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1. Miturile naţionale – generalităţi

Noţiunea de mit a fost tratată în diferite 
abordări ale istoriografiei româneşti care au 
venit să măsoare amploarea pe care o poate 
lua imaginarul colectiv atunci când este pus 
în slujba unei ideologii. Ne vom referi aici la 

mit ca la un factor indispensabil în procesul construirii naţiunii moderne româneşti şi 
măsura în care aceste mituri au fost reflectate în arta muzicală românească în decursul 
ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea.

Deoarece mitul are diferite valenţe în diferite domenii, fiind o realitate culturală 
extrem de complexă, fie că vorbim de etnologie, antropologie, sociologie, nu vom găsi 
o definiţie a termenului care să acopere intregul palier al ştiinţelor umane. O încercare 
de definire a mitului a fost dată de Eliade, acesta găsindu-i caracterul sacru al istoriei pe 
care mitul o povesteşte, face trimitere la timpul fabulos al „începuturilor”, o leagă de o 
naştere, o „facere”1. La istoricul religiilor, miturile nu descriu numai originea lumii, ci şi 
toate evenimentele primordiale ce au contribuit la devenirea omului2. Aceste întâmplări 
au fost înmagazinate de memorie sub forma unor construcţii imaginare, asociindu-i însă 
acestui depozitar mental un caracter confuz (memorie mitică = memeorie confuză în J. 
Le Goff, Histoire et memoire). Tot Eliade credea în Întâlnirea cu sacrul, că miturile permit 
un „dialog” peste secole între moderni şi arhaici, iar această comunicare se poate realiza 
în baza unei moemorii mitice ce oferă o cale de cunoaştere şi o referinţă identitară3.

Mitul se află într-o strânsă conexiune cu imaginarul, fiind zona în care acestea se 
declanşează, având reprezentări diferite pentru perioade istorice diferite. Imaginarul 
mitic a traversat de-a lungul timpului aventuri teoretice, ce i-au determinat terminologic 
un conţinut variat. Miturile ca vechi structuri mentale, la grecii antici au constituit subiect 

1 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 8.
2 Ibidem, p. 11.
3 Simona Nicoară, Istoria şi miturile, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 24.
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de dezbatere pentru filosofi şi artişti, pe când raţionliştii medievali au criticat miturile, 
asociind poveştilor fabuloase o istorie falsă, profană4. Gândirea raţională (logos-ul) şi 
istoria s-au opus mythos-ului (ceva ce nu poate exista cu adevărat), însă Renaşterea a 
mitizat omul prin teologia creştină medievală. Trecerea de la medieval la modern a 
însemnat părasirea viziunii teocentrice în favoarea celei antropocentrice5. Însă indiferent 
de conţinutul fictiv sau real pe care îl au miturile, acestea denotă o anumită configuraţie, 
structură pe care o rânduieşte logica imaginarului cu scopul de a menţine coeziunea 
comunităţii 6. Rezultă că mitul are un sens simbolic ce permite o interpretare, deformare 
sau adaptare a conţinutului său. 

Pentru tema de faţă vom apela la miturile istorice care au oferit imaginarului romantic 
eroi dotaţi cu sentiment, conştiinţă naţională şi care au acţionat în sensul stabilirii unui 
centru de interes teritorial. În secolul al XIX-lea, la confluenţa curentelor iluminist şi 
romantic, se cristalizează primele teorii ale naţionalismului. Conştiinţa identităţii etnice 
i-a frământat pe intelectualii români din Transilvania secolului al XIX-lea, nemulţumiţi 
de situaţia prezentă, care au manifestat o voinţă comună în alcătuirea unui organism 
politic menit să reprezinte comunitatea românească. Modelul invocat de naţiunea română 
corespunde formulei germane, care insistă asupra etnicităţii şi istoriei, al sângelui şi 
culturii. În acest sens miturile fondatoare au fost reelaborate astfel încât să corespundă 
cât mai apropiat configuraţiei statului naţional actual7. Tonul spre orientarea spaţiului 
român către Occident a fost dat de intelectualii Şcolii Ardelene spre sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, conduşi de problema originii latine şi de necesara ei reactualizare. Astfel, 
se trasează trei probleme în traiectoria societăţii româneşti a secolului al XIX-lea: ideea 
naţională, modernizarea/occidentalizarea şi modelele sau raportul cu alteritatea. 

În problemele cu care se confrunta intelectualitatea românească a sec. XIX, o serie 
de mituri vin să sprĳine demersul construcţiei identitare româneşti, menite să câştige 
un respectabil loc între naţiunile europene. Însăşi naţiunea, o comunitate atât reală cât 
şi imaginată, a fost mitizată devenind un instrument simbolic al conştiinţei istorice şi 
politice8. Ea devine modelul unei organizări superioare care nu ţine cont de clasă, rang, 
de situaţia politică în perpetua mişcare9, şi este fixată în conştiinţa colectivă pe baza 
voinţei de solidaritate. Pentru a-şi câştiga legitimitatea, ideologia naţională a reconfigurat 
trecutul, transformându-l în suport de continuitate în serviciul propriului ideal politic 
şi social. Se urmărea dovedirea unei origini nobile şi a unui trecut glorios. 

Mitul originilor aparţine categoriei miturilor fondatoare care au absolutizat în prima 
fază originea latină (Şcoala Ardeleană), ca pe la jumătatea secolului al XIX-lea să îi atribuie 

4 Ibidem, pp. 38-40.
5 Ibidem, pp. 38-40.
6 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 56.
7 Ibidem, p. 64.
8 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 

p. 15.
9 Ibidem, p. 101.
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naţiunii româneşti o geneză daco-romană10. Mitul continuităţii identifică geografic 
limitele teritoriului „la nord şi la sud de Dunăre”, modelând în conştiinţa identitară 
prin mitologizarea Dunării, un arhetip al mitului frontierelor naturale, absolutizând-o 
de netrecut într-un sens sau altul11.

Mitul unităţii reprezintă centrul în jurul căruia gravitează celelate mituri, le înglobează 
pe toate. În cazul românilor, simbolul definitor al întregului spaţiu românesc a devenit 
pe la mĳlocul secolului XIX Dacia, până la acest moment neexistând un termen care să 
definească teritoriile româneşti12. Naţiunea este fondată pe legături etnice de sânge, având 
o legătură privilegiată cu Dumnezeu, alături de limba vorbită, ortodoxia devenind o 
componentă majoră a identităţii etnice şi culturale a românilor13, nevoia de unitate făcând 
necesară o credinţă comună. Mitul cetăţii asediate sau lupta pentru independenţă este 
înţeleasă într-o manieră strict conflictuală, o luptă continuă (cu turcii ş.a.) determinând 
argumentul unic al cauzei întârzierii culturale româneşti şi dificultăţilor prezentului14. 

Fiecare naţiune îşi clădeşte identitatea nu numai pe un set de valori ci şi pe o galerie 
de personaje istorice care conferă paleta de însuşiri considerate valori esenţiale. Această 
seamă de eroi sunt simboluri ale mitului unităţii, modelele ideale, sfinţii secularizaţi. 
Eroul salvator şi-a schimbat adesea numele şi veşmintele în scrierile istoricilor, poeţilor, 
scriitorilor romantici, dar niciodată esenţa. Suita personajelor mitificate: principele ideal, 
Salvatorul, părintele naţiunii, apărător al tradiţiei şi neamului, oferă un portret robot la 
care ideologia liberală a sec. XIX aderă sub impactul modernizării15. Personajele-simbol 
sunt individualizările unei anumite idei politice sau situaţii istorice ce permite asocierea 
lor la construcţia naţională. Acesta rămâne singurul reper ferm invocat cu mai multă 
convingere decât un sistem politic sau principii abstracte, vagi şi nesigure16. Simbolurile 
naţionale sunt oferite de modelul întruchipat de personalităţi antice (Traian, Decebal), 
medievale (Ştefan cel mare, Mihai Viteazul) sau contemporane, care posedă accente ce 
definesc orientări ideologice înscrise într-un Panteon general acceptat. 

Mitul eroului naţional/principelui ideal. În istoriografia romantică românească, un 
simbol al unităţii s-a conturat în persoana lui Mihai Viteazul, pentru care intelectualii 
români ai secolului XIX au deformat trecutul în sensul legitimării unităţii. Alături de 
Mihai Viteazul, în acest portret robot al principelui ideal se numără şi Ştefan cel Mare, 
Constantin Brâncoveanu, descălecătorii, întemeietorii statelor feudale, cărora li se conferă 
acelaşi set de valori morale şi naţionale. Însă Mihai deţine locul fruntaş în categoria 
domnitorilor naţiunii, argumentat solid de precedentul unificarii. Mitul lui Mihai 
Viteazul este opera intelectualilor paşoptişti. Nicolae Bălcescu în Istoria românilor sub 
Mihai Vodă Viteazul (1863-1878) şi istoriografia romantică în genere, au văzut unirea de 

10 Mituri istorice româneşti sub direcţia lui Lucian Boia, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1995, p. 11.
11 Ibidem, pp. 14-15.
12 Lucian Boia, op.cit., pp. 64-65.
13 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, p. 32.
14 Mituri istorice româneşti, pp. 22-23.
15 Ibidem, p. 24.
16 Idem
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la 1600 ca una naţională, iar pe Mihai Viteazul domnitorul care a reuşit să stăpânească 
cele trei ţări reunite, chiar dacă numai pentru un an. La Bălcescu, Mihai se impune clar 
ca un prim ctitor al României moderne, figura lui căpătând mai mult contur pe fundalul 
înfăptuirii unirii din 1859. Câteva elemente cheie în ţesătura mitului lui Mihai Viteazul pe 
filiera lui Bălcescu merită menţionate: lupta pentru eliberarea de sub despotismul turcesc, 
unirea teritoriilor locuite de români, afirmarea locului românilor în apărarea Europei şi 
justificarea stării actuale a românilor prin „nenorocirile şi nefericirile care s-au abătut 
asupra Ţărilor Române odată cu asasinarea lui Mihai17. O astfel de interpretare lipseşte 
din istoriografia cronicilor secolului al XVII-lea, chiar şi la iluminiştii Şcolii Ardelene, 
iniţiatorii naţionalismului românesc. La cronicarul moldovean Miron Costin, domnitorul 
este redat ca un cuceritor al Ardealului şi Moldovei, cât despre perspectiva muntenească 
aceasta îl tratează în egalitate cu alţi domnitori, Istoria domnitorilor Ţării Româneşti 
atribuită munteanului Radu Popescu înfăţişându-l pe Mihai în luptă cu străini şi români 
depotrivă, nefiind vorba de patriotism la acea vreme18. Din istoriografia românească a 
mĳlocului de veac XIX (Bălcescu, Kogălniceanu, Şincai, Aron Florian) mitul lui Mihai 
Viteazul se intensifică în preajma revoluţiei de la 1848 şi mai apoi a Unirii Principatelor 
la 1859, ani în care idealul unirii se proiectează în trecutul istoric19. „Inima mi se bate când 
aud numele lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul...aceşti bărbaţi sunt pentru 
mine mai mult decât Alexandru cel Mare, Cezar...” spunea Kogălniceanu referindu-se la 
mari monarhi ai trecutului ca eroi naţionali20. Astfel, în pofida atestărilor istorice exacte, 
Mihai Viteazul devine la Bălcescu un Napoleon prefigurat, supraom frenetic şi damnat 
prin însuşi idealul naţional irealizabil. Heliade-Rădulescu îl configurează titanic în sensul 
mesianismului creştin, iar Iorga nu exclude doza fatidică a acestui destin21. Istoricii 
generaţiilor următoare după Bălcescu, Alexandru D. Xenopol şi Petre P. Panaitescu au 
refuzat orice implicare a conştiinţei naţionale la Mihai Viteazul. Li se alătură Dimitrie 
Onciul şi Ioan Sârbu care refuză categoric un proiect politic naţional, ci mai degrabă 
îi atribuie domnitorului scopul de a fi urmărit suveranitatea nemţească22. În perioada 
interbelică, graţie „şcolii critice”, s-a renunţat la ideea naţională românească în Evul 
Mediu, iar Mihai Viteazul a fost deposedat de orice sentiment naţional sau intenţie de 
a fi proiectat o unire naţională. 

Eroii naţiunii sunt prezentaţi cu un simţ al datoriei şi sacrificiului în numele naţiunii 
iar această formă de devotament se substituie salvării prin credinţă. Istoriografia 
romantică a idealizat eroii şi moartea lor prin ridicarea acestora în plan simbolic. Eroii 
mitizaţi de istoria naţionalistă sunt modele de autoritate şi de spirit de sacrificiu în 
numele unităţii naţionale, al credinţei lor într-un neam unit de sânge, limbă şi ortodoxie. 

17 Mituri istorice româneşti, Mirela-Luminiţa Murgescu, Galeria naţională de personaje istorice în 
manualele de istorie din şcoala primară (1859-1900), pp. 44-48.

18 Lucian Boia, op.cit., pp. 72-73.
19 Ibidem, p. 77.
20 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, p. 164.
21 Elena Tacciu, Romantismul românesc, Ed. Minerva, Bucureşti, 1987, p. 318.
22 Lucian Boia, op.cit., p. 221.
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Această reprezentare o au eroii în forma medievală, unde ei întruchipează autoritatea de 
drept divin23, sunt legitimaţi în acţiunile lor de o împuternicire sacră. Eroul, fie că este 
zeu, profet (mitologia antică), preot sau rege, este venerat ca un personaj excepţional, 
ignorându-i-se trăsăturile unei naturi umane inferioare24, de aceea îl configurează ca 
un model de atitudini şi afecte ale unor vremuri glorioase ce merită recuperate pentru 
identitatea naţională. Prin identificarea cu modelul proiectat înzestrat cu afecte, trăiri, 
atitudini legate de dezvoltatea sentimentului naţional, intelectualitatea românească 
modernă invită la trăirea afectivă a apartenenţei la o anumită comunitate, identifică social, 
etnic, naţional, cultural. Trăsăturile politice dominante ale eroului precum unitatea, 
independenţa, integrarea europeană, defineau în esenţă programul de regenerare 
naţională pe care elita românească îl dezvolta, transformându-l astfel pe Mihai Viteazul 
în elementul central al unităţii. 

Această conferire de valori unificatoare s-a transferat şi domnitorului moldovean Ştefan 
cel Mare care împreună cu Mihai ajung să simbolizeze istoria specifică, particulară şi 
comună în tendinţa spre unitate a celor două ţări româneşti surori25. Legendarul tandem 
se află în topul eroilor istoriei naţionale străbătând toate ideologiile care s-au succedat.

Romantismul românesc a împletit istoria cu mitologia naţională la sugestiile 
ideologice, iubind mai mult trecutul nu atât pentru realitatea ce o oferea, cât pentru 
idealul măreţ. Dacă iluminiştii exaltau un prezent emancipator punând bazele unei „ere 
a fericirii” prin raţiune, ştiinţă şi cultură, romanticii devin nişte „profeţi”, schimbând 
valoarea mitului într-un „izvor al cunoaşterii”, descoperind valoarea diversităţii26. 
Pentru toate etniile din sud-estul Europei în căutare de specificitate pentru a se constitui 
în naţiuni, folclorul se întrevede ca o descoperire de sine. Dacă Herder sau Goethe 
intenţionau a surprinde în varietatea infinită a ipostazelor folclorului unitatea lui 
„genus humanum”, romantismul micilor naţiuni accentuează tocmai latura individuală, 
specificul, ireductibilul27. Chiar dacă terenul diversităţii culturale fusese pregătit de 
Herder, abia romantismul va prelua folclorul ca instrument al creaţiei culte.

Transformarea istoriei într-un resort lăuntric prin degajarea ei din preocupările 
erudite şi pătrunderea în literatură, a avut scopul de a determina acţiunea politică. 
Elita românească a secolului XIX vedea salvarea naţiunii prin cultură, meterializând în 
creaţii literare, poetice, artistice, acel specific al spiritualităţii poporului. Cultura naţională 
capătă o idealizare în plan imaginar, încât se poate vorbi de un mit al „unităţii culturale”, 
o apartenenţă cultuală revendicând coincidenţa dintre unitatea culturală şi cea politică28.

Istoria naţională oferă imaginarului romantic personaje istorice ce devin eroi. G. 
Lefabre scria în La naisance de l’historiographie moderne că „romantismul a descoperit 

23 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, p. 163.
24 Ibidem, p. 164.
25 Lucian Boia, op.cit., p. 77.
26 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, p. 119.
27 Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 499.
28 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, pp. 166-168.
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singularitatea de aceea a încurajat obsesia individualităţii naţionale”29, astfel că psihismul 
romantic de tip napoleonian se arată satisfăcut în faţa lui Mihai Viteazul, titan fulgerat de 
„fatum”după împlinirea secolului XVI30.

Cultura oficială devine rezervorul de imagini şi simboluri a producţiilor naţionale, 
raportându-se la modelele sale ca la entităţi spirituale cu care comunică în timp. Aşa se 
poate observa la scriitorii paşoptişti aplecarea spre mitologia medievală românească, cu 
legendele istorice redate în poezia lui Alecsandri, sau Eminescu (întemeietorul Dragoş, 
Mircea cel Bătrân), la Coşbuc şi Bolintineanu. Speciile care reflectă mitologia medievală 
românească sunt fabula, basmul, legenda, satira, povestea, caracteristice efuziunii 
romantice în trecutul exotic al vremurilor glorioase, al eroilor legendari, conţinut care 
nu atestă întâmplările istorice în exactitatea lor, timpul şi oralitatea distorsionând 
acurateţea evenimentelor. Romanticii văd în persoana lui Mihai Viteazul eroul a cărui 
ascensiune fulminantă şi cădere spectaculoasă oferă o epopee a izbăvirii şi unităţii 
naţionale. Eminescu nu ocoleşte momentul formării statelor medievale, al întemeierii 
principatelor prin pomenirea lui Dragoş, Bolintineanu în ale sale Legende glorificând prin 
figurile voievodale „flamura Unirii”31. Profilul particular al „caracterelor” romantismului 
românesc marcate de cultul acţiunii, al aventurii, pasiunii şi cunoaşterii, rezidă în idealul 
justiţiar-social pe care l-a imaginat naţionalismul. O analiză psihanalitică a titanului 
romantic îl configurează în proximitatea supra-eului proprie artistului mesianic, îl 
prefigurează pe supraomul nietzscheean dincolo de bine şi de rău32.

Romantismul-naţionalist în cultura muzicală germană;drama muzicală wagneriană; 
muzica programatică.

Naţiunea etoculturală născută în statele germane se datorează gândirii lui Herder 
care va scrie că „arta caracteristică este singura artă adevărată”, neadmiţând o autenticitate 
decât în expresia trăsăturilor specifice ale unei societăţi implicit a unei culturi33. Teoria 
Kulturnation-ului se conturează în urma reflexiilor lingvistului german care găseşte 
societatea ca starea naturală a omului, iar ceea ce separă, diferenţiază naţiunile pe lângă 
graniţele geografice, rezidă mai degrabă în limbă, gesturi, caractere34. Aşadar, la Herder 
primează o ordine socială şi nu una politică, ceea ce îi determină o idee despre cultură 
bazată pe un ansamblu al codurilor de limbaj, al simbolurilor şi tipurilor de raporturi 
sociale care particularizează societatea. 

Romantismul muzical a fost influenţat de gândirea herderiană, orientându-se 
spre zonele specificului, autenticului ca surse de inspiraţie. De la Revoluţia franceză, 
continuată cu represaliile celor din 1848, evenimentele sociale au semănat nelinişte şi au 

29 Ibidem, p. 87.
30 Elena Tacciu, Romantismul românesc, Ed. Minerva, Bucureşti, 1987, p. 210.
31 Ibidem, p. 63.
32 Ibidem, pp. 317-320.
33 Guy Hermet, Istoria naţiunilor şi naţionalismului în Europa, traducere de Silvia Dram, Ed. 

Institutul European, Iaşi, 1997, p. 145.
34 Ibidem, p. 146.
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accentuat revolta romanticilor. Personajul care a contribuit atât la o revoltă socială cât 
şi la una culturală, artistică, la o adevărată revoluţionare a muzicii, este compozitorul 
german Richard Wagner (1813-1883). Nu întâmplător l-am ales pe Wagner pentru studiul 
de faţă, pe de o parte fiind cel mai prolific compozitor de operă germană, iar pe altă 
parte reprezentând varianta romantismului de tip naţionalist care a îmbinat arta şi 
politica într-o viziune ce l-a determinat să-şi depăşească statutul de muzician. Creaţia 
wagneriană a surprins toate aspectele romantismului, dezvoltând limbajul muzical şi 
formele dramatice asupra cărora ne vom opri atenţia. Scrierile lui Arthur Schopenhauer 
şi Friedrich Nietzsche l-au făcut să adere la ideile naţionaliste pangermanice. Wagner s-a 
considerat autoritatea indiscutabilă a unui cult artistic înrădăcinat în cultura germană, 
inspirată din vechile legende nordice, cu personaje eroice, care se mişcă într-o lume 
supranaturală. Această artă, gravitând în jurul dramei muzicale, trebuia să dea naştere 
acelei opere naţionale, care să fie pentru germani ceea ce tragedia clasică fusese pentru 
grecii antici. 

Până în secolul XIX ţăranii sau poporul apar ca personaj în opera germană 
reprezentându-şi doar clasa, nu naţiunea. Conceptul de das Volk (poporul) a fost pus 
într-o altă lumină de către Wagner care îl concepea ca pe un simbol al naţiunii. Chiar 
dacă poporul mai apare în reprezentări scenice precum în siengsplie-ul Flautul fermecat 
(1791) al lui Mozart, acesta făcând o încercare iluministă de reflectare a umanităţii, prima 
operă care a atins statutul de emblemă naţională în sec. XIX a fost Der Freischütz (1821) 
a lui Carl Maria von Weber (1786-1826) adaptată muzical după o legendă folclorică 
germană cu acelaşi titlu. Această operă avea să îl inspire pe tânărul Richard Wagner 
mai târziu, care, în urma premierei din Paris, nu a ezitat să trimită o telegramă spre 
Germania cu un încărcat mesaj naţionalist, semnalând lipsa oricărei atitudini faţă de 
lucrarea acestuia în spaţiul german35.

Drama muzicală wagneriană se opune divertismentului operei tradiţionale, bazându-
se pe o acţiune sacră, alegorie a dramei interioare, printr-o unitate indisolubilă cu textul, 
scris de Wagner însuşi pentru majoritatea partiturilor sale. Wagner introduce ca inovaţii 
ca „melodia infinită” şi „motivul conducător” (das Leitmotiv), procedeu simbolic de 
sugerare şi evocare a unor teme psihologice, a unor momente-cheie în desfăşurarea 
dramatică. Toate inovaţiile aduse în plan muzical au avut ca premisă distanţarea operei 
germane faţă de modelul bel-canto-ului italian şi al grand opéra-ului francez, făcând din 
opera germană o muzică cu caracter naţional.

Muzica programatică, fenomen larg răspândit în practica artistică, este „orice muzică 
simfonică sau instrumentală al cărei conţinut expresiv este asociat de o sursă concretă de 
inspiraţie: fapt de viaţă, eveniment istoric, motiv literar sau artistc, ş.a.”36 Programatismul 
înseamnă o redescoperire a legăturilor muzicii cu celelalte arte căruia i se asociază 
metafora ca mĳloc de redare. Din punct de vedere estetic, „trăsătura primordială a 

35 Richard Taruskin, Oxford History of Music, vol. 3 Music in the nineteenth century, Oxford 
University Press, 2006, pp. 187-203.

36 ***, Dicţionar de termeni muzicali, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 393.
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muzicii este sensul ei metaforic”37, muzica realizând prin sensibilizarea afectivităţii un 
dublu transfer spre ideal38. Programatismul are un caracter relativ, plurivalent, muzica 
putând fi înţeleasă chiar în absenţa programului impus. Sub aspect semantic, conţinutul 
expresiv asociat sursei concrete de inspiraţie nu îl situează la egalitate cu aceasta, altfel 
spus, ideea nu crespunde neapărat cu redarea ei muzicală. 

Tendinţa de a plasticiza imagini extramuzicale prin limbaj sonor există încă din pre-
Reneaştere la Chanson-urile lui Clement Janequin, la virginaliştii englezi ai secolului 
XVI şi claveciniştii francezi ai secolului al XVII-lea, precum şi în baroc la Vivaldi 
(Anotimpurile), G.Fr. Haendel (Muzica apelor şi Focuri de artificii) şi la J.S. Bach. La clasicii 
vienezi J. Haydn, W.A. Mozart şi L.v. Beethoven se pot interpreta ca muzici cu pogram 
multe din compoziţiile acestora (simfonii, uverturi, sonate)39. 

Ideea programatică se generalizează la mĳlocul secolului al XIX-lea, romanticii 
căutând să lărgească orizonturile şi să caute originalul, în aşa măsură încât devine 
simptomatică pentru acest curent. Programatismul romantic vine prin muzica lui C.M. 
von Weber, Fr. Schubert, Mendelssohn-Bartholdy cu Visul unei nopţi de vară şi simfoniile, 
sau Fr. Chopin care îşi intitulează Studiul revolutionar una dintre cele mai cunoscute 
lucrări pianistice, şi R. Schumann prin fuziunea muzical-literară redată în ciclurile 
Fluturii şi Carnavalul. Culmile programatismului sunt atinse însă de Fr. Liszt (1811) 
considerat creator al poemului simfonic, şi de H. Berlioz cu a sa Simfonie fantastică40. 
Tradiţia romantică a comunicării între arte va fertiliza cultura europeană cuprinzând 
şi şcolile naţionale răsăritene. Şcolile naţionale au adaptat la un cuprins mult mai larg 
muzica programatică ancorându-l în subiecte istorice, mitologice sau legate de natură. 
Şcoala muzicală românească va utiliza muzica cu program pentru afirmarea specificului 
său naţional, cât şi pentru realizarea integrării acesteia în circuitul valorilor artistice 
universale. Înţelegerea evoluţiei particulare a şcolii muzicale româneşti clarifică probleme 
mai genrale precum raportul între naţional şi universal, tradiţie şi inovaţie, limbajul 
artistic şi receptorii săi41.

Romantismul muzical românesc

Procesul democratizării vieţii muzicale are loc în secolul romantismului şi intensifică 
contactul între public şi creaţia muzicală. Creaţia vocal-simfonică a literaturii muzicale 
româneşti din secolul XIX a ocupat o pondere destul de mare în contextul general 
al genurilor afirmate, muzicologia românească din ultimele decenii încercând să 

37 Ştefan Angi, Un sistem de analiză estetică în muzică, în Lucrări de muzicologie, vol. 7, Conservatorul 
de Muzică „Gh.Dima”, Cluj-Napoca, 1971, pp. 248-250.

38 Gabriel Banciu, Semnificaţia estetică a programatismului în muzică, Ed. Media Musica, Cluj-
Napoca, 2006, p. 9.

39 Ibidem, pp. 14-17.
40 Ibidem, pp. 17-20.
41 Gabriela Ocneanu, Conceptul de programatism în muzica simfonică românească, Ed. Novum, 

Iaşi, 2000, p. 8.
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consemneze, inventarieze şi analizeze aceste lucrări. Însă, pe cât de numeroasă se 
anunţă, pe atât este şi greu de accesat, precum spune muzicologul Octavian Lazăr 
Cosma, „o privire obiectivă complexă asupra creaţiei vocal-simfonice pare utopică, deoarece 
multe din acele aproximativ 50 de opusuri se găsesc în fonduri inacesibile, neidentificate 
deocamdată sau pur şi simplu pierdute.”42 Pentru spaţiul Transilvaniei, Iacob Mureşianu 
şi Gheorghe Dima şi-au adus contribuţiile semnificative la acest capitol, alăturându-
li-se compozitori de mai mic calibru. Un detaliu important din cadrul vieţii artistice 
a Transilvaniei secolului XIX trebuie menţionat, şi anume că în lipsa unor coruri 
profesioniste pliate pe lângă orchestrele simfonice, nu se putea realiza o interpretare 
la un nivel înalt a acestor lucrări ample. Acest motiv de ordin tehnic afecta însăşi 
conceperea unei astfel de creaţii, compozitorii trebuind să facă concesii cu inevitabile 
repercusiuni asupra finalităţii artistice. Totuşi, câteva ansambluri corale cu profil de 
amatori (Societatea „Carmen” sau Reuniunile române de coruri din Braşov şi Sibiu) 
au reuşit să dea ecou câtorva lucrări vocal-simfonice43. 

Unul dintre cele mai solicitate genuri rămâne balada, specie împrumutată din 
literatura romantică, aceasta făcând posibilă afirmarea unor poeme romantice cu conţinut 
istoric. Spre deosebire de muzica instrumentală, muzica însoţită de text face mai vizibilă 
corespondenţa limbajului muzical cu cel conceptual. Baladele literare au stat la baza 
multor genuri muzicale în romantism, atât pentru muzica vocală (lied, operă), cât şi 
pentru cea instrumentală ( balada instrumentală la Chopin, Liszt, Brahms), caracterizată 
printr-un ton narativ în spiritul textului epic, deşi fără intenţii programatice.44 În folclorul 
românesc balada aparţine genului epic literar-muzical de mari dimensiuni cu origini 
intr-un trecut îndepărtat, căruia i se mai spune cântec bătrânesc. Gen prin excelenţă 
declamator, are o tematică extrem de bogată pliată pe mai multe straturi: fantastică, 
eroică-vitejească, păstorească, haiducească, cu tematică feudală, ş.a. Baladele au fost 
considerate „mici poemuri asupra întâmplărilor eroice şi faptelor măreţe” de către Vasile 
Alecsandri, sau că „celebrează faptele şi viaţa generaţiilor de mai multe secole în urmă” 
după G. Dem. Teodorescu.45

Am ales balada pentru studiul comparativ, deoarece este un gen cu certe similitudini 
faţă de drama muzicală wagneriană, atât din punct de vedere al aparatului orchestral 
ce îl angrenează ( solişti, cor, orchestră), cât mai ales al tematicii de inspiraţie folclorică 
(legende istorice cu conţinut dramatic). Acastă punere în balanţă poate fi defavorabilă 
compozitorilor români prezentaţi aici, dar nu acest capitol ne interesează în mod 
particular, ci raţiunile ce i-au determinat pe compozitorii aceluiaşi secol să redea muzical 
specificul cultural naţional.

42 O.L. Cosma, Hronicul muzicii româneşti, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1991, p. 478.
43 Idem
44 ***, Dicţionar de termeni muzicali, p. 50.
45 Idem
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Iacob Mureşianu (1857-1917) – poemul dramatic Constantin Brâncoveanu

Compozitorul român cu cel mai însemnat aport în domeniul creaţiilor vocal-simfonice 
şi implicit a baladelor, este Iacob Mureşianu. Acesta numără şase compoziţii, toate 
bazate pe o concepţie dramatică extrasă din scrierile lui V. Alecsandri46, în care tematica 
românească este transpusă muzical în imagini ce adeseori deconspiră sursa folclorică pe 
care se edifică. Stilul consecvent al lui Mureşianu se menţine pe linia romantică timpurie 
caracteristică primei generaţii de compozitori naţionalişti români din care face parte, 
în care polarizează inflexiuni romantice de factură mendelssohniană cu cele de esenţă 
folclorică în care se pot identifica elemente din cântecul popular ţărănesc.

În poemele dramatice de orientare istorică precum Mănăstirea Argeşului (1884-
rev.1885) sau Constantin Brâncoveanu (1905), factorul narativ se implică în proiectarea 
caracterului dramatic47. Naraţiunea este realizată de cor, acest personaj colectiv, vocea 
şi memoria poporului. Pseudolibretul pe care şi-a derulat muzica Mureşianu, îi oferă 
o lapidară fabulă culeasă de Alecsandri, legenda lui Constantin Brâncoveanu a cărui 
conţinut revelează afirmarea conştiinţei naţionale sub forma ei cea mai înaltă de 
sacrificiu, jertfa în numele naţiunii şi al salvării prin credinţă. Fabulaţia simbolică a lui 
Alecsandri are un flux ce se derulează epic, firicelul dramatic constituind-ul portretul 
idealizat al domnitorului român ce dezvăluie încărcătura epică. Pentru balada Constantin 
Brâncoveanu, compozitorul proiectează tragicul destin al domnitorului român care a 
plătit cu viaţa sa şi a acelor trei copii ataşamentul faţă de legea strămoşească. Loialitate, 
dârzenie, stoicism, curaj, tărie de caracter sunt trăsăturile cu care este investit domnitorul 
conferindu-i o aură mitică, trăsături greu puse la încercare de forţa opresivă otomană. 
Compozitorul a preluat pentru realizarea structurii sonore balada lui Alecsandri, fără 
să intervină asupra textului, rezultând un cadru lapidar al desfăşurării acţiunii, conturat 
aforistic, centrat doar la scena confruntării. Compozitorul apelează la un aparat orchestral 
alcătuit din voci bărbăteşti atât pentru soliştii vocali: bariton - Constantin Brâncoveanu 
şi bas- Sultanul, iar un tenor redă vocea Naratorului, cât şi pentru cor, în completarea 
cărora li se adaugă orchestra. Corului i se alocă un spaţiu mare, cu funcţii multiple, 
predominând însă cea de observator al acţiunii. În proiectarea frazelor muzicale se 
operează cu formule melodice şi recitative, melodicitatea fiind asociată firului epic, 
narativ. Un detaliu interesant îl constituie dubla ipostază a funcţiei narative, atât în 
persoana Naratorului ca voce solistă, cât şi în cea a corului căruia i se distribuie rolul 
asemanător tragediei greceşti.

Pentru dramaturgia lui Mureşianu, conflictul se revelează prin opoziţia a două lumi 
diametral opuse, două poziţii antagonice intolerante una faţă de cealaltă reprezentate de 
domnitorul român şi sultanul turc. Moartea eroului, prin triumful forţelor adverse, acel 
fatum predestinat şi lui Mihai Viteazul, pentru sacrificiul închinat neamului şi credinţei, 
face din acesta o figură patriotică luminoasă. Mureşianu adoptă în baladă principiul 

46 Viorel Cosma, Muzicieni români. Lexicon, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1970.
47 O.L. Cosma, op.cit., p. 479.
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dramaturgiei „îngheţate”, declarative, într-o mai mică măsură cel al progresiunii 
dramatice specific wagneriene. Această derulare se desfăşoară liber, fără să trădeze 
elemente de simetrie riguroasă. Astfel, drama este redată în scena confruntării, singura 
de altfel, prin evoluţia trăirilor, prin transformarea dinamicii interioare, fiind singura 
pe care compozitorul poate construi un discurs muzical48. Partitura este concepută pe 
contrastul acestor două sfere contrastante, a marşului grotesc cu iz oriental asociat 
turcilor, cu melodia cantabilă a baritonului înfăţişându-l pe domnitorul român. 
Dramaturgia muzicală a baladei are o desfăşurare succesivă a momentelor (de la 
ridicarea domnitorului de către turci până la uciderea fiilor şi în cele din urmă a lui) 
în care alternanţele orchestrale, corale şi soliste sunt dispuse gradat până la culminaţia 
blestemului lui Constantin Brâncoveanu49. 

Gheorghe Dima (1847-1925) – balada Mama lui Ştefan cel Mare

În acelaşi spirit al afirmării conştiinţei naţionale, compozitorul braşovean Gheorghe 
Dima scrie în 1884, balada Mama lui Ştefan cel Mare inspirat de legenda domnitorului 
moldovean culeasă de Dimitrie Bolintineanu50. Aceeaşi derulare narativă ca şi la 
Mureşianu o manifestă şi Dima, acesta picturalizând muzical momentul înfrângerii în 
lupta antiotomană a domnitorului moldovean care caută în ceas de noapte refugiu. Mama 
sa îl întâmpină la castel nerecunoscându-l fiu decât victorios, ceea ce trezeşte în Ştefan 
un impuls nemaipomenit, adună oastea şi cu ultim efort zdrobeşte inamicul cotropitor. 
Un caracter dramatic la această legendă nu se întrezăreşte, doar eventualitatea ei în cazul 
unei nereuşite. Potenţialitatea dramatică se întrezăreşte în acceptatrea acelui fatum, 
sacrificiu pentru neam şi credinţă, pe care o declanşează vorbele mamei domnitorului, 
spiritul matern şi ocrotitor reamintindu-i datoria naţională. 

Formula orchestrală aleasă de Dima este compusă din solişti vocali: bas pentru 
Ştefan şi mezzosprană pentru mama acestuia, şi cor mixt cu acelaşi rol de narator 
în acompanierea orchestrei. Din punct de vedere stilistic, limbajul muzical pe care îl 
preconizează este de orientare mai largă, cu sonorităţi impunătoare, teme pregnanate 
şi contraste menite a proiecta imaginile ce se desprind din această legendă. În viziunea 
sa, Dima redă acele caracteristici ale poporului, acea spiritualitate naţională, fără a se 
limita numai la muzica populară şi la mĳloacele de expresie derivate din aceasta. Vibraţia 
patriotică sau sentimentul devoţiunii sunt surprinse prin intermediul imaginilor sonore 
de o clară orientare universalistă, compozitorul apelând discret la pasaje de rezonanţă 
folclorică românească. Din acest episod legendar Dima construieşte gradat o succesiune 
de momente muzicale pe firul epic al baladei, atingând momentul climaxului atunci când 
„din cornu-i sună şi armata îşi adună”, deci acel moment al trezirii conştiinţei naţionale 
şi al acţionării în acest sens, idee căreia îi dublează apariţia, întărind efectul. Balada se 
încheie triumfal în tempo de Maestoso sostenuto.

48 Ibidem, pp. 484-485.
49 Ibidem, pp. 486-487.
50 Viorel Cosma, op.cit., p. 162.
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Dramatrugia lui Dima este una bazată pe principiul contrastului, câutând varietate 
în amplasarea momentelor corale şi asigurând o unitate a lucrării, folosind atât gândirea 
armonică cât şi tehnica polifonică (pasaje imitative la cor, spre deosebire de tratarea 
omofonă la ceilalţi compozitori). Prin scrierea contrapunctică, Dima a introdus un 
element nou în creaţia corală românească, punând astfel bazele unei tradiţii polifonice 
în Transilvania. Nu se poate vorbi de o dramaturgie propriu-zisă (cu scene sau acte), 
atât timp cât nici subietul nu oferă un cadru propice, ci de o desfăşurare a muzicii pe 
firul epic, o povestire cursivă a evenimentelor realizată de cor cu intervenţiile soliste 
ale celor doi protagonişti. De aici rezultă o formă liberă a construcţiei muzicale, chiar 
dacă textul literar este urmărit cu exactitate. Autorul diversifică atmosfera sonoră prin 
schimburi dese de tempo, corespunzătoare fiecărui cadru scenic. Merită inserate cuvintele 
muzicologului Zeno Vancea care îi reliefează stilul muzical specific al compozitorului 
braşovean: „Expresivitatea muzicii sale constă în bună parte în limbajul armonic diferenţiat, 
multicolor, bazat pe o ingenioasã distribuire a contrastelor dintre consonanţă şi disonanţă. Cu 
toate că de-a lungul întregii sale dezvoltări componistice se pot urmări unele influenţe ale muzicii 
romantice germane, de la Mendelssohn şi Schumann, până la Wagner, Dima a rămas până azi 
unul din cei mai personali armonişti din muzica româneascã.”51 

Ion Vidu (1863-1931) – balada Ştefan şi Dunărea; legenda Moartea lui Mihai Eroul 

La compozitorul lugojan Ion Vidu, natura şi istoria sunt sferele prioritare ale baladelor, 
preocupat să surprindă în sonorităţi imagini eroice mobilizatoare cu puternic caracter 
naţionalist, patriotic. Merită menţionată alegerea lui Vidu în ceea ce priveşte subiectele 
baladelor deoarece acesta a scris muzică în condiţiile în care trăia sub stăpânire austro-
ungară, aspiraţiile pentru independenţă şi unire cu restul teritoriilor româneşti fiind 
foarte puternice. 

Balada Ştefan şi Dunărea a cărei prime reprezentări scenice s-a realizat în 1898 sub 
bagheta autorului de către Reuniunea Română de cântări şi muzici din Lugoj, are versurile 
baladei cu acelaşi nume de Vasile Alecsandri52. Balada surprinde de această dată postura 
romantică a domnitorului moldovean care îşi pune viaţa în pericol în numele iubirii. 
Mult mai îndulcită de această ipostază lirică a eroului, balada nu ocoleşte momentul 
dramatic în care Ştefan se aruncă în apele Dunării după iubita sa sub ochii înmărmuriţi 
ai cetei hanului şi cetei sultanului. Vidu apelează la dramaturgia bazată pe numere, 
secvenţe, înfăţişând un tablou mozaicat de motive ce susţin întregul flux sonor53.Şi aici, 
factorul purtător al acţiunii este corul, relatând momentul salvării fetei din valurile 
fluviului într-un stil muzical ce îi permite compozitorului să elibereze melodii populare, 
îndeosebi doine, oferindu-i caracterul popular, naţional.

51 Zeno Vancea, Creaţia muzicală românească. Sec. XIX-XX, Bucureşti, Editura Muzicalã, 1968, vol. I,
p. 144.

52 Viorel Cosma, op.cit.
53 O.L. Cosma, op.cit., p. 510-511.
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Cea mai impunătoare creaţie a sa în acest gen este Moartea lui Mihai Eroul (1911), 
legendă pentru solişti, cor şi pian pe versurile lui Dimitrie Bolintineanu care ar data din 
1888 într-o variantă corală54. Drama este din titlu revelată, legenda tratând momentul 
uciderii lui Mihai, în numele acestei jertfe cântându-i-se eroismul dar mai ales de a i se 
reactualiza idealurile unificatoare pe care acest domnitor le-a avut. Câteva momente 
în textul muzical al protagonistului enunţă valoarea axiomatică a unificării pe care a 
înfăptuit-o: „Sau români ne pierdem, sau români trăim!”, la fel cum lasă cu lege de 
testament dragostea de ţară în care să i se crească copii. În lipsa materialului muzical, 
vom reda în cele ce urmează un scurt rezumat al analizei pe care a făcut-o muzicologul 
O.L.Cosma55. Legenda debutează cu o introducere instrumentală realizată de pian în 
tonalitate minoră, destinată să creeze ambianţa eroico-dramatică şi narativă, parte ce ar 
corespunde uverturii unei drama wagneriene. După cum am văzut la ceilalţi compozitori, 
dialogul de realizează şi aici între cor şi personajul principal, corul având rolul de liant 
arhitectural prin funcţia sa narativă. Din punct de vedere stilistic, compoziţional, Vidu 
realizează o simbioză între marş şi doină prin ritmuri punctate şi arabescuri, ornamentări, 
cadenţe specifice genului folcloric, cărora le intuieşte potenţialitatea expresivă, dar 
căutând însă o cale mai abstractizată. Din alternanţa cor, personaje (Mihai, Basta), 
intervenţia lui Mihai e concluzivă în sensul deciderii soartei tuturora prin această 
ultimă înfruntare planificată, pianul dinamizând factura eroică prin ritmuri energice şi 
broderii variaţionale. Momentul culminant dramatic al acestei lucrări, uciderea lui Mihai 
şi tristeţea care se abate asupra tuturora, este sugerat de bocetul cântat de cor, un marş 
funebru a cărui repetiţie de trei ori îl face să se întipărească în memoria auditoriului. 
Structura acestei lucrări este liberă, de aici şi aspectul mozaicat, dar de unde se poate 
descoperi introducerea, scena complotului şi uciderii lui Mihai. 

Concluziile preliminare ale creaţiei vocal-simfonce româneşti din Transilvania 
secolului al XIX-lea, se configurează aici doar în spaţiul baladei, această specie de factură 
laică ce poate exprima muzical suflul ideologic naţionalist. Ceea ce putem observa cu 
uşurinţă este aplecarea compozitorilor români spre balada literară al cărui conţinut oferă 
o poveste, schiţând deja o muzică programatică. Comparaţia cu drama wagneriană se 
rezumă la palierul istoric abordat de compozitori, şi motivaţia naţionalistă comună 
fiecărei culturi în parte. Limbajul muzical al muzicienilor români este unul specific 
tonal-funcţionalului clasic de factură germană, însuşit în urma şcolarizării lui Dima şi 
Mureşianu la Leipzig, pe care îl adaptează specificului românesc prin preluarea unor 
motive, ritmuri, tempi de esenţă folclorică. Este motivul pentru care îi situează în rândul 
şcolilor muzicale naţionaliste, curent artistic ce a cuprins Europa în secolul XIX- secolul 
naţiunilor. Faptul că au adaptat baladei, legendei, un aparat orchestral mare, indică 
la compozitorii români tendinţa spre grandoare, de a pune pe măsura subiectului o 
formulă muzicală corespunzătoare şi mobilizatoare. Contribuţia adusă de compozitorii 
români culturii româneşti este semnificativă şi reprezintă dovada punerii în aplicare a 

54 Ibidem, p. 511.
55 Ibidem, pp. 511-514.
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îndemului naţionalist de a crea artă în baza unui fond cultural bogat, înscriind aceste 
forme de artă în patrimoniul cultural românesc. 

Lucrările celor trei compozitori români au în comun motivaţia pentru care au apelat 
la subiecte istorice, fiind clar suflul naţionalist ce le străbate, tehnicile de compoziţie 
folosite încadrându-se pe linia romantismului clasic de factură germană.

Istoria, alături de limbă, constituie o manifestare pregnantă a conştiinţei naţionale 
deoarece include valori, propune termen de comparaţie, discreditează sau glorifică 
prezentul, iar atunci când este asumată, câştigă o dimensiune interioară, devine o sursă 
de exaltare pentru oricine. Istoria s-a dovedit asumată şi în sfera artistic - muzicală, 
compozitorii români din Transilvania educaţi în spiritul ideologiei naţionaliste începând 
să transpună în artă aceste valori după mĳlocul secolului al XIX, punând astfel bazele 
a ceea ce se numeşte şcoală muzicală românească. 


