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Eduard RUSU* 
 
 

Muzica nunţilor domneşti 
 
 
 
 
Nunta, rit de trecere, a fost încă din cele mai vechi timpuri unul dintre cele 

mai importante evenimente din viaţa omului. În funcţie de timpul istoric, de zona 
geografică, de religie şi de poziţia socială a mirilor, nunta a căpătat foarte multe 
forme, generând totodată şi numeroase tradiţii menite să dea specificitate şi să 
diferenţieze regiunile sau culturile. 

În Ţările Române, în perioada secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea, nunta se 
desfăşura pe două planuri, laic şi religios, ca de altfel şi în cazul multor altor 
ceremonii. Laicul era guvernat de obiceiuri, tradiţii şi cutume, în funcţie de 
specific, dar şi de starea materială şi poziţia socială a familiilor mirilor. Religiosul 
este marcat, la fel ca în prezent, de tradiţia bizantină ortodoxă, diferenţele sociale 
fiind mai puţin vizibile în acest caz. 

Realizarea unei imagini concrete din punct de vedere muzical pentru 
această perioadă nu este posibilă din cauza puţinelor informaţii disponibile 
referitoare la acest subiect. Dar, anumite aspecte care ţin de latura muzicală pot fi 
tratate şi eventual comparate, pentru a forma o idee despre cum se desfăşura 
ceremonialul de nuntă la curtea domnilor din Moldova şi Ţara Românească şi cum 
contribuia muzica la sporirea spectaculozităţii sau la sugerarea ideii de superioritate 
din punct de vedere politic. Conform lui Dimitrie Cantemir, atunci când se 
căsătoreau, copiii de boier trebuiau să obţină mai întâi acordul domnului şi dovada 
episcopului, pentru a preîntâmpina căsătoriile în afara regulilor. Prima etapă a 
nunţii începea în lunea de după stabilirea datei căsătoriei şi se desfăşura atât la casa 
mirelui, cât şi la cea a miresei, unde se adunau rudele şi unde avea loc o mică 
petrecere, acompaniată de muzica lăutarilor. Ceremonialul nunţii continua prin 
ospeţe, începând din joia de dinaintea nunţii şi până sâmbătă, la casele mirilor, 
urmând ca duminică după vecernie să se meargă în alai la biserică pentru 
ceremonia religioasă. Slujba descrisă de Cantemir era cea oficiată la orice nuntă 
ortodoxă. Este amintit momentul înconjurării mesei în timpul cântării Isaie 
dănţuieşte şi este descris momentul „paharului comun” (împărtăşirea ritualică a 
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mirilor)1. În cazul în care domnul este cel care cununa, nunta se făcea la curtea 
domnească, iar mirele era tratat la fel ca domnul – când merge la biserică pentru 
cununie şi când se întoarce este însoţit de tot alaiul Curţii şi de către muzică, 
alcătuită din darabane şi din alte instrumente muzicale, creştine şi turceşti2. 

Una dintre primele relatări concrete referitoare la modul în care se 
desfăşura o nuntă la curtea domnilor români este cea a lui Ioan Kemény, 
reprezentant al principelui Transilvaniei Gheorghe Rákóczi la nunta fiicei lui 
Vasile Lupu, Maria, cu prinţul Radziwiłł, petrecută în anul 1645. Relatarea este una 
sumară, mai ales din punct de vedere al informaţiilor muzicale; totuşi de aici aflăm 
că nunta s-a făcut cu foarte mare fast, chiar cu risipă. Nuntaşii erau îmbrăcaţi cu 
haine foarte scumpe, după moda vremii, iar în afara mesei îmbelşugate, cei prezenţi 
s-au bucurat şi de „fel de fel de muzici, măscărici, acrobaţi şi saltimbanci şi oameni 
cu fel de fel de măiestrii, vrednici de admirat”, toate după obiceiurile curţilor 
principilor creştini3. Un alt martor ocular al evenimentului, citat de Eberhardt 
Werner Happel, ne relatează că la această nuntă au cântat „muzicanţii turci care 
fuseseră trimişi chiar de la curtea sultanului în acest scop”, iar în cadrul acestui 
eveniment „au venit aici comedianţi, scamatori sau panglicari, acrobaţi, luptători cu 
pumnii şi cu spada, dănţuitori pe săbii şi puzderie de alţii de teapa lor care ştiau să 
înfăţişeze fel de fel de născociri înveselitoare. Se mai puteau vedea şi tot felul de 
sărituri ciudate şi jocuri minunate de bărbaţi turci şi de femei care erau în parte şi 
din Circasia”4. Observăm într-adevăr opulenţa şi exotismul acestei nunţi, fie şi doar 
raportându-ne la elementele de divertisment, precum aceste diverse jocuri5, aduse 
special din Imperiul Otoman, ca gest de putere, care colorează atât de mult un 
asemenea cadru. Mai aflăm şi că slujba cununiei a fost oficiată de către Petru 
Movilă, mitropolitul Kievului, după ritul ortodox, chiar dacă Janusz Radziwiłł era 
calvin6, aspect care, din perspectivă teologică, implică unele complicaţii. În acelaşi 
context, vedem că femeile au dansat în piaţa oraşului, aşa cum se practica la nunţile 
celor din înalta societate: „vreo 50 sau 60 de fete şi femei din înalta nobilime, toate 
foarte frumos îmbrăcate, prinzându-se de mâini, au dansat jocul românesc, când 
învârtindu-se în cerc, când desfăcându-se în şir lung. Bărbaţii numai priveau la ele 
şi nici unul nu s-a amestecat în jocul lor; dar tocmai în fruntea lor, un stolnic bătrân 
sărea cât putea învârtindu-şi toiagul”7. La nunţi se dansează pe străzile oraşului şi 
în curţi, unde se formează două şiruri, unul de bărbaţi, altul de femei, fiecare astfel 

 
1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere după originalul latin de Gh. Guţu, Bucureşti, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973, p. 323-325. 
2 Ibidem, p. 327. 
3 Călători străini despre Ţările Române, vol. V, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-
Dresca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 136. 
4 Ibidem, p. 647-648. 
5 Pentru detalii, vezi Eduard Rusu, The Bagpipers and the Games of the Princely Court, în Paths of 
Communication in Postmodernity, volum editat de Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru Buda, 
Târgu Mureş, Arhipelag XXI Press, 2020, p. 94-103. 
6 Călători străini, vol. V, p. 136. 
7 Ibidem, p. 137. 
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de şir fiind condus de un bărbat vârstnic, care ţine în mână un baston împodobit8, 
aşa cum am observat şi mai sus. Mişcările acestui dans sunt lente, pentru a nu se 
amesteca membrii celor două rânduri, fiecare şir executând paşi care să-l 
poziţioneze în faţa celuilalt şir, iar dacă se întorc, să rămână spate în spate. Se 
păstrează cu stricteţe o ierarhie în alcătuirea acestor rânduri, primii fiind 
conducătorii amintiţi, apoi mirii, naşii şi ceilalţi, chiar dacă după miri urmează 
persoane cu un statut mai mare decât al lor. Aceste două rânduri distincte se 
formează înainte de ceremonia religioasă a cununiei, iar după aceasta toţi se 
amestecă formând un cerc în care soţii îşi ţin de mâna dreaptă soţiile, tinerii 
procedând la fel, cu fetele de acelaşi rang cu ei9. 

Referitor la acelaşi eveniment, Miron Costin relata că „n-au lipsit nimic din 
toate podoabele, câte trebuiau la o veselie ca aceea, cu atâţia domni şi oameni mari 
din ţări străine. Meşteri de bucate, aduşi din alte ţări, zicături, jocuri şi de ţară şi 
străine. Curtea împodobită toată şi strânşi boierii şi căpeteniile ţării, feciori de 
boieri, oameni tineri la alaiuri pe cai turceşti cu podoabe şi cu peţiene la işlic. Şi 
aşa cu petreceri trăgându-se veselia câteva săptămâni”10. Deşi informaţiile nu sunt 
prea detaliate, ne putem imagina somptuozitatea acestei petreceri şi variaţia de 
influenţe, pe toate palierele, întâlnite cu această ocazie. Din punct de vedere 
muzical, expresia „tot felul de muzici” ne poate duce cu gândul că erau prezenţi în 
primul rând lăutarii, apoi meterhaneaua11, muzica clasică otomană, dar şi muzică 
poloneză, adusă special pentru a înfrumuseţa acest eveniment. Tot acum, zicăturile 
şi jocurile locale şi străine indică din nou o manifestare grandioasă şi 
impresionantă. Corelând muzica şi jocurile şi gândindu-ne la personalitatea lui 
Vasile Lupu, putem uşor să ne imaginăm opulenţa şi diversitatea care – pe lângă 
funcţia principală pe care o avea de îndeplinit, cea de asigurare a atmosferei 
muzicale în tot acest context – cu siguranţă reprezenta un mesaj de putere, îndreptat 
mai ales către ginerele său, dar şi către toţi ceilalţi invitaţi. Lucrurile care atrag 
atenţia şi fură privirile impresionează în acelaşi timp, iar abundenţa, muzicală în 
cazul nostru, conferă evenimentului o imagine şi o senzaţie de putere, manifestată 
perpetuu. 

La câţiva ani după acest eveniment, în 1652, Vasile Lupu îşi căsătoreşte şi 
a doua fiică, Ruxandra, cu Timuş, fiul lui Bogdan Hmelniţki, hatmanul cazacilor. 
Evenimentul este descris de un anonim german, iar potrivit acestuia, domnul 
Moldovei trimite în întâmpinarea lui Timuş pe Toma, vornicul din Ţara de Sus, 
pentru a-i asigura avangarda, apoi pe Gheorghe hatmanul, la cererea cazacului, 
pentru mai multă siguranţă. Ajuns în apropierea Iaşului, Timuş se apropie de Vasile 
Lupu în galop, în sunetul muzicilor ostăşeşti, domnul ieşindu-i în întâmpinare cu 

 
8 Ibidem. 
9 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 315. 
10 Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 
1958, p. 121. 
11 Despre meterhanea, vezi Eduard Rusu, Meterhaneaua – principala modalitate de evidenţiere a 
puterii politice prin muzică, în AIIX, LV (2018), p. 361-375. 
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un mare alai. Intrarea în oraş se face cu fast, în sunetul muzicilor ostăşeşti şi a 
celorlalte muzici, turceşti şi ţigăneşti12. Ajuns la curtea domnească, Timuş este 
foarte bine primit de către domn, iar ritualul de nuntă începe să se desfăşoare cu 
etapele sale preliminare. În timpul instalării mirelui în palatul domnesc, fetele din 
suita miresei încep să danseze pe muzica cântată de ţiganii lăutari. Urmează masa, 
la care este invitat ginerele şi care se desfăşura în atmosfera sonoră generată de 
lăutarii moldoveni şi muzica clasică otomană, în timp ce turcii făceau tot felul de 
acrobaţii, asigurând mesenilor buna dispoziţie prin spectacolul lor13. Observăm şi 
acum, la fel ca în cazul primei nunţi, diversitatea muzicală, dar şi cea coregrafică, 
acrobaţii turci fiind responsabili de acest aspect. A doua zi, sâmbătă, nunta 
continuă cu diverse dansuri la care participă doar femeile boieroaice şi fetele 
moldovenilor, iar duminică de dimineaţă dansurile au continuat în aceeaşi manieră. 
Apoi mirii au mers la biserică pentru săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei; după 
aceasta, la ieşirea din biserică, au fost întâmpinaţi de muzica lăutarilor, iar tristeţea 
tinerei mirese, marcată de acest moment, era alungată cu cântece căzăceşti14. La 
masă, Timuş mulţumeşte domnului pentru cinstea acordată şi dispune să-i cânte 
muzica turcească. Apoi a dorit să-i cânte şi muzica sa, formată din trei scripcari, un 
trombonist şi un trâmbiţaş, care au cântat în limba poloneză, petrecerea ţinând până 
în miez de noapte15. Nunta se termină după câteva zile, la despărţire împărţindu-se 
daruri reciproc, Timuş fiind însoţit în alai până la locul unde a fost întâmpinat când 
a venit în Moldova. Informaţiile muzicale pentru cea de-a doua nuntă sunt puţin 
mai variate şi ne ajută să ne formăm o idee despre cum se desfăşurau lucrurile într-o 
asemenea ocazie şi să ne gândim că muzica de nuntă de la curtea Moldovei a fost 
aceeaşi pentru ambele nunţi, diferenţa făcându-se doar prin muzica specifică celor 
doi miri, poloneză şi căzăcească. Întâlnim acelaşi gen de manifestare fastuoasă şi 
aceeaşi grandoare caracteristică unui astfel de eveniment din familia domnului. 

În anul 1681, Gheorghe Duca, atunci domn al Moldovei, căsătoreşte pe 
fiica sa Catrina, cu Ştefan, fiul lui Radu Vodă. Nunta a fost una „mare şi 
frumoasă”, fiind invitaţi toţi boierii, indiferent de rang, venind şi solii din ţările 
vecine cu daruri de nuntă. Timp de două săptămâni, participanții s-au veselit „cu 
feluri de feluri de muzici şi de jocuri şi pehlivani şi de puşti”16, acelaşi lucru 
întâmplându-se şi la nunta lui Constantin Şerban, când la ospăţ au fost prezenţi şi 

 
12 Călători străini, vol. V, p. 473-474. 
13 Ibidem, p. 474-475. 
14 Ibidem, p. 475. În alt loc se specifică că la nunţile domneşti, în timpul ospăţului, fetele dansează de 
trei ori în faţa domnului, iar doamna are voie să danseze doar dacă este rudă cu unul dintre miri. 
Cf. ibidem, vol. III, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dresca Bulgaru, Paul 
Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971, p. 46; ibidem, vol. VII, îngrijit de Maria Holban, 
M. M. Alexandrescu-Dresca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1980, p. 266. 
15 Ibidem, vol. V, p. 476. 
16 Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu 
introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 262. 
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„pehlivanii cu şotiile lor”17. Duca dansa prin curte şi pe uliţe cu toţi boierii şi 
jupânesele şi cu toţi negustorii, doar mirii nu dansau afară, pentru că erau fii de 
domn, dansul în aer liber fiind destinat doar boierilor18. În acest caz, avem 
informaţii şi despre logodna celor doi, petrecută înaintea nunţii, şi despre care 
cronicarul ne spune că „au fost aicea în ţară mare veselie, au făcut multe ospeaţe, 
multe jocuri, care se potrivea cu o nuntă domnească, iar nu logodnă [...]. Adus-au 
pehlivani de cei ce joacă pă funii şi de alte lucruri adusease”19. Pe lângă acelaşi gen 
de manifestare la fel ca precedentele, cu domnul veselindu-se împreună cu nuntaşii, 
un detaliu important este menţiunea aducerii pehlivanilor, lucru care ne arată că se 
dorea ca evenimentul să fie unul aparte, unic, pe care cei prezenţi să-l ţină minte şi 
totodată să arate puterea financiară şi politică a celui care dispune şi suportă 
aducerea lor. 

Georg Franz Kreybich asistă, în trecerea lui în 1697 prin Ţara 
Românească, la nunta Ilincăi, fiica lui Constantin Brâncoveanu, cu Scarlat 
Mavrocordat, fiul lui Alexandru Exaporitul20. Deşi informaţiile sunt sumare, aflăm 
totuşi că la masa de nuntă au luat parte domnul, patriarhul Dionisie al II-lea Notara 
şi boierii cei mai de seamă ai ţării. Aceştia erau destinşi prin diferite jocuri şi 
scenete, fiind simulată chiar şi o luptă între turci şi nemţi, dar şi diverse dansuri 
turceşti, arăbeşti, chinezeşti, tătărăşti, franţuzeşti, spaniole şi leşeşti21. Deşi sumară, 
descrierea conţine informaţii importante şi inedite, mai ales din punct de vedere 
muzical. O altă fiică a lui Brâncoveanu, Maria, se căsătoreşte cu Constantin Duca, 
fiul lui Gheorghe Duca. Evenimentul s-a petrecut la Iaşi, pe durata a trei săptămâni, 
cu mare pompă şi bogăţie şi cu „feluri de feluri de muzici şi pehlivănii” care au 
uimit Iaşul22. Nunta lui Grigorie Băleanu cu Smaranda, o altă fiică a lui Constantin 
Brâncoveanu, a fost, de asemenea, prilej de mare bucurie şi veselie, „cu mare 
parisie făcându-se tot, au şăzut şi la masă, ospătându-se, cu multe feluri de zicături, 
muzice cu jocuri şi cu alte desfătări”23. În toate cele trei cazuri, dansurile 
enumerate presupun şi o muzică specifică care să le acompanieze, iar varietatea lor 
ne face să ne gândim la faptul că la acea nuntă erau prezente formaţii muzicale care 
reprezentau diverse regiuni sau culturi. Prezenţa simultană a atâtor formaţii denotă 
poate o largă deschidere culturală a celui care le-a comandat şi susţinut material, 

 
17 Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia, studiu introductiv, ediţia manuscrisului 
arab, traducere în limba română, note şi indici de Ioana Feodorov, Bucureşti-Brăila, Editura 
Academiei Române, Muzeul Brăilei-Editura Albatros, 2014, p. 396. 
18 Ion Neculce, op. cit., p. 262-263. 
19 Cronica Bălenilor (din Istoriile domnilor Ţării Româneşti), în Cronicari munteni, selecţia textelor, 
studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Univers Enciclopedic, 2004, p. 358. 
20 Călători străini, vol. VIII, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dresca Bulgaru, Paul 
Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 125. 
21 Ibidem, p. 128. 
22 Ion Neculce, op. cit., p. 354. Cf. şi Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab 
Brâncoveanu Voievod, în Cronicari munteni, cit., p. 565. 
23 Radu Greceanu, op. cit., p. 634. 
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chiar dacă, probabil, aducerea acestor muzicieni se datora în primul rând unui 
sentiment de extravaganţă şi opulenţă. Acest lucru nu este singular în cazul lui 
Brâncoveanu, aspect pe care îl putem observa şi în alte exemple. Varietatea 
muzicală de aici ridică nivelul curţii domneşti de la Bucureşti la nivelul marilor 
Curţi europene, având în vedere mai ales pe cea a regelui Ludovic al XIV-lea al 
Franţei, contemporanul lui Brâncoveanu. La Curtea acestui rege se observă, pe 
lângă diversele jocuri şi dansuri, şi o mare varietate muzicală. Muzica în diversele 
ei forme era mereu abordată la nivel de artă, dând tonul în această materie la nivel 
european24. 

Nunta fiicei lui Nicolae Mavrocordat cu Ianache cămăraşul s-a desfăşurat 
cu mare pompă, cu jocuri „care nu s-au făcut altă dată: hore de boieri şi de coconi, 
hore de jupânese şi de cocoane tot înpodobite, în mijlocul Curţii domneşti, de care 
podoabe se mira şi solul [cel al domnului Mihai Racoviţă]. Dară jocurile celealalte 
ce s-au făcut, că au trimis domnul în Ţarigrad de au adus jocători şi zicători şi au 
făcut feliu de feliu de jocuri şi pe pământ şi pe funii; mease în opt zile tot cu 
jucători şi cu tunuri. Şi era cu adevărat într-acele opt zile în gurile tuturor cuvântul 
acesta: să trăiască tinerii fiii Măriei sale şi de veaseli ce era cu toţii s-au sculat toţi 
boiarii înpreună cu solul de au jucat înnaintea domnului”25. O nuntă în familia 
domnească presupunea o desfăşurare pe măsură, iar în acest caz ni se arată clar 
modalitatea în care se dorea depăşirea tiparelor şi evidenţierea în orice fel. 
Aducerea unor trupe de jucători tocmai de la Constantinopol reprezintă un gest de 
putere şi de opulenţă, pe care şi-l putea permite doar domnul. Nu trebuie să 
excludem din această ecuaţie nici muzica, cu toate că nu a fost amintită, dar după 
cum am arătat deja, muzica şi jocurile reprezintă un tot unitar, întrucât nu sunt 
posibile jocurile fără muzică. 

În anul 1738, în luna ianuarie, Scarlat, fiul lui Grigore al II-lea Ghica, se 
căsătoreşte cu Anastasia, fiica lui Mihai Racoviţă, la Constantinopol. În acest 
context, Grigore al II-lea Ghica a făcut în ajunul nunţii alai cu meterhanea şi cu 
bombarde, invitând oaspeţi de seamă turci la un ospăţ domnesc, acolo unde s-au 
veselit cu felurite instrumente muzicale şi jocuri. A doua zi, după cununia 
religioasă, dar şi a treia zi, s-au dat alte ospeţe, în aceeaşi atmosferă muzicală26. 
Acelaşi domn, la nunta fiicei sale, de această dată, cu Dumitraşcu Sturza, a făcut 
masă mare „cu toate zicături [...] trăgând şi danţuri prin ograda curţii”27. 

O idee despre caracterul muzicii din cadrul unei nunţi domneşti o putem 
desprinde şi din relatarea făcută în Cronica Ghiculeştilor, conform căreia Constantin 

 
24 Don Fader, The ‘Cabale du Dauphin’, Campra, and Italian Comedy: The Courtly Politics of French 
Musical Patronage Around 1700, în „Music & Lettres”, vol. 86, no. 3 (Aug., 2005), p. 380-413. 
25 Radu Popescu, Cronica lui Nicolae Mavrocordat (din Istoriile domnilor Ţării Româneşti), în 
Cronicari munteni, p. 815. 
26 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, ediţie îngrijită de Nestor Camariano 
şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1965, p. 413-415. 
27 Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovii de la domnia întâi şi pînă la a patra 
domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1733-1774), ediţie critică de Aurora Ilieş şi Ioana 
Zmeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1987, p. 34. 
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Mavrocordat, care nu iubea „instrumentele muzicale însoţite de cântece 
necuviincioase şi molatice”, s-a lăsat greu convins de boieri ca la nunta fiicei sale 
Smaranda cu Ioniţă Racoviţă să se cânte din instrumente, fără a permite însă să se 
interpreteze melodii obscene şi necuviincioase28. Observăm că, indiferent de statutul 
mirilor, la nunţi îşi făceau loc şi cântece neadecvate. 

James Dallaway, aflându-se în 1794 în Ţara Românească, participă la 
nunta unor boieri de starea a doua. După ce îşi prezintă omagiile în faţa mirilor, 
asistă la începerea dansului numit „romeika”, intrepretat în totalitate de femei, la 
fel ca în cazurile de nunți domnești, dintre care una flutura o batistă brodată şi 
părea că este solista dansatoarelor. Muzica acompaniatoare era formată din două 
lăute (viori29), două cobze cu coarde din intestine de pisică şi un nai sau un fluier, 
melodiile interpretate fiind foarte ritmate30, aproximativ acelaşi ceremonial fiind 
descris de către un alt englez, membru al aceleiaşi delegaţii31. Dansul romeika este 
întâlnit şi în folclorul rusesc, fiind unul popular şi având aspecte asemănătoare cu 
dansurile din alte ţări32. De asemenea, acest dans era întrebuinţat în Rusia în 
aceeaşi perioadă în cadrul nunţii, sub aceeaşi formă. Astfel, Adam Olearius 
vizitează Moscova la mijlocul secolului al XVII-lea şi notează faptul că femeile 
poartă în timpul dansului batiste brodate pe care le flutură, ele fiind în general 
foarte implicate în manifestările muzicale cu diferite ocazii, precum nunta33. 
Acelaşi dans era practicat şi în Imperiul Otoman de către femeile creştine. 
Cincisprezece, douăzeci sau treizeci de femei, ţinându-se de mână sau de mijloc 
formează un lanţ, iar cea care le conduce ţine în mâna dreaptă o batistă brodată, 
executând mişcări vesele şi agreabile34. Din toate aceste exemple putem observa 
circulaţia anumitor dansuri, interpretate cu ocazii speciale, care arată o practică 
comună, similară pentru un areal mai mare. Nu ştim dacă acest dans era unul 
practicat doar în straturile superioare ale societăţii, cel mai probabil nu, dar putem 
observa elemente comune cu ale altor popoare şi putem, de asemenea, constata 
circulaţia artistică care nu ţine cont de graniţe. 

Alaiurile nuntaşilor pot şi ele să ofere informaţii preţioase referitoare la 
muzica din cadrul nunţii. Domnul Nicolae Caragea şi-a căsătorit fiica, numită 
Zamfira, cu Ioan Alexandru Mavrocordat. Deoarece mirele se afla la 
Constantinopol, mireasa a plecat cu alai mare din Bucureşti, format din foarte mulţi 
soldaţi, împreună cu comandanții lor, fiecare grup având locul său bine definit în 
alai. Nu lipseau trâmbiţaşii agieşti şi spătăreşti şi nici dregătorii cu funcţii mai mici 

 
28 Cronica Ghiculeştilor, p. 625-627. 
29 G. F. Cushing, Dr. Dallowayʼs Itineray, în RESEE, VIII (1970), No. 3, p. 471. 
30 Călători străini, vol. X, partea a II-a, îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dresca 
Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2001, p. 1216. 
31 Ibidem, p. 1208. 
32 Auguste de Legrande, Voyage de Moscou à Vienne, Paris, 1824, p. 15. 
33 Philip Ross Bullock, Women and Music, în Women in Nineteenth – Century Russia: Lives and 
Culture, volum editat de Rosslyn Wendy, Alessandra Tosi, Open Book Publishers, 2012, p. 120-121.  
34 Ignatius Mouradgea d’Ohsson, Tableau Général de l’Empire Ottoman, tome quatrième, second 
partie, Paris, 1791, p. 428. 
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ai curţii domneşti. Lor le urmau unii membri ai familiei şi meterhaneaua, apoi 
trâmbiţaşii domneşti şi muzicanţii nemţi, precum şi alţi dregători care precedau 
careta domnească, după ea venind toţi lăutarii cântând după obiceiul lor35. 
Asemenea altor alaiuri domneşti, acesta avea caracteristici similare şi era alcătuit 
după aceeaşi structură. Putem observa şi aici muzica, atât militară, cât şi formaţiile 
obişnuite de la Curte. Deşi este vorba despre o nuntă, mesajul transmis de întreg 
ansamblul este tot unul de putere, mai ales ţinând cont că trebuia parcursă distanţa 
de la Bucureşti la Constantinopol, pe parcursul căreia se trecea prin multe oraşe, iar 
alaiul era vizibil tuturor. Tot aici intervine şi reprezentarea politică a lui Caragea, 
care iese din ţara pe care o guvernează şi se înfăţişează unui public străin, iar ţinând 
cont de faptul că oraşul Constantinopol reprezenta sursa puterii sale, meterhaneaua 
nu avea cum să lipsească de aici. Spectaculozitatea poate fi explicată şi în sensul 
evidenţierii puterii politice. 

 În ianuarie 1795, la căsătoria dintre Scarlat, fiul vornicului Radu 
Slătineanul, cu Caterina, fiica vornicului Constantin Filipescu, cununaţi de către 
domnul Alexandru Moruzi, alaiul cu care a venit ginerele la curtea domnească era 
format din: patruzeci de seimeni, şase căpitani agieşti, şase căpitani spătăreşti, şase 
postelnicei, zece cai domneşti (opt pentru feciorii de boieri, unul pentru mire şi 
unul pentru un anumit boier, cel rânduit), şase ciohodari (patru pentru mire şi doi 
pentru boierul cel rânduit), trâmbiţe şi lăutari36. Observăm prezenţa muzicii şi a 
altor elemente care sunt în mod obișnuit atribute ale Domniei, dar amintim că 
Dimitrie Cantemir specifică faptul că în cazul în care domnul cunună, nunta se 
desfăşoară la curtea domnească, iar mirele este tratat asemenea domnului. Se 
evidenţiază astfel că domnul, autoritatea supremă în Stat, va fi părinte spiritual al 
mirelui, care automat va dobândi un plus de notorietate şi influenţă. 

Ceremonii fastuoase şi alaiuri măreţe de nuntă existau şi în Imperiul 
Otoman. Căsătoria surorii mai vârstnice a sultanului Ahmed I cu Marele Amiral 
(Capudan-başa) al flotei otomane, în anul 1612, a fost celebrată cu o pompă 
nemaiîntâlnită37. Alaiul era unul grandios înfăţişând o mare somptuozitate. Din 
acest alai făcea parte bineînţeles şi muzica otomană, dar şi cea egipteană, cu tobe, 
castaniete, interpreţi la lăute şi harpe acompaniind imnurile de nuntă38. 

Pentru a oferi o imagine mai amplă despre felul cum se făceau nunţile în 
perioada vizată, mai ales din punct de vedere muzical, putem apela şi la alte 
mărturii din epocă. Paul din Alep, participant la astfel de ceremonii, spune că alaiul 
mirelui care străbătea străzile oraşului era format din prietenii săi, ce băteau din 
tobe, cântau din fluiere şi ţineau lumânări aprinse în mâini. Mireasa, la rândul ei, 
are un alai format din mai multe fete care se plimbă în trăsuri, însoţite de lăutari, tot 

 
35 V. A. Urechia, Istoria Românilor, seria de volume pentru 1774-1786, tomul I, București, 1891, 
p. 283, nota 2. 
36 Ibidem, seria 1786-1800, tomul III, București, 1893, p. 462-463. 
37 Joseph Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman, depuis son origine jusqu’à nos jours, tome 
huitième, traduit de l’Allemand J. J. Hellert, Paris, 1837, p. 178. 
38 Ibidem, p. 180. 
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fetele fiind cele care dansau în curte, în cerc, ţinându-se de mâini (romeika)39. 
După momentul slujbei cununiei care are loc la biserică, noaptea, mirele împreună 
cu alaiul său şi cu lăutarii urmează mireasa prin oraş, toată acţiunea putându-se 
prelungi două sau trei zile40. Erasmus Heinrich Weismantel ne confirmă că mirele 
şi mireasa, când se duc la biserică, sunt însoţiţi de un alai cu muzică. Formaţia 
muzicală era formată din unul, doi sau mai mulţi ţigani, în funcţie de starea 
materială a mirilor, care cântă la nişte instrumente confecţionate de ei – viori dintr-
un „băţ cu trei strune şi o scândură proastă”, dar şi din gură, dansând împreună cu 
nuntaşii41. Ajunşi la biserică, mirilor li se pun cununile pe cap şi li se citeşte Sfânta 
Evanghelie, pasajul referitor la „Nunta din Cana Galileii”, în limba slavonă, lucru 
care certifică faptul că slujba cununiei se făcea după ritul ortodox, după cum 
subliniază şi Sulzer42. Apoi, mirii merg în alai la casa mirelui, unde continuă 
petrecerea43.  

Etapele şi obiceiurile descrise până aici au corespondenţă şi în Imperiul 
Bizantin, nunta desfăşurându-se aproximativ după aceeaşi schemă. Întâlnim şi aici 
alaiul mirelui, care este însoţit de muzicanţi şi care vine în întâmpinarea miresei, 
urmând să meargă împreună spre biserică. Suita cuprinde purtători de torţe, aşa 
cum întâlnim mai târziu și în spaţiul românesc, dar şi muzicanţi44. După ceremonia 
religioasă, mireasa era condusă la casa mirelui în atmosfera sonoră a muzicii, iar 
cântecele populare de nuntă erau adeseori înlocuite cu unele religioase, având în 
vedere influenţa Bisericii45. În Imperiul Bizantin, în cazul nunţilor imperiale, 
muzica deţinea, de asemenea, un loc important. După slujba religioasă de la 
biserica „Sfântul Ştefan”, ceremonia continua în sălile palatului, unde noii soţi erau 
escortaţi de magiştri şi patricieni. La intrarea pe uşile palatului, cuplul imperial era 
întâmpinat de sunetele celor două orgi amplasate în cele două laturi, apoi corurile 
reunite ale „Verzilor” şi „Albaştrilor” urează de trei ori noroc şi prosperitate 
mirilor46. 

Informaţiile referitoare la nunţile din Ţările Române şi în special la muzica 
cântată în acest context fac referire doar la aspectul laic – masa şi petrecerea cu 
această ocazie. Despre ceremonialul religios ştim doar că se citea pasajul biblic 
referitor la nunta din Cana Galileii şi că se puneau cununi pe capul mirilor. Pentru a 

 
39 Călători străini, vol. VI, îngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Mustafa Ali Mehmet, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 122. 
40 Ibidem, p. 123. 
41 Călători străini, vol. VIII, p. 359.  
42 Fr. J. Sulzer în Dacia cisalpină şi transalpină, traducerea şi îngrijirea ediţiei de Gemma Zinveliu, 
Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 1995, p. 99. 
Pentru mai multe detalii referitoare la ritualul nunţii şi la obiceiurile aferente, vezi ibidem, p. 97-106. 
43 Călători străini, vol. VIII, p. 360. 
44 Louis Bréhier, Civilizaţia bizantină, traducere Nicolae Spincescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 
1994, p. 16. 
45 Ibidem. 
46 J. Thibaut, La musique instrumentale chez les byzantins, în „Échos d'Orient”, tome 4 (1901), no. 6, 
p. 344. 
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dezvolta subiectul şi pentru a încerca să poziţionăm ceremonialul religios al 
cununiei din Ţările Române într-un context mai larg, vom apela la compararea 
acestuia cu ceremonialul de la Curtea bizantină. 

Tradiţia ortodoxă bizantină a fost adoptată de toate celelalte ţări ortodoxe, 
iar practica, învăţăturile dogmatice şi portul liturgic sunt aceleaşi, micile deosebiri 
existente, în funcţie de specificul fiecărei Biserici în parte, nefiind semnificative. 
Cele mai vechi mărturii referitoare la slujba cununiei în tradiţia bizantină se 
regăsesc în manuscrise cuprinse între secolele al VIII-lea şi al XIII-lea, neexistând 
altele nici înainte şi nici după această perioadă. Evoluţia Tainei Cununiei, la fel ca 
a întregii vieţi liturgice ortodoxe – din Sicilia până la Novgorod – adăugând şi 
patriarhiile Antiohiei, Alexandriei şi Ierusalimului a fost influenţată de Bizanţ47. 

Codex Coislinus 213 reprezintă unul dintre cele mai importante manuscrise 
pentru crearea unei imagini despre modalitatea în care se desfăşura cununia 
cuplurilor imperiale. Acest manuscris conţine o rubrică denumită Rânduiala 
căsătoriei împăraţilor şi a altora, arătând faptul că rânduiala era în uz pentru 
ceremoniile de la curtea imperială. Slujba cununiei cuprinde două părţi sub aceeaşi 
denumire. Prima parte se aseamănă cu ceremonialul actual al căsătoriei, având o 
ectenie rostită de diacon şi două rugăciuni rostite de preot sau arhiereu, care 
corespund slujbei logodnei din zilele noastre. Această primă parte se încheie cu 
schimbul inelelor şi are loc în biserică, în faţa altarului48. A doua parte se săvârşea 
la cererea mirilor şi este apropiată rânduielii actuale. Ea începe prin intrarea 
solemnă a mirilor însoţiţi de miros de tămâie (rezervată la început doar cuplului 
imperial), în timp ce la strană se cânta Psalmul 127. Apoi se rosteşte ectenia de 
către diacon şi o rugăciune de către preot, urmate de momentul punerii cununiilor 
pe capul mirilor, în acest timp cântându-se „Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire 
şi cu cinste încununează-l pe el/ea”, întâi pentru mire, apoi pentru mireasă. 
Urmează rugăciunea plecării capetelor, apoi Tatăl Nostru şi împărtăşirea cu 
„Darurile mai înainte sfinţite”. După împărtăşire urmează momentul paharului 
comun din care beau mirii şi finalul slujbei cu „rugăciunea la ridicarea 
cununilor”49. 

Constantin al VII-lea Porfirogenetul, în celebra sa lucrare De Ceremoniis 
Aulae Byzantinae surprinde cu destule detalii slujba religioasă care se oficia la 
căsătoria unui împărat. Conform acestuia, după ce ajungeau mirii la biserică, intrau 
ţinând în mâini lumânări aprinse, în acest timp corul cântând „Slavă Ţie Dumnezeu 
nostru, slavă Ţie!”, refren repetat apoi de popor după fiecare verset al Psalmului 
127. Apoi diaconul rosteşte ectenia mare, iar arhiereul citeşte o rugăciune urmată 

 
47 M. Arranz, Les sacraments de l'ancien Euchologe Constantinopolitain, (I), în OCP 48 (1982), 
p. 287-288, apud Preot Dr. Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie, Bucureşti, Fundaţia 
„Tradiţia Românească”, 2004, p. 121-122. Pentru mai multe detalii referitoare la ritualul religios al 
Cununiei în perioada avută în vedere aici, vezi Dumitru A. Vanca, Rânduiala Cununiei în 
Molitfelnicele româneşti din secolul XVII, în „Altarul Reîntregirii”, nr. 3 (2010), p. 36-84. 
48 Preot Dr. Vasile Gavrilă, op. cit., p. 126. 
49 Ibidem, p. 126-127. 
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de încoronarea ritualică a mirilor. După acest moment, corul cântă prochimenul 
apostolului pe glasul al VIII-lea şi se rostesc cele două lecturi biblice, Apostolul şi 
Evanghelia (Nunta din Cana). Urmează citirea altor rugăciuni şi ectenii, apoi 
momentul paharului comun din care beau mirii şi înconjurarea mesei pe care se 
află Sfânta Evanghelie, în timp ce corul cântă troparele obişnuite, cele întâlnite şi la 
ungerea domnească, când se înconjoară Sfânta Masă50. Ceremonia se încheie prin 
felicitarea mirilor51. 

Ceremonialul descris de Constantin Porfirogenetul referitor la slujba 
cununiei unui împărat este acelaşi cu ceremonialul actual al cununiei52. Legătura 
strânsă dintre ceremonialul de la curtea împăraţilor bizantini şi cel practicat astăzi 
ne confirmă faptul că de-a lungul timpului nu au intervenit modificări foarte mari, 
ba mai mult, s-au uniformizat şi cristalizat etapele. Datorită acestui fapt, în ceea ce 
priveşte strict ceremonia religioasă, putem crea o imagine edificatoare şi destul de 
completă despre cum arăta o astfel de ceremonie, fie în Bizanţ, fie în celelalte zone 
ortodoxe. De altfel, referirile de mai sus despre intrarea în biserică, punerea 
cununilor pe cap şi citirea textului Scripturii referitor la nunta din Cana confirmă 
transmiterea tradiţiei bizantine şi la noi, precum şi aplicarea ei conform canoanelor 
Bisericii Ortodoxe. Aşa se întâmplă şi în Rusia, la ceremonia religioasă a cununiei 
prinţului Alexis Petrowitz, petrecută în anul 1711, care s-a desfăşurat după ritul 
„Bisericii greceşti”53.  

Din toate exemplele expuse aici nu putem să nu considerăm nunta ca un 
prilej în care domnul îşi etala puterea, încercând impresionarea celor prezenţi prin 
cât mai mult fast, subliniind măsura puterii sale. Muzica într-un asemenea context 
joacă un rol foarte important, întrucât, prin intermediul ei domnul îşi etalează 
măsura puterii de care dispune. Credem că într-un final toate manifestările 
deosebite dintr-un astfel de context nu au altă ţintă decât manifestarea puterii 
politice şi a influenţei. Muzica în contextul nunţilor domneşti are rol de coeziune şi 
de redare a unui cadru propice, specific evenimentului. Tot ea este cea care face 
diferenţa atunci când vine vorba despre domn şi elita politică în general şi ceilalţi, 
deoarece în cazul primei categorii totul se desfăşoară la un nivel superior, iar 
diversitatea şi cantitatea muzicală transmit şi alte mesaje, în afara celor sonore, 
precum cele de putere. 

Muzica de nuntă, sub diversele ei forme, reprezintă unul dintre elementele 
importante prin care domnul şi familia sa se poate manifesta public. Mai ales în 
cazul domnilor, muzica are rol de evidenţiere şi de creare a unei discrepanţe între 

 
50 Vezi Literatură românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762, studiu şi text de Dan 
Simonescu, Bucureşti, 1939, p. 266. 
51 Constantin VII Porphyrogénète, Le livre des cérémonies, tome II, commentaire livre I – chapitres 
47 (38) – 92 (83), par Albert Vogt, Paris, 1940, p. 16. 
52 Molitfelnic, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
2006, p. 78-93. 
53 Jean Dumont, Jean de Rousset Missy, Supplément au corps universel diplomatique du droit des 
gens [...], tome cinquieme. Le cérémonial diplomatique des cours de l’Europe [...], tome second, 
Amsterdam, 1739, p. 668. 
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acesta şi restul oamenilor, de a induce anumite mesaje şi de a crea opulenţă şi chiar 
extravaganţă uneori. De asemenea, muzica este şi un element de diferenţiere între 
clasele sociale, mai ales între domn şi supuşii săi, vizibil în ipostazele tratate aici, 
care marchează şi împodobesc cele mai importante etape din viaţa unui om. 
Puterea politică este foarte clar evidenţiată, mai ales în cazul nunţilor, prin 
diversitatea, abundenţa şi exotismul ei, doar domnul şi familia sa putându-şi 
permite un astfel de privilegiu. 
 
 

The music of princely weddings 
 

Abstract 
 
The princely court has over time hosted everything that was most important in the country 
in terms of music. Here you could find a great musical diversity, catalogued according to 
the specifics of the area, with many foreign influences, taking into account the taste of the 
princes, who commanded and supported financially different events. Nowhere outside the 
Court could a greater musical diversity be found, as music was for a long time an attribute 
of sovereignty, through which its exponents could manifest their pre-eminence. Therefore, 
the music of princely weddings not only had the role of beautifying the atmosphere, but also 
was intended to transmit a message of power. In the case of weddings held at the Court, 
great emphasis was placed on pomp and spectacle, and the examples we have clearly show 
emphasize that music was one of the elements that made the difference. Considering that in 
general the matrimonial ties were established with important people from outside the 
country, proving the power and the wealth was a priority for the Romanian princes. 
Therefore, in this context we have many testimonies of the presence of musical groups and 
games (intrinsically linked to music) brought from outside the country, especially from 
Constantinople, which have the role of proving the power of the prince. 
 
Keywords: music; wedding; ruler; political power; Romanian Principalities. 
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	p. 98, nota 73: Constantin a redat vechiul nume de Ierusalim în loc de Aelia Capitolina; la data când scria Eusebius, se numea tot Aelia Capitolina, aşa cum se vede şi din VI, 20, 1 (p. 311), din canonul 7 Nicaea (325) şi din Onomastikon-ul aceluia...
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	Revizorul are dreptate când scrie în nota 120 (adăugită la ediţia originală) de la p. 312 şi în completarea notei 171 de la p. 324 că Alexander (nu Alexandru, cum apare acolo) Severus a domnit între 222-235, dar la p. 317, nota 143, a uitat să revizui...
	p. 329, nota 192, aparţinând revizorului: termenul paides din text (VI, 40, 3) i-ar desemna pe „servitorii” episcopului Dionisie, „neexistând nicio dovadă că Dionisie ar fi avut copii, deşi lucrul nu e deloc imposibil”; dar Timotei, menţionat în VI, 4...
	p. 357, nota 49: ca şi Macrianus senior şi Macrianus iunior, Quietus a fost ucis în 261 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 216-217), nu în 262, cum scrie revizorul.
	p. 420, nota 50: după traducerea necorespunzătoare a lui Rufin (HE, VIII, 11, 2), Bardy (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55), p. 23, nota 2) şi, după el, revizorul Teoteoi, afirmă ...
	p. 440, nota 4: adăugirea conform căreia „curatorii oraşelor” „proveneau din ordinul senatorial sau din cel ecvestru” se bazează pe o confuzie, anume cu acei curatores civitatium din vremea Imperiului clasic, a căror provenienţă din ordinul senatoria...
	p. 447, nota 26: ideea că monoteismul creştin şi-ar fi pus „amprenta considerabilă” asupra naşterii conceptului de divinitate supremă în „politeismul păgân” şi în filosofia tradiţională e cu totul forţată. Fenomenul era rodul evoluţiei fireşti a te...
	p. 456, nota 59: nota preia cuvânt cu cuvânt pe cea cu nr. 21 de la p. 64 a lui Gustave Bardy din Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55); aici se afirmă, în contradicţie totală cu cee...
	p. 498, nota 157: adăugirea lui Teoteoi copie aproape cuvânt cu cuvânt nota 5 de la p. 111 a lui Gustave Bardy din SC 55.
	p. 496, nota 148: sinodul de la Arelate (Arles), în Gallia, din august 314 n-a fost „primul sinod convocat de autoritatea statului roman”; primul sinod convocat de Constantin a fost cel de la Roma (Lateran) din 2-4 octombrie 313, cum se citeşte foart...
	Un lucru care nu trebuie să mire, pentru că, probabil, n-a existat vreun interes ca să se procedeze în acest mod, dar un istoric cu spirit critic ca Tudor Teoteoi ar fi trebuit să treacă peste anumite limite impuse de instituţia patronatoare şi cea e...
	Un alt exemplu: după cum rezultă din X, 4, 16, în 315, când Eusebius vorbea la Tyr, Licinius ar fi fost creştin, începând, precum Constantin, „să-i scuipe în faţă pe idolii cei fără de viaţă şi să calce în picioare obiceiurile nelegiuite ale demonilor...
	Al treilea exemplu: s-a folosit consecvent expresia, foarte corectă din punct de vedere traductologic, „Biserica universală”, evitându-se „Biserica catolică”; despre aceste sintagme sinonime a scris câteva cuvinte revizorul în nota 139 de la p. 494....
	Spre deosebire de ediţia din PSB 13, cea de faţă nu mai conţine o altă operă eusebiană cu care, de obicei, face corp comun, anume Martirii din Palestina. În schimb, are o Bibliografie cu autor necunoscut (p. 507-525), aşa cum neştiut este şi cel car...
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