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This research is an important editorial news, 
that have been waited by the musicologist of the 
“Audiovisual Arts” section (the authors of the book 
“Historical Researches of the National music”) and 
by all promoters and people who are fond of music. 
This research contains 3 important sections: the 
traditional musical works, the bizantine work all the 
including gendres. The historical descriptions and the 
theoretical debates are completed by the illustrative 
material – musical and imagistic.

În curând va vedea lumina tiparului volumul 
Studii de istorie a muzicii naţionale, căruia ţinem 
să-i facem o succintă prezentare spre a-l plasa din 
timp în atenţia celor interesaţi.

Lucrarea încununează o iniţiativă ştiinţifi că co-
lectivă, îndreptată spre elucidarea, adâncirea sau re-
discutarea unor subiecte vizând fenomenul muzical 
autohton. Autorii – cercetători ai sectorului Muzico-
logie al secţiei Audiovizuale a Centrului Studiul Ar-
telor din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural 
al A.Ş.M., cărora li s-au asociat câţiva muzicologi 
de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
– şi-au solidarizat eforturile spre a pune în valoare 
moştenirea sonoră ce ne revine în totalitatea com-
ponentelor ei: muzica tradiţională, muzica sacră (în 
mare parte de sorginte bizantină), cultură muzicală 
academică.

Oportunitatea întreprinderii în cauză nu cere o ar-
gumentare specială: se ştie că, pe de o parte, prezentul 
muzical se primeneşte continuu, noile sale ipostaze 
şi manifestări trebuie surprinse şi interpretate, pe de 
altă parte – trecutul mai păstrează unghere umbroase 
şi zone necunoscute, în care se cere, iarăşi, a aduce 
lumină. Să adăugăm dezideratelor de mai sus şi im-
perativul revizuirii trecutului din perspectiva prezen-
tului şi cu mijloace de cercetare modernă.

Pe linia onorării acestor responsabilităţi muzico-
logia din Republica Moldova a înregistrat, în ultimii 
cincisprezece ani, succese notabile. Au apărut studii 
pertinente şi monografi i, dedicate unor genuri ale fol-
clorului muzical şi ale muzicii culte, unor personali-
tăţi reprezentative de ieri şi de azi, unor tendinţe sau 
creaţii relevante. O scriere muzicologică de sinteză, 

însă, care şi-ar propune o cuprindere globală a proce-
sului muzical local, se mai lasă aşteptată. Lucrarea de 
faţă, chiar dacă nu are amploarea şi exhaustivitatea 
studiului fundamental, la care ne referim, îi prefi gu-
rează, de fapt, structura, cadrul tematic, traseele ide-
atice. Este, fi gurat vorbind, urzeala pe care se poate 
ţese, în viitor, o Istorie a muzicii naţionale din zonă 
în deplinul înţeles al acestui cuvânt.

Deşi am accentuat în titlul culegerii şi revenim şi 
acum asupra noţiunii de istorie, problematica unora 
dintre exegezele înmănunchiate aici o transcende pe 
cea istorică, păşind în sfera teoriei, esteticii, sociolo-
giei, lexicografi ei, ergologiei muzicale. Veţi afl a, în 
special în studiile de etnomuzicologie, dar şi în ce-
lelalte dezbateri, limpeziri şi disocieri terminologice, 
propuneri de clasifi care multietajată a producţiilor 
muzicale, stabilirea unor corelaţii dintre structura 
muzicală (în sens larg) şi ethos.

Se cer, credem, reliefate şi denotaţiile cuvântului 
„studii” din titlu. Am ţinut să subliniem, prin inclu-
derea acestuia, că lucrarea nu are pretenţia unui text 
unitar şi omogen în plan conceptual, conţinutistic 
şi stilistic. Materialele cuprinse aici au, pe lângă un 
numitor comun, o bună doză de autonomie. Ele vă-
desc, de la autor la autor, scopuri, strategii şi tactici 
investigaţionale diferite, modalităţi diverse de ordo-
nare a expunerii, maniere de exprimare individuale. 
Diferenţele trebuie puse nu doar pe seama subiectivi-
tăţii cercetătorilor, ci şi pe cea a alterităţii segmente-
lor cercetate. Astfel, este fi resc că în compartimentul 
rezervat folclorului muzical se insistă în primul rând 
asupra unei încadrări tipologice corecte a fenome-
nelor studiate, pe departajările genuistice, tematice, 
structurale etc. aferente, factorul dinamic-evolutiv fi -
ind prezent oarecum în subsidiar. În compartimentele 
Muzica sacră de sorginte bizantină şi Creaţia muzi-
cală cultă dimpotrivă, perspectiva diacronică tronea-
ză, procesualitatea istorică este elementul ordonator 
de bază, iar teoretizările şi tipologizările pe orizonta-
lă apar ca preocupări complementare.

Arcul temporal pe care îl conturează studiile 
este foarte amplu, ancorând, la o extremitate, în 
epocile străveche şi veche, când s-a plămădit fol-
clorul nostru muzical, şi intrând, la cealaltă, în pro-
ximă actualitate (creaţia simfonică, de exemplu, 
este urmărită până în 2003). Aria de cuprindere a 
realităţii muzicale este şi ea vastă dacă se ţine cont 
de faptul că datul local se raportează în permanenţă 
la cadrul naţional, iar acesta, la rându-i, se plasea-
ză în câmpul referenţial al culturii sud-est şi pane-
uropene, precum şi în cel al culturii mondiale. Se 
impune, totuşi, o diferenţiere pe acest palier pentru 
că în studiile de etnomuzicologie şi bizantinologie 
importantă se arată analiza fenomenului muzical 
la scară naţională, localizările (a se observa că în 
primul compartiment se fac incursiuni nu doar în 
muzica tradiţională din interfl uviul Nistru-Prut, ci şi 
în cea din Bucovina şi Transnistria) nefi ind altceva 
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decât argumente sprijinitoare sau exemplifi cări ale 
unor consideraţii general-valabile.

Structura lucrării refl ectă confi guraţia patrimo-
niului nostru muzical, iar succesiunea compartimen-
telor – logica subsumării istorice a constituenţilor: 
folclor, muzică religioasă, creaţie muzicală cultă.

Prima parte, elaborată de V. Ghilaş şi V. Chi-
seliţă, îl familiarizează pe cititor cu universul mu-
zicii tradiţionale. El se poate documenta în ceea ce 
priveşte sursele de cunoaştere a creaţiei muzicale 
plurale, organologia populară, folclorul legat de pri-
lej şi categoriile muzicale neocazionale, fenomenul 
lăutăriei.

Partea a doua, scrisă de semnatara acestor rân-
duri, este consacrată evoluţiei muzicii de cult din 
spaţiul românesc. În cen-
trul atenţiei se afl ă cân-
tarea liturgică de fi liaţie 
bizantină, pusă în slujba 
ritului ortodox. Compar-
timentul în discuţie se fi -
xează asupra avatarurilor 
muzicii psaltice în peri-
metrul naţional, avându-
se în vedere că reverbe-
raţiile procesului au atins 
şi interfl uviul Nistru-Prut. 
În registrul tematic al păr-
ţii a doua ţinem să eviden-
ţiem următoarele repere: 
premisele adoptării de 
către străromâni a ritului 
greco-oriental şi a muzicii 
de cult circumscrise aces-
tuia, menţinerea unor for-
me cultice romano-bizan-
tine pe traseul celui dintâi 
mileniu creştin, interfe-
rarea idiomului muzical 
de împrumut (muzica bi-
zantină) cu graiul muzical 
local, convertirea con-
fesională la slavonismul 
cultural şi cultic cu consecinţele de rigoare pentru 
muzica ecleziastică, rolul mănăstirilor medievale în 
conservarea şi propagarea muzicii de strană de tip 
bizantin, lupta pentru românirea cântării psaltice.

De creaţia muzicală cultă, care face obiectul 
părţii a treia, s-a ocupat o echipă de autori – V. Axi-
onov, P. Rotaru, E. Nagacevschi, E. Mironenco, 
A. Dănilă, E. Coroliov – fi ecare dintre ei asumându-
şi câte un gen din spectrul genuistic al domeniului. 
Lecturarea compartimentului îl va face pe cititor 
să cunoască istoria înfi ripării şi maturizării muzicii 
simfonice şi a concertului instrumental de pe terito-
riul actual al Republicii Moldova, îi va revela izvoa-
rele şi resorturile ascensiunii genului cameral de la 
noi, îl va purta pe traiectul muzicii corale basarabe-

ne, care vădeşte o dublă rădăcină şi o dublă vocaţie 
– religioasă şi laică, îi va dezvălui circumstanţele 
apariţiei Teatrului de operă în Moldova transprutică 
(primele decenii ale secolului XX) şi frământările 
artistice prin care a trecut instituţia respectivă în 
perioada sovietică (1940-1990), îl va călăuzi prin 
hronicul montărilor spectacolelor de balet la Chişi-
nău. Compartimentul se încheie cu un periplu prin 
muzica uşoară a spaţiului de referinţă. Acest sector 
al culturii noastre, până mai ieri nedreptăţit de mu-
zicologi, are, precum ne demonstrează V. Tkacenko, 
o diagramă evolutivă aparte, precum şi o reţea ra-
mifi cată de legături cu celelalte compartimente ale 
moştenirii şi ale actualităţii muzicale autohtone.

Ultima parte a Studiilor... este înţesată cu ana-
lize – mai sumare sau mai 
desfăşurate, după necesitate 
– ale unor opusuri compo-
nistice de rezonanţă. „Po-
pasurile” analitice au meni-
rea să fortifi ce teoretizările 
şi să le confere un plus de 
credibilitate. Analizele sunt 
susţinute de exemplifi cări, 
cu atât mai binevenite, cu 
cât multe dintre partiturile 
evocate există doar în ma-
nuscris şi nu pot fi  consul-
tate în biblioteci. Raţiona-
mentele etnomuzicologice 
sunt şi ele întărite cu probe 
muzicale, mostrele selecta-
te ilustrând o anume clasă 
sau categorie de producţii 
sonore.

Cine este potenţialul 
consumator al Studiilor... 
sau, altfel zis, pe ce fel de 
cititor mizează autorii? 
Lucrarea se adresează, în 
primul rând, specialiştilor: 
muzicologilor, interpreţilor, 
compozitorilor, altor cate-

gorii de melomani avizaţi. Dar şi cititorul neavizat, 
dornic de a se iniţia în trecutul şi prezentul muzicii 
naţionale, va descoperi în această ediţie un îndreptar 
util. Se va confi rma, credem, şi utilitatea culegerii 
pentru învăţământul de specialitate, de vreme ce 
atât profesorii, cât şi discipolii lor semnalează in-
sufi cienţa materialelor didactice pentru cursurile de 
Folclor muzical şi Istorie a muzicii naţionale.

Am păstrat pentru fi nal specifi carea că factura 
Studiilor... este cea a unei investigaţii deschise, ale 
cărei date se pot completa sau, parţial, modifi ca la 
eventualele reeditări. Rămâne loc şi pentru sporirea 
ulterioară a fondului ideatic, şi pentru suplimentarea 
bazei bibliografi ce, şi pentru explorarea de noi „teri-
torii” şi dimensiuni ale fenomenului discutat.

Regele psalmist David cântând la cobză. Pictură 
murală de la Mănăstirea Voroneţ (fragment)

Avanpremieră editorială
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