelor, Bucureşti,
1928.
- Bizanţ după Bizanţ („Byzance après Byzance”). Traducere de Liliana
Iorga Pippidi, postfaţă de Virgil Cîndea, Editura enciclopedică română,
Bucureşti, 1972.
- Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol. II, Bucureşti, 1901.
Ivaşcu, George - Istoria literaturii române, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
Kogălniceanu, Mihail - Cronicile Românilor sau Letopiseţele Moldaviei şi
Valahiei, ed. II, vol. 1, 3. Editura Imprimeria Naţională, Bucureşti, 18721874.
Kraus, Georg - Cronica Transilvaniei, 1608-1665, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1965.
Kunst, Jaap - Ethno-Musicology, Haga, 1955.
Lachmann, R. – Musik des Orient, Breslau, 1929.
Lakatoş, Ştefan - Cronica lui Sebastian Tinodi tipărită la Cluj-Napoca în 1554
(exemplar dactilografiat).
- Viaţa şi opera lui Valentin Bakfark (exemplar dactilografiat).
Massoff, Ioan - Teatrul românesc, privire istorică, vol. I, Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1961.
Melchisedec, Roman episcop - Memoriu pentru cântările bisericeşti în
România, Tipografia statului, Bucureşci, 1881.
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Merişescu, Gheorghe - Curs de istoria muzicii universale, vol. I, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1964.
Mîrza, Traian - Despre însuşirile muzicale ale limbii române. În: „Studii muzicologice” nr. 3, Bucureşti, 1957.
- Cadenţe finale în cântecul popular românesc. În: Lucrări de muzicologie,
Conservatorul „G. Dima”, Cluj-Napoca, 1965.
Moisescu, Titus - Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în
România. În: „Biserica ortodoxă română”, Bucureşti, anul (1982), nr. 7-8
(iulie-august).
- Putna – centru de cultură muzicală medievală românească. În: „Studii de
muzicologie”, vol. XVII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
- Prolegomene bizantine. Muzică bizantină în manuscrise şi carte veche
românească. Editura Muzicală, Bucureşti, 1985.
Moldoveanu, Nicu - Izvoare ale cântării psaltice în Biserica ortodoxă română.
Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii ortodoxe române,
Bucureşti, 1974.
- Manuscrisele muzicale vechi bizantine din Biblioteca Palatului
Patriarhiei şi a Sfântului Sinod. În: „Glasul bisericii”, anul XXXIV (1975),
nr. 7-8 (iulie-august).
- Preocupări de muzică şi muzicologie în Biserica ortodoxă română în ultimii cincizeci de ani (1925-1975). În: „Studii teologice”, Bucureşti, anul XXIX
(1977), nr. 3-4 (martie-aprilie).
Moser, H., I. – Musiklexicon, Berlin, Hesse, 1932-1935 (ed. II, 1955).
Müller, Erich., H. – Die Musiksammlung der Bibliothek zu Kronsadt. Kronsadt,
Buchdruckerei Johann Gotl’s Sohn, 1930.
- Das Collegium Musicum in Kronstadt. În: Siebenbürgische Vierteljahrs,
ianuarie, 1932.
Nicola, Ioan, R., Szenik, Ileana, Mîrza, Traian – Curs de folclor muzical,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963.
Nussbächer, Gernot - Johannes Honterus, Editura Kriterion, Bucureşti, 1985.
Ollănescu, D., C. – Teatrul la români. Editura Eminescu, Bucureşti, 1981.
Olteanu, Vasile - Întâia şcoală românească din Şcheii Braşovului, 1981.
Oţetea, Andrei - Renaşterea. Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
- Istoria poporului român. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1970.
Palikarova, Verdeil, R. - La musique chez les Bulgares et les Russer (Du IXeme au XIV-eme siècle).
Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia, vol. III, Copenhague, Ejnar
Munksgoard, 1953.
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Panaitescu, P., P. – Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române, vol.
I, Bucureşti, 1959.
- Introducere în istoria culturii româneşti. Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
- Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1965.
Pann, Anton - Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau Gramatica melodică, „Întru a sa tipografie de muzică bisericească”, Bucureşti, 1845.
Panţiru, Grigore - Un manuscris muzical de vârstă milenară. În: „Muzica”, nr. 3
(martie), Bucureşti, 1967.
- O valoroasă contribuţie românească la studiul muzicii bizantine. În:
„Muzica”, nr. 1 (ianuarie), 1968; idem, nr. 3 (martie); idem, nr. 7 (iulie).
- Manuscrise muzicale inedite de la Mănăstirea Putna. În: Biserica ortodoxă
română, Bucureşti, anul LXXXVII (1969), nr. 11-12 (noiembrie-decembrie).
- Şcoala muzicală de la Putna: 1. Manuscrise neidentificate; 2. Un vechi
imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. În: „Studii de muzicologie”,
vol. VI, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970.
- Notaţia şi ehurile muzicii bizantine. Editura Muzicală, Bucureşti, 1971.
- Un manuscrit musical du Moyen Age à la Bibliothèque de l’Academie de
la Roumanie. În: „Muzica”, Bucureşti, nr. 2 (februarie), 1976.
- Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. Editura Muzicală, Bucureşti, 1982.
Pava, R. – Cartea de cântece a lui Evstatie de la Putna. În: „Studii şi materiale
de istorie medie”, vol. V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1962.
Pârvan, V. – Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman,
Bucureşti, 1911.
- Getica, o protoistorie a Daciei. Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
Pennington, Anne, E. – Muzica în Moldova medievală – Music in Medieval
Moldova (16th Century). Collected articles by A. E. Pennington, with an
essay by D. Conomos, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, (bilingual edition). Ediţie îngrijită de Titus Moisescu.
Petrescu, (Trebici-Marin)
Hrisanta - Elemente de continuitate în muzica psaltică românească. În:
Studii şi cercetări de istoria artei (SCIA), seria Teatru, muzică, cinematografie, Tomul 28, Bucureşti, 1981.
Petrescu, I., D., le Père - Les ideomèles et le Canon de l’Office de Nöel
(D’après des manuscrits Grecs des XI-eme, XII-eme, XIII-eme et XIV-eme
s.) Préface de A. Gastoué, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1932.
- Condacul Naşterii Domnului. Studiu de muzicologie comparată, tip.
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Universul, Bucureşti, 1940.
- Aspecte şi probleme ale muzicii bizantine medievale. În: Studii de muzicologie, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965.
- Études de paléographie musicale byzantine (I), Edition Musicales,
Bucarest, 1967.
- Studii de paleografie muzicală bizantină, vol. II („Études de paléographie
musicale byzantine, vol. II”); („l’Office de la Semaine Sainte”). Studiu de
paleografie muzicală bizantină comparată după „Ms. Ancien fonds grec
281” (sec. XIII) şi „Ms. Coislin 41” (sec. XIV) din Biblioteca Naţională din
Paris). Editura Muzicală, Bucureşti, 1984. Ediţie îngrijită de Titus Moisescu.
Petrov, Stoyan-Kodov,
Hristo - Old Bulgarian Musical Documents. Sofia, Naouka 1 izkoustva, 1973.
Pippidi, D., M. – Contribuţii la istoria veche a României, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1967.
Piru, Al. – Literatura română veche, ediţia a II-a, Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1962.
Popovici, Doru - Gesualdo di Venosa, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969.
- Cântec flamand, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971.
- Muzica Renaşterii în Italia, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978.
Puşcariu, Sextil - Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, 1920.
Rădulescu, Cristina-Paşcu - Modalităţi de tratare a temei „Mioriţa” în folclorul
românesc. În: „Studii de muzicologie”, vol. XVII, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1983.
Reimanns, Hugo - Musiklexicon, Mainz, Schatt’s Söhne, 1959.
Rosetti, Al. – Istoria limbii române de la origine până la secolul al XVII-lea,
Bucureşti, 1968.
Rosetti, Al., Cazacu, B.,Onu, Liviu - Istoria limbii române literare, Editura
Minerva, Bucureşti, 1971.
Rusu, I., I. – Limba traco-dacilor, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967.
Sachs, Curt - Geist und Werden der Musikinstrumente, Berlin, 1927.
-The History of Musical Instruments, New York, 1940.
Smochină, N., N. şi Smochină, N. – O pravilă românească din veacul al
XVI-lea. În: „Biserica ortodoxă română”, anul LXXXIII (1965), nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), Bucureşti.
Strabo - Geographica, recognovit Augustus Meineke, I-II, Lipsiae in sedibus
Taubneri, MCMXV.
Şăineanu, L. – Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române (1-2), Socec,
Bucureşti, 1900.
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Tănase, Al. – O istorie a culturii în capodopere, vol. I, Editura Univers,
Bucureşti, 1984.
Teodor, G. – Filofteiu Monahul de la Cozia, imnograf român. În: „Mitropolia
Olteniei”, nr. 1-3, 1954.
Theodorescu, Răzvan - Bizanţ – Balcani – Occident, la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X-XIV), Editura Academiei Române, Bucureşti,
1974.
- Civilizaţia românilor între medieval şi modern, vol. I şi II, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1987.
Thibauld, J., B. – Origine byzantine de la notation neumatique de l’Église latine,
Paris, 1907.
- Monumentes de la notation exphonétique et hagiopolite de l’Eglise
grecque, Saint-Petersburg, 1913.
Tocilescu, Gr. – Fouilles et recherches arheologique en Roumanie, Bucureşti, 1900.
Tomescu, Vasile - Histoire des rélations musicales entre la France et la
Roumanie, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973.
- Musica daco-romana, vol. I-II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978, 1982.
Toppeltinus, Laurentius – Origines et occasus Transylvanorum Viennae,
Austriae, Krüchten, MDCCLXII.
Varga, Ovidiu - Tracul Orfeu şi destinul muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti,
1980.
Vasile, Vasile - Figura lui Ştefan cel Mare în muzica românească. În: „Studii de
muzicologie”, vol. XVII, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
Vornicescu, Nestor - Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec. IV-XVI.
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984.
Wellesz, Egon - A History of Byzantine Music and Hymnography. Second
Edition, Oxford, 1962.
Xenofon - Anabasis, Bucureşti, 1964.
Zamfirescu, Dan - Neagoe Basarab şi învăţăturile către fiul său, Theodosie,
probleme controversate, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.
Zimveliu, Gemma - Contribuţii pentru o monografie braşoveană şi Studii pentru
o monografie braşoveană, (exemplar dactilografiat), Biblioteca Uniunii
Compozitorilor.
*** - Dicţionar de termeni muzicali. Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1984.
*** - Istoria literaturii române. Studii, Editura Academiei Române, 1979.
*** - Probleme fundamentale ale istoriei României, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983, 1987.
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*** - Fontes – Historiae Daco-Romanae, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1982.
*** - Encyclopédie des musiques sacrées, Editions Labergerie, Paris, 1968.
*** - Istoria literaturii române (1400-1780), vol. I, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1964.
*** - Istoria teatrului în România, vol. I, sub îngrijirea acad. G. Oprescu,
Editura Academiei Române, 1965.
*** - Istoria artelor plastice în România, vol. I, sub îngrijirea acad. G.
Oprescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
*** - Vigiliale, transcriere şi studiu introductiv de Elena Maria, Şorban,
Editura Muzicală, Bucureşti, 1986.
Colecţia „Izvoare ale muzicii româneşti”
apărută în Editura Muzicală din Bucureşti:
- Vol. I (1976): Documenta Gheorghe Ciobanu – Culegeri de folclor şi
cântece de lume.
- Vol. II (1978): Documenta Gheorghe Ciobanu – Muzică instrumentală
vocală şi psaltică din secolele XV-XIX.
- Vol. III (1980): Documenta „Şcoala muzicală de la Putna”. Manuscrisul nr.
56/544/576 I de la Mănăstirea Putna - „Antologhion”. Ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu.
- Vol. III B (1984): Transcripta „Şcoala muzicală de la Putna”: Ms. nr.
56/544/576 I-P/II „Stihirar”. Trans crieri în notaţie lineară de Gheorghe
Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu.
- Vol. IV (1981): Documenta „Şcoala muzicală de la Putna”: Manuscrisul nr.
I-26 din Biblioteca universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi - „Antologhion”.
Ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
şi Titus Moisescu.
- Vol. V (1983): Documenta „Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul
Putnei. Ediţie îngrijită şi adnotată de Gheorghe Ciobanau şi Marin Ionescu.
Prefaţă şi studiu introductiv de Gheorghe Ciobanu.
- Vol. VI (1984): Documenta „Şcoala muzicală de la Putna”: Ms. sl. 12 din
Biblioteca Universităţii din Leipzig - „Antologhion”. Ediţie îngrijită, prefaţată
şi adnotată de Titus Moisescu.
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