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INTRODUCERE
Muzica este unul dintre elementele importante din viața unui om și o modalitate de
exprimare a emoțiilor, indiferent de natura lor. Totodată, muzica este și o cale de transmitere
eficientă prin intermediul căreia se pot reda mesaje ce nu pot fi comunicate în alte condiții.
Indiferent de rasă, condiție socială, cultură, limbă, specific și altele asemenea, muzica este un
element de coeziune, menit să anuleze diferențele dintre persoane sau grupuri, fără a ține cont de
natura lor și să alinieze la același orizont mai multe elemente eclectice, creând un corpus eterogen,
sincretic. În același timp, muzica poate fi utilizată și în sens invers, în anumite scopuri și pentru
transmiterea anumitor mesaje, precum cele politice sau propagandistice. Despre această a doua
dimensiune a muzicii vom vorbi în teză, încercând să surprindem cât mai fidel modalitatea în care
muzica ajunge în asemenea ipostaze și mai ales felul în care se realizează acest fapt.
De-a lungul istoriei și cu preponderență în perioada la care vom face noi referire aici –
secolele al XV-lea – al XVIII-lea – în Europa muzica s-a dezvoltat exponențial, din toate punctele
de vedere, atingând culmi înalte și cuprinzând în mreaja ei pe toată lumea, în special pe înalta
societate, cea care datorită poziției și privilegiilor caracteristice avea accces la o „paletă muzicală”
diversă, de care se putea bucura sau pe care o putea împărtăși în diferite modalități și forme. Înalta
societate și în special curțile imperiale, regale, nobiliare și domnești, în cazul nostru, prin exponenții
ei de seamă, adică împărații, regii și ceilalți, datorită poziției lor se erijează treptat în ocrotitori și
apoi patroni ai artelor în general, incluzând aici și muzica, încurajând dezvoltarea lor cât mai variată
în scopul creării unui mediu și a unei atmosfere feerice, care să înfrumusețeze Curtea și să o
individualizeze.
Văzută inițial ca o formă de divertisment și de deconectare de la cotidian, muzica medievală
era asociată cu jocurile sau cu diferitele activități acrobatice, creându-se acel binom des întâlnit în
izvoarele narative românești, numit „muzica și jocurile”, care se referă în general la relaxarea și
destinderea atmosferei de la Curte. Încă din plin Ev Mediu european, muzica a constituit unul dintre
elementele artistice frecvent întâlnite, care conduce la o dezvoltare efervescentă a liricii laice,
populare, venită ca o contrapondere la perioada de început a medievalității caracterizată din punct de
vedere muzical prin exclusivitatea muzicii religioase, în variatele ei forme și influențe. Acum apar
renumiții artiști ambulanți, jongleurii, menestrelii, trubadurii și ceilalți, care contribuie la
dezvoltarea artei muzicale laice, cea care prin natura ei are o mai mare popularitate și aplicabilitate
la Curte, devenind destul de rapid unul dintre elementele definitorii ale acesteia. Din acest fapt s-a
dezvoltat ulterior ceea ce noi numim în această teză relația muzică-putere. Aceasta apare ca o reacție
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a capetelor încoronate – deținătorii de putere – la popularitatea acestei muzici pe care încep să o
aprecieze tot mai mult, să o tuteleze și în final să și-o împroprieze prin atragerea interpreților ei la
Curte și prin sedentarizarea lor, oferindu-le toate condițiile continuării și dezvoltării artei lor,
asigurându-le și tot suportul financiar posibil, făcându-i prin aceasta dependenți de seniorul/patronul
lor. Mai concret, acești artiști itineranți se coagulează tot mai mult în jurul Curților, acolo de unde le
venea și sursa de subzistență sigură și dobândită relativ ușor, dar slujind intereselor și politicii
seniorului de care depindeau din acest moment. Baladele și cântecele epice încep de acum să capete
și un contur politic, prin preamărirea și hiperbolizarea stăpânului și prin propagarea acestei aure
oriunde. De aici și marele interes manifestat către această categorie muzicală.
Treptat, odată cu dezvoltarea societății, muzica se dezvoltă și ea, oferind modalități multiple
prin care poate să slujeasă monarhilor. În acest sens, prima dată trebuie menționată muzica militară,
care prin instrumentele ei – trompetă și tobă – ilustrează concret și evident puterea monarhică,
întrucât acestea reprezintă prin excelență persoana suveranului, fiind accesibile doar lui. Apoi,
muzica orașului, cea care asigura atmosfera sonoră festivă de la Curte, reprezintă o altă
caracteristică în acest sens, deoarece ea era cea care asigura tot fastul necesar aparițiilor publice ale
suveranului, deosebindu-l și din acest punct de vedere de ceilalți. Urmează așa-zisa muzică
neoficială – întrucât celelalte de până acum sunt catalogate a fi oficiale – care constituia în
majoritatea cazurilor „capela regală”, formând muzica elitelor, cultă, care includea în unele cazuri și
muzica de factură religioasă, de model occidental.
În ceea ce privește Moldova și Țara Românească, cele la care ne vom referi în această
lucrare, situația este relativ asemănătoare. Dezvoltarea muzicală de aici s-a făcut după aceleași
principii europene, chiar dacă acest lucru nu este atât de vizibil ca în cazul Transilvaniei, cea care
constituie un caz aparte. Primele mărturii referitoare la muzica de aici sunt în concordanță cu cele
specifice Apusului, bineînțeles cu o oarecare nuanță dictată de specificul local, dar odată cu
avansarea în timp și cu apropierea tot mai mult de Dunăre a Imperiului Otoman și implicit cu
amestecarea acestuia în treburile interne ale celor două țări românești extracarpatice, peisajul
muzical începe să se coloreze, ajungând chiar la a se considera că în timpul epocii fanariote, muzica
locală să fie aproape exclusiv orientalizată, idee ce nu se aplică neapărat dacă privim mai în
profunzime coordonatele după care se ghida muzica noastră de atunci. Așa cum vom vedea, deși
influența muzicală orientală a fost foarte puternică și de necontestat, din punctul nostru de vedere nu
a reușit să o sufoce pe cea locală și pe cea occidentală, ci s-au împletit armonios, coexistând. Ne
referim în primul rând la meterhanea, formația muzicală cu cel mai mare parcurs temporal în Țările
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Române, care a constituit alături de muzica militară și cea a orașului, muzica oficială. Spre
deosebire de celelalte două categorii menționate, meterhaneaua a avut un „primat” în plan muzical și
mai ales simbolic, deoarece prin ea domnii români se legitimau și își dovedeau apartenența politică
față de sultan, fiind considerați din perspectivă otomană demnitari ai Imperiului Otoman. Exceptând
această formație, muzica clasică otomană a avut un rol hotărâtor în procesul de influențare și
evoluție a muzicii românești, care deși a „rezidat” aici mai puțin decât meterhaneaua, a exercitat o
influență mult mai mare. Lăutarii au fost cei care au contribuit masiv la „adoptarea” perceptelor
muzicale orientale, pe care și le-au împropriat și pe care le-au combinat cu cele locale, rezultând
acea muzică lăutărească, foarte cunoscută și apreciată nu doar în Țările Române. Începând cu a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea situația pare să se echilibreze din punct de vedere muzical,
deoarece acum muzica de factură europeană începe iar să își facă simțită prezența și câștigă tot mai
mult teren în ceea ce privește gusturile muzicale. Fără să uităm vreo clipă, domnul este cel care
intermediază toate aceste transformări de ordin muzical, încă de la începutul existenței statale a
Moldovei și Țării Românești și până la finalul „Domniei”, datorită autorității sale pluripotente și a
atributelor care îi rezervau doar lui drepturi la care ceilalți nu aveau acces.
Sugerarea și evidențierea puterii politice prin muzică a reprezentat o constantă la nivel
european și nu doar aici, întrucât și lumea orientală punea foarte mare accent pe reprezentarea
politică prin muzică, chiar înainte de Europa, iar Țările Române aflându-se la confluența acestor
două lumi, au luat contact cu ambele specificități pe care le-au gestionat și din care s-au inspirat. De
aceea, considerăm că demersul pe care noi îl propunem cu acest prilej este foarte important, ținând
cont mai ales că în istoriografia română nu există o încercare similară, care să cuprindă studiul
puterii din perspectivă muzicală și să cuprindă o perioadă mare de timp și un larg spectru muzical.
În ceea ce privește încadrarea cercetării în paradigma științifică, studiul Puterii reprezintă o
orientare nouă a istoriografiei, acest interes începând să se manifeste în Franța, la sfârșitul secolului
al XX-lea. Jacques le Goff este cel care inițiază această nouă tendință, prin reconsiderarea rolului
monarhului în cadrul sistemului de putere, lansând astfel noi piste în direcția istoriei politice.
Viziunea interdisciplinară și încadrarea unori noi tipuri de surse în categoria izvoarelor reprezintă o
nouă tendință asupra studiului istoriei.
În România aceste noi tendințe de cercetare a istoriei încep să prindă rădăcini, mai ales cu
sfârșitul secolului trecut, când se manifestă o mai largă deschidere spre acest fel de cercetare. Încep
să apară cercetări antropologice, prin studierea aspectelor vieții sociale (viață cotidiană, familie,
educație, căsătorie, etc.). În cerceterea Puterii apar subiecte precum: genealogiile, ceremonialul
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încoronării, heraldica, pictura, însemne și ritualuri, etc., toate acestea fiind abordate în sfera noii
tendințe istoriografice. Tot în această nouă „modă” a istoriei se încadrează și muzica și legătura ei cu
puterea politică. Această nouă temă se poate adăuga la cercetările făcute anterior, în domeniile pe
care le-am amintit, realizate în aceeași arie tematică a studierii fenomenului Puterii și a valențelor
sale.
În România, abordări similare din perspectivă muzicală nu există, exceptând două studii
aparținând lui Nicolae Gheorghiță1, cel care are meritul de a anunța o nouă posibilitate de cercetare,
dar și cel care oferă un cadru și o perspectivă de ansamblu asupra muzicii, în multiplele ei forme,
studiate în raport cu puterea. Referitor la istoriografia străină, situația este alta, deoarece mai ales în
Occident au existat abordări și realizări concrete referitoare la studiul puterii din perspectivă
muzicală, desigur, aplicate unor anumite perioade de timp sau unor anumite persoane, care au
constituit pentru noi un model și totodată o sursă de informare.
Motivația începerii acestui demers a pornit în principal de la o lucrare de Masterat în care am
analizat succint relația muzică-putere în Imperiul Bizantin, precum și din realizarea unor licențe sau
disertații cu o tematică referitoare la aspecte ale istoriei muzicii românești. Totodată, intrând în sfera
studiilor despre Putere la Facultatea de Istorie din Iași, prin intermediul stagiului realizat aici și
observând o lipsă în ceea ce privește abordarea fenomenului din perspectiva muzicii, am considerat
oportună o astfel de încercare, având în vedere că în realizarea acestui demers ne vor servi foarte
mult și cunoștințele pe care le-am acumulat în domeniul muzicii. În același timp, extrem de
importantă a fost și șansa oferită de a realiza o teză de doctorat pe această tematică, fără de care
prezenta lucrare nu ar fi fost posibilă.
Dată fiind perioada mare de timp pe care ne-am propus să o studiem – deoarece dacă ne
limitam la un răstimp mai mic, riscam pierderea unor detalii esențiale – dar mai ales și numărul
relativ mare de formații muzicale și de situații foarte importante în care acestea se pot întâlni,
lucrarea de față va fi structurată pe doisprezece capitole, inegale ca dimensiune, dar în care vom
aborda, de fiecare dată din perspectiva titlului anunțat pentru fiecare capitol, relația muzică-putere,
răsfrângându-ne apoi și asupra altor elemente și informații importante pentru contextul lucrării.

1

Nicolae Gheorghiță, Secular Music at the Romanian Princely Courts During the Phanariot Epoch (1711-1821), în Irina
Vainovski-Mihai, edit., New Europe College Yearbook 2008-2009, pp. 121-170; Idem, Muzicile Prințului: muzică,
ceremonii şi reprezentări ale puterii princiare la curţile Valahiei şi Moldovei (secolul XVII-primele decenii ale secolului al
XIX-lea), partea I, în Nicolae Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava, edit., Simpozionul internațional de muzicologie
bizantină 300 de ani de românire (1713-2013), ediția a II-a, 12 decembrie 2013, Editura Universității Naționale de
Muzică București, București, 2013, pp. 183-205.
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În ceea ce privește abordarea metodologică, vom folosi cu precădere metoda analitică,
întrucât va trebuit să pătrundem în profunzimea unor termeni sau idei care odată clarificate vor
constitui o rampă sigură de lansare către construcțiile viitoare. De asemenea, vom folosi și metoda
sintetică, din prisma faptului că teza acoperă o mare perioadă de timp și mai ales pentru că
bibilografia care trebuie parcursă are un volum mare, dat fiind faptul că istoriografia (română) este
săracă în abordarea acestei teme, iar informațiile vor trebui culese din multe lucrări conexe.
Aproximativ același lucru s-a întâmplat și în cazul izvoarelor, indiferent de limbă, deoarece referirile
la muzică și mai ales cele care surprind sau indică într-o anumită măsură relația muzică-putere sunt
de asemenea foarte disparate, iar pătrunderea la ele necesită multă lectură suplimentară față de cea
dedicată exclusiv temei. Metoda comparativă ne va fi și ea foarte utilă, deoarece dată fiind sărăcia
sau chiar lipsa surselor pentru anumite segmente, va trebui să recurgem la comparații cu alte spații
în care se pot regăsi informații similare. Vom folosi cu predilecție această metodă pentru
identificarea și catalogarea corectă a instrumentelor și a formațiilor muzicale, dar și pentru
creionarea unor ceremonii sau ritualuri, precum cele ale primirii domniei și ungerii, întâmpinarea
soliilor sau altele asemenea.
În cea mai mare parte vom aborda lucrarea de la general spre particular și de la un areal
restrâns către unul larg, pentru a putea radiografia cât mai bine subiectul și pentru a-l îmbogăți
ulterior, pentru a-l plasa pe o orbită mare sau într-un context generos, precum cel european, la care
ne raportăm nu doar din acest punct de vedere, dar și la cel euro-asiatic, în mijlocul căruia ne-am
aflat o bună perioadă de timp.
Bibliografia consultată în vederea realizării acestei lucrări este una foarte diversă, aparținând
mai multor domenii de cercetare, dată fiind abordarea interdisciplinară pe care o propunem. Natura
și varietatea surselor a fost una dintre principalele preocupări care au stat la baza documentării
noastre, din dorința de a nu omite vreun aspect important referitor la subiectul tezei. Istoriografia
română disponibilă este săracă, toate abordările care au conexiune cu muzica laică și religioasă din
medievalitatea și începutul modernității românești se referă în general la anumite formații sau
fenomene muzicale sau doar le tratează pe acestea succint într-un context mai larg, precum
societatea sau viața de Curte. Tot aici trebuie menționat și că în sursele istoriografice românești
consultate de noi se regăsește și un număr destul de mare de greșeli de interpretare sau catalogare a
formațiilor muzicale, a instumentelor și chiar a termenilor muzicali. Toate acestea se pot explica
prin adoptarea unei metode de lucru bazată doar pe o anumită categorie de izvoare, pe lipsa
aprofundării textelor, pe cercetarea doar la un nivel local, fără o perspectivă de ansamblu sau pe
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lipsa unei documentări muzicale/muzicologice, referindu-ne aici la cercetările făcute de istorici,
aspect care se aplică întru totul și în sens invers. Din punctul nostru de vedere, pentru a trata relația
putere-muzică trebuie adoptată o abordare interdisciplinară.
Referitor la istoriografia străină, situația stă cumva invers față de cea românească, deoarece
principala sursă de informare în acest caz, a constat în numeroasele lucrări de specialitate care
circulă în spațiul european și care fac referire atât la Europa Occidentală, cât și la Imperiul Otoman.
De asemenea, acestea au constituit și un model pentru abordarea noastră, studiul legăturii dintre
muzică și putere fiind deja la un nivel înaintat aici.
Elementul de noutate al acestei lucrări constă în primul rând într-o abordare interdisciplinară,
istorică, muzicală și teologică (unde este cazul), care își propune să scoată la iveală relația dintre
muzică și puterea politică, în multiplele ei forme de manifestare. Apoi își propune identificarea
corectă a tuturor formațiilor muzicale cu o prezență constantă la curtea domnească, care prin muzica
lor și-au pus amprenta pe viața cotidiană a contemporanilor vremii, dar care au și contribuit la
dezvoltarea culturală a Țărilor Române. De asemenea, propunem identificarea instrumentelor
muzicale ale acestor formații, dar și catalogarea lor, deoarece am constatat că în istoriografia de
până acum planează o oarecare confuzie în ceea ce privește tratarea corectă a acestora și mai ales
identificarea lor. Ținând cont că unele dintre ele au avut un rol important în sugerarea preeminenței
domnilor Moldovei și Țării Românești, precum trompeta, ca atribut al suveranității, dar a cărei
existență este foarte rar menționtată în izvoare din cauza faptului că încă din timpul utilizării ei era
confundată terminologic cu trâmbița, propunem explicarea pe larg a acestui context. Tot aici trebuie
adăugat că pentru fiecare instrument și formație muzicală despre care vom vorbi, vom veni și cu un
supliment de informație dat de imagini, unele dintre ele chiar din pictura bisericească, miniaturi sau
gravuri de epocă, dar și cu exemple muzicale, acolo unde este posibil, care vor ajuta la întregirea a
aceea ce vom reda prin scris. Toate acestea vor fi plasate într-un context larg, european, cu paralele
către toate statele vecine sau către cele cu care Țările Române au intrat în contact de-a lungul
timpului și care au putut exercita o oarecare influență asupra acestora. Din punctul nostru de vedere
nu putem ajunge la un rezultat mulțumitor mărginindu-ne doar la spațiul românesc, întrucât am vicia
și trunchia înțelesul și am limita posibilitatea unei cunoașteri cât mai cuprinzătoare. Mai ales din
perspectivă muzicală, o abordare corectă implică neapărat survolarea unui areal mult mai mare decât
cel la care se face referire, pentru a putea obține rezultate satisfăcătoare.

12

MUZICA ȘI PUTEREA POLITICĂ ÎN MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ,
SECOLELE XV-XVIII
Fiecare capitol este abordat în general individual față de celelalte, toate având propria
structură dictată de natura subiectului. Dar nu am încetat niciodată să facem conexiuni între capitole
sau să facem referire la informațiile expuse deja în alte părți ale lucrării. Ceea ce am urmărit însă a
fost evidențierea și definirea legăturii dintre muzică și putere, dar și modalitatea în care aceasta a
fost aplicată în diferitele contexte. Toate capitolele și implicit toate subiectele au constituit
elementele unui întreg, care a fost suprapus peste anumite tipare în scopul evidențierii relației
amintite – muzică și putere – care este în fond și esența tezei noastre.
Primul capitol, intitulat: „Muzica și puterea politică – cadru general” are rol introductiv,
tratează despre aplicabilitatea muzicii în contextul reprezentării politice prin intermediul unor tipare
date, precum ceremoniile și ritualurile, cele care oferă cadru propice ca relația muzică-putere să
germineze și să se dezvolte. Am avut în vedere o imagine panoramică, în special europeană, dar și
orientală asupra felului în care suveranul a utilizat muzica în scopuri proprii, făcând-o un puternic
element politic.
Al doilea capitol: „Începuturile muzicii de Curte în Țările Române”, abordează perioada de
început a existenței muzicii de Curte și a felului în care aceasta devine dintr-o muzică laică, relativ
banală, o muzică a suveranității și unul dintre elementele aulice importante. Am urmărit succint
etapele dezvoltării muzicii de Curte, prin observarea specificului fiecărei categorii în parte, făcând și
paralele cu spațiul românesc și încercând să observăm modelul care a stat la baza apariției acestui
gen de muzică atât în Moldova, cât și în Țara Românească. Deși informațiile sunt puține și relative,
am putut totuși constata că și la noi s-a urmat un model occidental de devoltare a muzicii de Curte,
în concordanță cu orientarea politică de până la apariția otomanilor și implicarea lor în politica
țărilor noastre. Cimpoitorii și jocurile, despre care am vorbit în acest capitol, constituie o dovadă a
celor afirmate. Tot aici, un aport important în dezvoltarea muzicii noastre l-au avut guslarii sârbi, cei
care cutreierau Europa cântându-și baladele și preamărindu-și eroii, cei reali și contemporani, nu cei
fantastici, ca în restul Europei. Legăturile cu lumea sud-slavă se reflectă și în muzica nostră – având
în vedere în primul rând conexiunile unor domni români cu acest spațiu – care a preluat modelul
guslarilor pe care și l-a împropriat și pe care l-a utilizat, exteriorizându-și sentimentele prin
intermediul melodiei.
În al treilea capitol, denumit: „Muzica militară și muzica orașului”, am intrat efectiv în
esența subiectului, întrucât am vorbit despre muzica militară și cea a orașului. Muzica militară a
13

reprezentat chiar până în modernitate un atribut al suveranității, acesta fiind firul după care ne-am
călăuzit în alcătuirea acestui capitol. Fiecare monarh și-a manifestat suveranitatea pe câmpul de
luptă și prin intermediul muzicii marțiale, care constituia un atribut exclusiv al acestuia, reglementat
prin tratate, același lucru întâmplându-se și cu domnii români. Trompeta în special, dar și toba erau
instrumentele care compuneau muzica militară, iar trompetele de argint puteau fi deținute doar de
regi, atribut de care s-a prevalat și Constantin Brâncoveanu. Am arătat importantul rol al acestei
muzici pe câmpul de luptă, în diferitele situații, dar și în afara lui, atunci când ea face parte din
manifestările ceremoniale, cel mai potrivit exemplu fiind episodul petrecut la Colomeea în anul
1485. În ceea ce privește muzica orașului – cea care alături de muzica militară alcătuiește muzica
oficială autohtonă a Moldovei și a Țării Românești – aceasta avea un rol foarte important în
angrenajul curții domnești, deoarece semnaliza și marca sonor orice eveniment și etapă zilnică sau
făcea parte din alaiuri, sporind fastuozitatea și evidențiind puterea și persoana domnului. În ambele
cazuri am avut în vedere expunerea rolului fiecăreia separat, dar și în ansamblu, precum și
modalitatea în care contribuie la realizarea relației muzică-putere. Pentru a aduce un plus de greutate
în favoarea acestui fapt, reamintim aici pe Vasile Lozinschi și pe banul Mareș care au subminat
autoritatea domnească adoptând în suita lor muzică.
Al patrulea capitol: „Meterhaneaua”, reprezintă din punctul nostru de vedere cel mai fidel
relația muzică-putere, deoarece atât încărcătura politică, cât și cea simbolică, întrec în importanță pe
toate celelalte. Am arătat cu această ocazie ce înseamnă muzica militară în percepția islamică și mai
ales în cea otomană, cum s-a dezvoltat, ce valențe a căpătat meterhaneaua în cadrul Imperiului
Otoman și cum anume reprezenta puterea politică, în multiplele ei forme. Sultanul otoman se
legitima el însuși prin această formație muzicală militară, dar legitima și pe marii demnitari ai
Imperiului, printre care și domnii români, oferindu-le ca însemn politic meterhaneaua. Odată intrată
în posesia domnilor, ea devenea o muzică oficială și constituia un semn distinctiv al apartenenței
politice a domnului față de puterea sultanală. De asemenea, având în vedere contextul tuturor
însemnelor puterii politice primite de la Poartă, se poate chiar reconsidera poziția domnilor români
în politica otomană, deoarece doar lor li se permitea să dețină și să folosească muzică marțială în
capitala Imperiului, lucru care nu era permis nici măcar marelui vizir sau reprezentanților marilor
puteri ale Europei. Având în vedere acest aspect, am încercat să argumentăm și această idee.
Trecând de la dimensiunea politică a meterhanelei, la cea muzical-artistică și terminologică,
considerăm că am adus un aport consistent în edificarea principalelor confuzii care îngrădeau
înțelegerea corectă a acesteia și a importantului ei rol. Am adoptat o abordare sistematică a tot ceea
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ce înseamnă componență, repertoriu, terminologie și alte aspecte, explicând și exemplificând pe
fiecare în parte. Dată fiind multitudinea sensurilor și complexitatea elementelor care definesc
meterhaneaua, spațiul acordat tratării acestui capitol este cel mai generos din lucrare.
În al cincilea capitol: „Muzica bisericească”, paradigma se schimbă radical, deoarece aici am
abordat muzica religioasă și rolul ei în reprezentarea politică. Deși poate părea curios, muzica
religioasă a avut un rol important în această ecuație, în primul rând datorită relației dintre Stat și
Biserică, caracteristică medievalității românești. Dat fiind acest cadru, am expus cum anume se
realiza această relație. Bisericile domnești concentrau în jurul lor pe cei mai buni psalți, iar aceștia,
în afara cultului divin public, participau la diferite manifestări de la Curte cu muzica lor, cel mai
propice cadru fiind ospețele domnești. Aici interpretau cântări specifice și polihronioane, prin care îl
preamăreau și slăveau pe domn, conform modelului bizantin.
Polihronioanele au reprezentat acea specie muzicală bisericească cu aplicare laică, adică nu
erau cântări specifice diverselor slujbe, ci imnuri prin care se ura domnului mulți ani, sănătate și
prosperitate. Acestea sunt nelipsite din cadrul ritualului de ungere, acolo unde evidențiază puterea și
superioritatea domnului în raport cu ceilalți, în calitatea sa de uns al lui Dumnezeu, dar și în oricare
alt context în care domnul este pus în contact cu religia și cu exercitarea ei.
Al șaselea capitol, numit: „Muzica lăutarilor”, este dedicat muzicii lăutarilor, care constituie
un episod frumos în istoria muzicii noastre în general, dar și în contextul aulic. Cu această ocazie am
arătat modalitatea în care lăutarii s-au pliat reprezentării politice prin intermediul muzicii. Statutul
lor de robi îi lega practic de Curte și de voința domnului, dar cu toate acestea ei s-au bucurat de un
real succes pe plan artistic, fiind foarte apreciați și căutați. Muzica lor reprezintă sincretic mai multe
influențe muzicale, dintre care cea mai importantă este cea orientală, recognoscibilă până astăzi.
Lăutarii erau omniprezenți în activitățile de la Curte și nelipsiți, în special de la ospețele domnești,
unde de multe ori reprezentau deliciul momentului, mai ales atunci când principalii musafiri erau
străini. De asemenea, puteau fi întâlniți și în alaiuri, ba chiar în cel al domnului când venea să-și
ocupe tronul. La fel ca în celelalte cazuri, muzica lăutărească era un atribut al domniei, chiar dacă
proprietari de țigani lăutari erau și boierii sau mănăstirile, dar care nu beneficiau de muzica lor așa
cum o făcea domnul, din cauza anumitor nuanțe pe care am reușit să le explicăm, credem noi.
În al șaptelea capitol: „Muzica clasică otomană și muzica «nemțească»”, am cuprins două
formații muzicale, reprezentante a două lumi diferite și oarecum concurente – muzica clasică
otomană și muzica europeană sau nemțească, așa cum s-a impus la noi din punct de vedere
terminologic. Muzica clasică otomană devine o prezență incontestabilă începând cu perioada
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fanariotă și exercită o influență hotărâtoare în dezvoltarea muzicii românești, tocmai prin
intermediul lăutarilor. Având în vedere noul stil de viață adus și implementat de domnii fanarioți,
muzica orientală nu avea cum să lipsească, ba chiar contribuia la sugerarea și augmentarea
prerogativelor domnești. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că era o muzică exotică, iar
deținerea ei presupunea și o oarecare potență financiară, dar și un anumit statut, invocând aici
același exemplu de la curtea lui Constantin Brâncoveanu. În al doilea rând, nimeni în afara domnului
nu deținea o astfel de muzică, din aceeași rațiune, pe care am expus-o în mod repetat pe parcursul
lucrării.
În ceea ce privește muzica nemțească, situația este exact aceeași, doar că privită din
perspectivă occidentală. Această categorie muzicală își face tot mai mult simțită prezența începând
cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe fondul orientării politice tot mai mari spre Occident,
dar și datorită începutului modernizării și afluxului cultural european inserat prin intermediul rușilor.
Deținerea unei astfel de formații muzicale presupune același cadru, la fel ca în cazul muzicii
orientale, iar aportul ei în augmentarea puterii politice este similar, lucru subliniat chiar de Sulzer,
după cum am putut observa.
Al optulea capitol, intitulat: „Muzica de dans”, a fost rezervat muzicii de dans și vine ca o
continuare a celui precedent. Dansul este în general un element de coeziune între straturile sociale,
vizibil mai ales în primele secole de existență statală a Țărilor Române, atunci când dansurile
populare erau gustate și la Curte, acolo unde elita socială le practica în anumite ocazii. De-a lungul
secolelor situația nu se schimbă neapărat din acest punct de vedere, dar ceea ce se schimbă însă sunt
tocmai dansurile care încep să pătrundă, străine și exotice, care apar odată cu formațiile muzicale
sinonime și care sunt apanajul Domniei și al curții domnești. Dansurile de factură orientală, la fel ca
cele occidentale, sunt legate de muzica ce le acompaniază și implicit de patronul lor. De aceea și în
ceea ce privește dansurile, situația nu se schimbă, constituind și ele un element distinctiv al
suveranității.
Începând cu al nouălea capitol: „Muzica în contextul primirii domniei”, am trecut de la
identificarea, tratarea și indicarea rolului fiecărei formații muzicale de la Curte, mai ales din
perspectiva relației muzică-putere, la principalele situații în care acestea se manifestă, în
concordanță cu obiectivele anunțate în Introducere, plasate pe cadrul „ceremonie și ritual”. Ne-am
propus aici să evidențiem cum anume muzica este prezentă în contextul larg al obținerii scaunului
domnesc al uneia dintre cele două țări românești și cum reușește să constituie un instrument al
reprezentării politice. Dată fiind complexitatea subiectului, a trebuit să împărțim tot contextul în
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două părți, laică și religioasă și să analizăm muzica aferentă fiecăreia. Partea laică se referă la
ceremonialul primirii domniei de la Constantinopol, cu toate etapele sale, la drumul în chip
ceremonios spre țară, la intrarea triumfală, cea pe care se punea mare accent, dar și la etapele de
după ceremonia religioasă.
Postura în care se află acum noul domn reprezintă cel mai important gest de putere pe care îl
poate exercita un suveran, de aceea muzica, cu toată încărcătura ei simbolică expusă până aici, are
un rol foarte important. Relația muzică-încoronare este cea mai fidelă și profundă din totalul celor
care au în vedere muzica și puterea. Meterhaneaua reprezintă în acest caz cel mai important element
muzical care sugerează puterea, deoarece acum este momentul în care ea este înmânată domnului. În
ceea ce privește partea religioasă a ceremonialului, referindu-ne la ritualul de ungere, muzica
religioasă este cea care deține monopolul, întrucât Sfânta Liturghie, cadrul ungerii, este compusă din
imnuri și cântări religioase, în varianta lor festivă, având în vedere importanța momentului, dar și
din unele speciale, doar aici întâlnite, care deosebesc o Liturghie obișnuită de una cu totul festivă.
Acest capitol este unul foarte important, întrucât aici am tratat aspecte deosebite ale lucrării,
precum stabilirea muzicii care asigură domnului atmosfera sonoră pe timpul șederii lui în capitala
otomană, dar și clarificarea problemelor privind identificarea și plasarea corectă a unor cântări
religioase în cadrul ritualului de ungere sau stabilirea numărului ungerilor pe care le primea domnul
acum.
Al zecelea capitol, denumit: „Muzica alaiurilor”, este dedicat exclusiv alaiurilor și
procesiunilor domnești, precum și locului și importanței muzicii într-un asemenea context. În prima
fază ne-am referit exclusiv la solii, la modul în care acestea erau abordate, dar și la muzica
componentă. Am observat că întreg ceremonialul se desfășura în trei etape. Prima reprezenta
întâmpinarea și primirea soliei în capitală. Aici muzica este foarte importantă, întrucât reprezentații
a două state care se întâlnesc într-un cadru oficial întruchipează însăși autoritatea statului, de aceea
eticheta și protocolul erau riguros reglementate. Muzica, atât cea a gazdei, cât și cea a solului avea
„misiunea” de a înfrumuseța și de a induce un sentiment de putere cât mai mare în subconștientul
celuilalt. A doua etapă este constituită de răstimpul șederii solului în capitala uneia dintre Țările
Române, timp în care se organizau diverse ospețe și festivități, unde muzica era mereu prezentă și
avea același rol. A treia etapă reprezintă momentul plecării soliei și întocmirii alaiului cu care
aceasta este escortată din oraș, cu mare pompă și festivism, muzica fiind prezentă iar și
manifestându-se similar momentului în care a venit.
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Trecând de la această parte, în faza a doua a capitolului am tratat despre fiecare alai și
procesiune domnească mai importantă, desfășurate în interiorul Curții, și cu ocazia anumitor
momente importante. Și aici ceremonia și ritualul, dată fiind importanța sărbătorilor religioase în
mentalul colectiv al vremii, ne ajută să observăm mai bine și să înțelegem aportul muzicii în astfel
de situații și importanța ei în reprezentarea publică a domnului.
Al unsprezecelea capitol: „Muzica și puterea în diferite alte contexte: nunta și
înmormântarea”, este dedicat unor momente importante din viața omului: nunta și înmormântarea.
Cu acest prilej am expus rolul important al muzicii în ambele ipostaze, în reprezentarea publică a
preeminenței domnești. Mai ales în cazul nunților petrecute la Curte, care implică familia
domnitoare, se pune un mare accent pe fast și spectaculozitate, iar exemplele pe care le-am expus ne
indică clar faptul că muzica era unul dintre elementele care făcea diferența. Având în vedere că în
general legăturile matrimoniale se stabileau cu persoane importante din exteriorul țării, dovedirea
puterii și belșugului era o prioritate pentru domnii români. De aceea, în acest cadru avem cele mai
multe mărturii ale prezenței formațiilor muzicale și jocurilor (legate intrinsec de muzică) aduse din
exteriorul țării, în special de la Constantinopol, care au rolul de a dovedi puterea comanditarului lor.
În ceea ce privește înmormântările, muzica îndeplinește rolul pe care îl avea și în timpul vieții
domnului – care acum este defunct – întrucât face parte din cortegiul cu care acesta este condus pe
ultimul drum, timp în care poartă semnul doliului și cântă înăbușit, imitând un murmur, din cauza
acoperirii instrumentelor cu un material textil.
Ultimul capitol, cel de-al doisprezecelea, numit: „Muzica ospețelor domnești”, are scopul de
a fi ca o perspectivă generală a tot ceea ce s-a tratat până acum, întrucât aici am vorbit despre
ospețele domnești, locul unde absolut toată muzica poate fi prezentă, contribuind fiecare în felul ei
la evidențierea domnului și a imaginii sale, masa festivă constituind de altfel un gest de putere. În
acest cadru riguros etapizat, muzica era cea care anunța începerea banchetului, prin semnalele
sonore ale muzicii militare, dar și celei a orașului. De asemenea, multitudinea felurilor de mâncare
erau anunțate tot prin muzică. Cea mai importantă parte a mesei era reprezentată de momentul
închinării paharelor atunci când toată muzica prezentă cânta, chiar simultan. Apoi, până la finalul
ospățului, toate muzicile prezente, precum și dansurile înfrumusețau atmosfera și confereau cadrului
o imagine aparte, una de reprezentare a puterii.
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CONCLUZII
Muzica reprezintă o modalitate eficientă de comunicare, dar și un element de coeziune între
persoane și comunități. Capacitatea ei de sintetizare a emoțiilor, a bagajului intelectual și cultural, a
diferitelor influențe și a altor lucruri, corelată cu puterea de transmitere și cu viteza de propagare,
face din muzică unul dintre instrumentele de comunicare foarte eficiente, mai ales când adresantul
este o masă de oameni. Această capacitate a fost speculată și dezvoltată de „ideologii” puterii și
utilizată în scopuri proprii pentru a-și crea un avantaj și pentru a-și comunica prerogativele cât mai
eficient și cât mai multor oameni. De aceea, relația muzică-putere, care unora poate să le pară
bizară, este una foarte importantă, dovadă fiind deosebitul interes manifestat de-a lungul secolelor
față de aceasta de către diversele capete încoronate de oriunde. În urma celor scrise în această teză
putem considera fără a exagera că muzica este un instrument din arsenalul puterii politice.
Dată fiind importanța reprezentării publice a monarhului în general și a domnului în cazul
abordării de față, muzica de Curte, cea la care ne referim aici, a îmbrăcat multiple forme și a recurs
la numeroase procedee prin care să se manifeste și prin care să evidențieze persoana suveranului. De
aceea, întâlnim numeroase formații muzicale diferite, dar și multiple metode de afișare publică a
muzicii, care cuprind într-un văl invizibil tot orizontul și îl influențează, de cele mai multe ori întrun mod imperceptibil. Muzica are capacitatea de a transmite subliminal mesaje frumos ambalate,
dată fiind frumusețea sunetelor, dar cu o țintă precisă și într-o modalitate sigură.
Din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește relația dintre domnii români și muzica
privită ca reprezentare a puterii, cea mai fidelă, dar și impresionantă modalitate a fost meterhaneaua.
Această formație muzicală avea un bagaj simbolic foarte bogat încă de dinaintea constituirii
Imperiului Otoman, iar odată cu adoptarea ei de către viitorul mare imperiu, meterhaneaua s-a
dezvoltat tot mai mult, sporindu-și simbolismul și devenind o entitate în adevăratul sens al
termenului, care multora le-a stârnit admirația și le-a indus totodată și sentimentul puterii. Dat fiind
acest cadru, domnii, considerați ca parte a aparatului politic otoman, beneficiau de această formație
muzicală ca semn distinctiv al apartenenței lor la politica otomană, dar și al obedienței față de
sultan, aspect care le conferea, cel puțin din perspectivă otomană, un statut privilegiat. Referindu-ne
doar la acest aspect, putem ușor observa evidenta legătură dinte muzică și putere. Foarte sugestiv în
acest sens este termenul de „insignă” utilizat în istoriografia modernă pentru a desemna totalul
însemnelor politice pe care le emitea Poarta ierarhiei sale politico-administrative și care cuprindea și
meterhaneaua, insigna constituind un element distinctiv, asemenea unei uniforme care are rol de
diferențiere. În cazul nostru, diferențierea se făcea și prin muzică, iar cei cu care domnul intra în
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contact (reprezentanții diferitelor state) recunoșteau izvorul puterii sale. Pe de altă parte, domnul
însuși, în calitatea sa de suveran, în ceea ce privește politica internă a țării, se putea distinge și prin
muzică, care consta în toate formele muzicale existente la Curte și care erau un atribut al puterii sale.
În cadrul oficial care depășea nivelul reședinței domnești, muzica militară era principalul argument
din acest punct de vedere, căreia i se adăuga și muzica orașului, atunci când ne apropiem de
împrejurimile capitalei și de interiorul acesteia. Odată ajunși aici, toate manifestările publice ale
domnului sunt înfrumusețate și de alte categorii muzicale, mai „puțin oficiale”, precum: muzica de
factură orientală, cea lăutărească, bisericească, europeană și chiar cea populară uneori, toate acestea
cu scopul evidențierii preeminenței domnești și a distanței sociale dintre acesta și supușii săi. Exact
aceeași situație poate fi întâlnită și oriunde în Europa.
Prin lucrarea de față nu avem pretenția că am epuizat subiectul, sub nicio formă, deoarece
pentru perioada îndelungată de timp pe care o acoperă, dar și din cauza diversității muzicale relativ
mare, aplicată prin multitudinea contextelor și situațiilor în care domnul și-a manifestat
prerogativele prin intermediul muzicii de-a lungul vremii, acest lucru nici nu este posibil, în primul
rând din cauza faptului că oricând pot să apară izvoare noi sau necunoscute care să conțină
informații importante sau vom putea avea acces la unele care nu ne-au fost accesibile până acum din
cauza mai multor bariere, una dintre ele fiind cea lingvistică. De altfel, aceleași surse utilizate de noi
aici, dar privite dintr-o altă perspectivă pot duce la opinii diferite, cum de altfel s-a și întâmplat câte
o dată, așa cum am și arătat în textul tezei. Chiar dacă uneori a existat posibilitatea aprofundării
diferitelor teme sau puncte abordate aici, am considerat utilă păstrarea unei unități în ceea ce
privește profunzimea cercetării pentru fiecare capitol în parte, chiar dacă nu am reușit mereu acest
lucru. Un alt motiv a fost încadrarea în limitele unei cercetări doctorale în ceea ce privește
dimensiunea lucrării, dar și al menținerii unui echilibru privind domeniul în care această teză a fost
elaborată, adică cel al istoriei. Un impediment în calea dezvoltării anumitor puncte ale lucrării a fost
perioada de trei ani, relativ scurtă pentru documentare și întocmire a tezei, dat fiind faptul că
volumul materialului de studiu a fost unul destul de laborios.
Aportul nostru, care s-a dorit a fi unul cât mai personal și concret, constă în desțelenirea unor
sensuri care până acum au îngreunat înțelegerea și mai ales formarea unei păreri globale asupra
subiectului. Deși uneori pare că am insistat prea mult asupra unor aspecte care puteau fi tratate mai
succint, considerăm că făurirea unor „instrumente” sau a unor piese dintr-un întreg, cât mai clare,
evidente și în conformitate cu realitatea, duce la construcția corectă a ideilor și în final la un rezultat
notabil și relevant. Tocmai de aceea am zăbovit mai mult asupra unor anumite aspecte.
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În primul rând am realizat o imagine asupra relației muzică-putere, pe care am evidențiat-o
clar în repetate rânduri. Am reușit să diferențiem muzica militară de cea a orașului și să redăm prin
exemple rolul fiecăreia în angrenajul țării și al curții domnești. În ceea ce privește meterhaneaua am
stabilit sensurile, terminologia, precum și aspectele tehnice care se referă la această formație
muzicală. Am evidențiat dimensiunea și simbolismul ei politic și rolul important pe care îl deține în
concepția politică otomană, totodată arătând și cum anume domnii români se legitimau prin
meterhanea, cea care constituia un simbol politic pentru ei. O altă contribuție importantă, credem
noi, a fost reconstituirea ritualului de ungere a domnilor și a cântărilor specifice, dar și identificarea
unor aspecte esențiale, precum stabilirea numărului ungerilor pentru aceeași persoană, în cadrul
aceleiași domnii. Toate acestea ne-au ieșit în evidență tocmai datorită muzicii religioase din acest
context, încercând să discernem și să lămurim informațiile din izvoare, de multe ori cu multiple
înțelesuri. Nu în ultimul rând, am observat traducerea greșită sau inexactă a instrumentelor muzicale
în izvoare de o importanță majoră, care au condus spre multe greșeli de interpretare. De aceea, am
insistat și asupra acestui fapt, încercând să îndreptăm (cu argumente) această situație și să facilităm
o percepție corectă. Acestea sunt principalele contribuții personale aduse cu prilejul acestei lucrări,
pe care le menționăm, dar mai există numeroase altele asemenea pe care le-am abordat, cu o
importanță mai mică la o primă vedere, însă angrenate în contextul larg sunt foarte necesare, întrucât
pot ajuta mult la înțelegerea cuprinsului tezei, dar și viitoarelor cercetări în această sferă tematică.
În privința ideilor pe care ni le-am propus, dar pe care nu am reușit să le concretizăm, în
primul rând din cauza dimensiunilor lucrării, dar și a timpului, ele au avut în vedere abordarea
subiectului din perspectiva învățământul muzical, mai ales cel laic – întrucât de cel religios s-au
ocupat numeroase lucrări și studii – și legătura lui cu Domnia, încercând să observăm dacă și cum
anume s-a implicat ea în acest proces. Referitor la acest aspect am trasat deja în teză o schiță a
procesului de învățământ. Ne-am mai propus de asemenea realizarea unui tabel din care să reiasă, pe
baza listelor de plată și a sumelor plătite, o ierarhizare a tuturor muzicanților care apar în astfel de
documente și stabilirea unei ordini, pentru a putea observa, din prisma salariilor, importanța
fiecăruia în cadrul Curții, dar și raportul dintre muzicanți și alți „lefegii” ai țării. Având în vedere
numeroasele monede în care au fost plătiți aceștia de-a lungul timpului și fluctuarea valorii lor de la
o perioadă la alta, în funcție de multe aspecte, acest proces necesita o muncă suplimentară de
documentare și implicit mai mult timp. Totuși, am trasat în lucrare unele considerente referitoare la
acest aspect și am ierarhizat muzicanții în funcție de suma cu care au fost plătiți, constatând de
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fiecare dată că mehterii erau de departe cel mai bine remunerați, tot ei, alături de cântăreții
bisericești, beneficiind și de cele mai multe privilegii.
În final, majoritatea obiectivelor propuse la începutul acestui demers au fost atinse, ba chiar
au apărut altele noi, datorate aprofundării subiectului, pe care le-am atins de asemenea, întrucât nu
puteau fi evitate fără a vicia înțelesul general al lucrării.
Teza aduce o contribuție în principal la istoria muzicii românești vechi, prin scoaterea la
iveală sau clarificarea unor informații care până acum nu au fost exploatate. De asemenea, foarte
importantă în opinia noastră este tratarea puterii politice din perspectiva muzicii, fapt ce a scos la
suprafață o legătură puternică, după model occidental, dar și oriental, aspecte care relevă poziția
Moldovei și a Țării Românești în concernul politic european. Demersul reprezintă și o muncă de
pionierat, întrucât am parcurs în realizarea lui cărări foarte puțin explorate anterior și am propus cu
această ocazie o nouă modalitate de abordare și studiere a muzicii românești.
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