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MULȚUMIRI

Î

n ultimele două decenii s-au produs studii remarcabile asupra cunoașterii stilului de viață
a elitelor românești aflate în pragul modernității. Cu mici excepții, aproape toate aceste
cercetări au ignorat constant rolul determinant al ambianțelor muzicale ale saloanele
aristocrației din Principatele Moldovei și Țării Românești în veacul al XIX-lea la completarea
tabloului formării vieții cotidiene autohtone. Muzicile produse sau compilate pentru aceste
spații de divertisment răspundeau unor imperative sociale și culturale, de construire și de
întreținere a prestigiului social și de asumare a unor coduri similare cu cele ale altor elite din
Balcani și Europa centrală și de apus.
Antologia de față cuprinde un astfel de repertoriu de salon pentru pian, în mare parte
inedit, ce a fost întocmit de un muzician de import (cel mai probabil venit din Imperiul
Austriac), undeva spre deceniul patru al secolului al XIX-lea. Ca orice document manuscris
de epocă, recuperarea sa în vederea tipăririi și reintroducerii în circuitul interpretativ este un
proces complex, ce necesită cunoștințe vaste și competențe diferite, de la cele de lingvistică
și paleografie (inclusiv muzicală), până la cele de specialitate strict muzicală (teoria muzicii,
muzicologie, stilistică muzicală etc.).
De-a lungul editării antologiei, am contractat câteva datorii de recunoștință care
trebuie amintite. Mulțumirile mele se îndreaptă către profesorii Speranța Rădulescu și
Dan Buciu pentru bunăvoința de a analiza piesele cuprinse în acest codice și a elabora
studiile muzicologice ce prefațează colecția de față. De asemenea, sunt profund îndatorat
profesorului Dan Dediu pentru investigațiile de adâncime și efortul paleografic de decriptare
și identificare a variantelor optime ale repertoriului pianistic conservat în manuscrisul în
cauză, în vederea tehnoredactării.
Mulțumirile din urmă se îndreaptă către maicile de la Mânăstirea Stavropoleos pentru
design-ul publicației și multele sfaturi utile, echipei de la Direcția de Cercetare, Inovare și
Informare și Editura UNMB – Desiela Ion, Andreea Mitu, Benedicta Pavel și Ana Diaconu –
pentru lectura severă și îngrijirea textelor de toate tipurile, seriozitatea, efortul constant și
eficiența lucrului în alcătuirea și pregătirea pentru tipar a antologiei.
Nicolae Gheorghiță
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MANUSCRISUL MUZICAL NR. 2575
DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
DIN BUCUREȘTI
Anul probabil al redactării: 1830
Autorul caietului: un muzician necunoscut1
Mențiune: Înscrisurile din caiet sunt presărate cu numeroase greșeli de ortografiere în
limbile franceză, română și chiar germană. Ele i se datorează autorului, pe care convenim
să-l numim mai jos Muzicianul. În textul de față, am conservat totuși grafia sa originală.
Conținutul:
Coperta exterioară: Des Chansons Vallaques sur le Piano-Forte (sic)
Coperta interioară (fila 1): Chansons et Danses Grecques
Des Postreffes et Chanson Turqwe (sic)
Airs et Danses Wallaques (sic)
Composees (...?) le Piano-Forte

A

utorul este, probabil, un pianist independent care prestează la cerere servicii muzicale
în reuniuni agrementate cu dans și muzică. Caietul său manuscris este alcătuit din
două secțiuni. Prima, pe care o denumesc aici corpul principal, este redactată în cea
mai mare parte de Muzician în tuș negru și constă în piese pentru pian. A doua, pe care o
denumesc corpul secundar (începând cu fila 25), conține notații fragmentare și schițe
de notații muzicale nelegate cu necesitate de pian și este redactat în tuș sau în creion de
persoane diferite.
Corpul principal al caietului este un aide-mémoire al Muzicianului-pianist: este de
presupus că, atunci când este chemat să anime o petrecere, se poate servi de el pentru a
răspunde mai rapid la comenzile și dorințele angajatorului-beneficiar sau ale invitaților săi.
El conține în total 72 de piese notate îngrijit. Dintre acestea, șapte piese sunt grecești, o piesă
ipotetic albaneză2 și o alta, foarte amplă, turcească: Postreffe Turqwe (sic) (filele 3v-6) – dar
este posibil ca Allegretto-ul care îi succede (fila 6v) să facă un corp comun cu el3. Din piesele
următoare, alte 48 sunt prezumtiv populare valahe. Celelalte 19 sunt varii piese de salon de
1
George Breazul numește acest codex Anonymus valahus. Vezi G. Breazul, La bicentenarul nașterii lui Mozart
(1756-1956), București, Uniunea Compozitorilor din R.P.R., 1956, p. 22.
2
Această piesă (Kintika arnăutcek, folio 3) ar putea fi totuși un dans grec al breslei măcelarilor numită Kassaboglan, interpretat de „corps des bouchers les Grecs employés aux boucheries. Ils sont Macédoniens, bien faits
et hardis…” (Georgios Kokkonis, „Hora, sîrba and doina in Greek discography”, în manuscris).
3
Într-o primă fază a cercetării, am socotit că Allegretto (fila 6v) este o piesă autonomă cu funcție de
intermezzo, care ar fi putut fi compusă chiar de Muzician: remarcasem schimbarea de tempo, de măsură și de
profil melodic, dar și construcția stângace a frazelor melodice, ciudat de asimetrice. Această opinie ar putea fi
eventual reluată în discuție.
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2. „Otalepo ros neotis – Chanson Grece”
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