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Ovidiu Papană a 

intrat deja în conştiinţa 
etnomuzicologiei 
contemporane româneşti 
drept unul dintre cei mai 
avizaţi cercetători ai 
domeniului, cu 
specializare şi arie de 
competenţă concentrate 
în domeniul organologiei 
populare şi studierii 
instrumentelor muzicale 
tradiţionale. În acest 
context, putem afirma că 
preocupările lui Ovidiu 
Papană, vizând studiile 
de organologie, sunt 
singulare în 
etnomuzicologia 
românească, urmând 
celor realizate în 
deceniile trecute de 
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Tiberiu Alexandru, Gottfried Habenicht şi Iosif Herţea1. 
 
În volumul Studii de etnomuzicologie Ovidiu Papană 

reunește cele mai recente şi cele mai reprezentative studii ale 
sale, acoperind o paletă largă privind abordările 
etnomuzicologice actuale: de la probleme generale privind 
cultura muzicală orală (forme, tipuri, modele, perspective) şi 
până la analize aprofundate asupra instrumentelor muzicale 
tradiţionale româneşti, puse în lumina realităţilor şi 
contextualizărilor contemporane, mai ales sub aspectul 
problematicilor multiculturale. Studiile propuse de Ovidiu 
Papană vin să completeze şi să actualizeze informaţiile şi 
cercetările anterior valorificate de autor în două dintre lucrările 
sale precedente: Studii de organologie. Instrumente tradiţionale 
româneşti, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, vol. I, 2006; 
vol. II, 2010. Considerând că „în momentul de faţă ne-au rămas 
doar frânturi de informaţii legate de formele concrete prin care 
s-au manifestat unele fenomene de cultură orală care erau 
frecvent întâlnite în trecut” (p. 7), dar şi că „în secolul al XXI-lea, 
cultura orală românească, în ansamblul ei, a cunoscut un şir 
lung de transformări ireversibile, fapt care a determinat o 
detaşare evidentă a întregii societăţi contemporane româneşti 
faţă de valorile sale tradiţionale (marcate de un pronunţat spirit 
naţional)” (p. 8), autorul a considerat absolut necesar ca 
„racordarea culturii orale româneşti” să fie făcută în contextul 
„setului de valori existente în cadrul întregii culturi universale” 
(p. 8) şi în sensul unei înţelegeri a raporturilor dintre cultura 
tradiţională românească și celelalte culturi orale dezvoltate la 
nivel global, dar şi sub aspectul integrării ei în mulțimea lor. 
Considerăm că această atitudine este deosebit de importantă, 
atât la nivelul cercetării teoretice fundamentale contemporane, 
puse în acord cu realităţile şi achiziţiile ştiinţifice la zi, cât și în 

                                                
1
 Iosif Herțea a definitivat recent un volum cuprinzând o serie de studii 

de organologie muzicală populară, intitulat Cimpoiul și diavolul. O 
poveste adevărată a instrumentelor muzicale populare din România, 
București, Editura Etnologică, 2014, volum pe care ne propunem să-l 
prezentăm într-un număr viitor al Revistei „Muzica”. 
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spiritul direcţiilor principale de cercetare propuse de Constantin 
Brăiloiu, încă de la jumătatea secolului trecut. 

Prima parte a volumului este concentrată pe dezvoltarea 
şi aprofundarea unor probleme generale privind cultura 
muzicală tradiţională, în cadrul a patru studii: Cultura orală 
românească de referinţă şi formele sale de reproducere scenică 
(p. 11–19), Repertoriul muzical oral sau producţie comercială? 
(p. 21–25), Folclorul muzical actual – o reminiscenţă palidă a 
repertoriului tradiţional (p. 27–32) şi Creaţia muzicală din 
cultura orală a secolului al XXI-lea – perspective (p. 33–45). 
Reţinem, pentru început, distincţia clară şi importantă pe care 
autorul ţine să o sublinieze făcând referire la cele două tipuri de 
ipostaze ale culturii muzicale tradiţionale: „manifestările culturii 
orale de referinţă (cele spontane care implică desfăşurarea 
actului artistic într-un context firesc, real) şi formele de 
reproducere «virtuală» ale acestor manifestări (la care se 
evidenţiază în mod pregnant reprezentaţiile scenice cu caracter 
premeditat)” (p. 11). Între folclorul de referinţă şi folclorul 
reprezentat scenic diferenţa este uriaşă, ţinând, în primul rând, 
de contextualizarea şi funcţionalizarea repertoriului şi genurilor 
(în primul caz), ca şi de eludarea şi/sau eliminarea tuturor 
acestor parametri (în cazul al doilea). Având în vedere că 
reproducerea scenică a folclorului înfăţişează o realitate 
independentă, indiscutabilă şi incontrolabilă, cu legităţi care 
sunt determinate în primul rând de latura comercială, Ovidiu 
Papană identifică trei niveluri de reproducere scenică a 
genurilor şi repertoriilor de tradiţie orală: reproducere fidelă, 
interpretare estetizantă şi reprezentare esenţializată. Aceste 
tipuri interpretative pot fi organizate, de asemenea, pe alte trei 
straturi de realizare spectaculară: spectacol folcloric 
documentar, propriu-zis şi de sinteză) (p. 14). Considerăm 
această delimitare ca foarte importantă şi utilă în procesul 
decantării şi ierarhizării valorice a prezentărilor scenice bazate 
pe cultura orală. Cele trei tipuri spectaculare teoretizate în acest 
studiu conferă scenei calitatea unui „depozitar al unor valori 
culturale tradiţionale, specifice artelor temporale”, acceptând 
totuşi că „arhaicul, trăsăturile specifice ale manifestărilor 
tradiţionale de referinţă, conservate în mare măsură de mediul 
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patriarhal, au pierdut mult din substanţa originară”, în condiţiile 
în care, şi la nivel mondial, „conservatorismul cultural de esenţă 
etnică pierde tot mai mult teren în favoarea formelor culturale 
bazate pe divertisment sau a producţiilor concepute şablonar 
după un standard estetic internaţionalizat” (p. 19). 

În aceeaşi cheie trebuie citit şi studiul intitulat 
Repertoriul muzical oral sau producţie comercială?, în care sunt 
dezbătute probleme asemănătoare privind locul şi rolul pe care 
cultura muzicală tradiţională îl ocupă în societatea 
contemporană. Devenită o „marfă culturală” (situată, de cele 
mai multe ori la nivelul subculturii, n.n.), producţia muzicilor „de 
scenă” cu iz folcloric este bazată pe tipuri de construcţie 
muzicală şi de interpretare stereotipe şi sărace în informaţii, cu 
linii melodice compuse deseori de către instrumentişti sau de 
interpreţii vocali şi cu texte încropite ad-hoc de „textieri” care 
scriu „versuri populare” la comanda şi pe gustul interpreţilor şi 
publicului. Intercondiţionările şi interrelaţionările dintre cerere şi 
ofertă funcţionează perfect, atât în contextul enunţat cât şi în 
majoritatea producţiilor de acest tip. Toate evidenţele şi 
provocările contemporane, comentate şi analizate de Ovidiu 
Papană, se dovedesc a fi rezultatele unor stratificări şi ale unor 
mutaţii sociale care au la origine, pe de o parte, modernizarea 
şi globalizarea societăţii în ultimele decenii dar şi caracteristicile 
societăţilor postcomuniste, în special ale celor balcanice, care 
au păstrat urme mai solide ale culturii tradiţionale. 

Această idee a fost dezvoltată de autor în studiul 
Folclorul muzical actual – o reminiscenţă palidă a repertoriului 
tradiţional dar şi în cel intitulat Creaţia muzicală din cultura orală 
a secolului al XXI-lea – perspective. Ambele abordări teoretice 
se concentrează pe identificarea elementelor de cultură 
tradiţională şi pe problematizarea formelor, tipurilor şi modelelor 
de identificare, culegere, tezaurizare şi transmitere a lor. De la 
formele genuine de interpretare, de valorificare şi de transfer al 
repertoriului, până la modalităţile actuale, contemporane, de 
utilizare (de cele mai multe ori abuzivă, n.n.) a bunurilor 
culturale de sorginte folclorică, traseul prefacerilor şi 
transformărilor mentalitare este complex, cuprinzând această 
suită de mutaţii, atât în sfera trăirilor spirituale şi estetice, cât şi 
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în cadrul funcţionalităţilor rituale sau al celor destinate exclusiv 
divertismentului. Autorul consideră că acest tip de „cultură orală 
de tip contemporan, determinată excesiv de mentalitatea 
prezentului” (p. 36), caracterizată printr-o „decădere calitativă a 
produselor culturale de factură orală” (p. 41), nu poate fi 
contracarată decât printr-o serie concertată de măsuri luate la 
nivel instituţionalizat, prin paşii anterior enunţaţi: identificarea, 
culegerea, tezaurizarea, analizarea și prezentarea avizată a 
elementelor culturii tradiţionale de referinţă. Acest demers 
poate şi trebuie să constituie un răspuns coerent dat (numai 
după consultarea şi avizul specialiştilor, n.n.) provocărilor 
multiple şi complexe ale societăţii contemporane, aflate într-un 
proces rapid de modificare a paradigmelor. 

În partea a doua a volumului Studii de etnomuzicologie, 
Ovidiu Papană propune o serie de scrieri dedicate 
instrumentelor muzicale tradiţionale româneşti, care sunt 
văzute, interpretate, studiate, analizate şi teoretizate atât în 
context european cât şi global. Autorul abordează teme de larg 
interes privind unele instrumente muzicale tradiţionale, 
majoritatea achiziţionate şi chiar reconstruite, la parametrii 
iniţiali, de el însuşi. Au fost luate în discuţie (sau reluate, din 
alte puncte de vedere şi de la alte nivele, superioare, de 
analiză) probleme de construcţie, de utilitate, de emisie sonoră 
şi de acustică muzicală ale unor instrumente tradiţionale cu 
valoare simbolică pentru cultura românească: cobza, vioara cu 
„teluri”, ţambalul tradiţional românesc, violoncelul „bătut”, 
„duduroniul”, cornul tradiţional, buciumul (cu variantele sale 
constructive), instrumentele aerofone cu emisie sonoră dublă 
(fluierele „gemănate”), cavalul tradiţional românesc, şuierătorile, 
cântatul cu „lingurile”, drâmba europeană, toate analizate sub 
aspectul diferenţierilor constructive întâlnite în spaţiul 
românesc. Autorul demonstrează, prin intermediul unei 
argumentaţii teoretice solide, că „existenţa acestor instrumente 
muzicale de-a lungul secolelor precum şi tendinţa lor de 
evoluţie constructivă (la nivel global sau zonal) au fost 
determinate de o multitudine de factori”, privind gradul de 
intuiţie şi de ingeniozitate al oamenilor (în privinţa producerii 
sunetelor); impresia estetică lăsată de instrumentele muzicale; 
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utilitatea instrumentelor muzicale; facilităţi şi performanţe ale 
instrumentelor muzicale; diversitatea modelelor constructive şi 
tendinţa de perfecţionare continuă a construcţiilor muzicale (p. 
47). De asemenea, atributele privind „tradiţionalitatea” acestor 
instrumente sunt subsumate unor condiţii pe care Ovidiu 
Papană le consideră „minimale” în acest context, acestea 
privind aria de răspândire, perioada de utilizare, numărul de 
interpreţi (care să cuprindă o serie de mai multe generaţii 
succesive), repertoriul adecvat acestor instrumente, tehnica 
interpreativă  specifică fiecărui instrument (sau fiecărei familii 
de instrumente), constructorii locali recunoscuţi de comunităţile 
din care fac parte etc. 

Autorul departajează instrumentele muzicale care fac 
parte din „zestrea tradiţională românesacă” pe baza mai multor 
criterii specifice: caracteristici acustico-muzicale, grad de 
complexitate constructivă, vechimea atestată a utilizării, sursele 
culturale originare, limitele zonale de răspândire, destinaţia 
utilizării, modalităţile specifice de emitere a sunetelor şi de 
interpretare muzicală. Din această perspectivă, instrumentele 
muzicale tradiţionale româneşti au fost încadrate, sub aspect 
organologic, în mai multe categorii: instrumente muzicale 
ancestrale (frunza, solzul de peşte, duba, buhaiul, fifa, paiul, 
tilinca, naiul, buciumul, cornul, cimpoiul, fluierele, drâmba, 
cobza), instrumente muzicale împrumutate din cultura 
europeană (instrumentele din familia viorii, instrumentele din 
alamă, clarinetul), instrumente adoptate în sec. al XX-lea 
(taragotul, vioara cu goarnă, acordeonul, saxofonul), 
instrumente modificate constructiv (duduroniul, vioara cu teluri, 
vioara cu goarnă, viola cu căluşul drept, violoncelul „bătut”), 
instrumente care folosesc alte procedee de interpretare în 
raport cu modurile de execuţie iniţiale (vuva sau tamburina cu 
membrana frecată cu degetul, vioara cu firul de păr legat de 
coardă, doba cu băţ şi „degetar”, violoncelul „bătut”, instrument 
la care sunetele sunt produse prin lovirea coardelor cu un băţ şi 
ciupirea lor cu „pişcălăul”), instrumente muzicale utilizate în 
practicile magice (buhaiul, capra, zurgălăii, talanga, opinca cu 
pinteni, biciul), instrumente utilizate în cadrul unor activităţi 
utilitare, cotidiene (fluierul cu burduf, talanga, clopoţelul, 
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duruitoarea, cornul utilitar, toba pentru anunţuri), 
pseudoinstrumente cu rol de amuzament (şuierătoarea, 
cântatul cu „piaptănul”, cântatul cu „lingurile”, cântatul cu 
„fierăstrăul”), jucăriile muzicale tradiţionale, instrumentele 
muzicale menţinute pentru scurt timp în practica tradiţională, 
instrumentele moderne (instrumente electrofone). Analizele 
constructive, acustice şi muzicale conferă acestor studii o 
dimensiune ştiinţifică elevată, potenţată prin bogata experienţă 
de colecţionar (cu o colecţie de peste 200 de piese), de 
restaurator şi (nu în ultimă instanţă!) de constructor al 
instrumentelor muzicale tradiţionale, prin care Ovidiu Papană 
dovedeşte calităţile celui mai autorizat cunoscător contemporan 
al domeniului organologiei muzicale tradiţionale din spaţiul 
românesc şi (am îndrăzni să afirmăm!) din centrul şi sud-estul 
european. 

Concluziile acestui important opus, dedicat de Ovidiu 
Papană culturii muzicale tradiţionale româneşti, gravitează în 
jurul indicării şi sublinierii necesităţii de a se întreprinde, pe 
viitor, noi sinteze etnomuzicologice care să reunească studiul 
empiric şi istoric al cunoaşterii instrumentelor muzicale 
tradiţionale cu formele integratoare moderne, bazate pe studii 
de acustică muzicală şi pe modelări grafice tridimensionale ale 
caracteristicilor sonore şi acustice. Aceasta reprezintă, cu 
siguranţă, o modalitate de cercetare avansată modernă şi 
inedită, care nu a mai fost aplicată în spaţiul etnomuzicologic 
românesc şi pe care Ovidiu Papană îşi propune să o dezvolte 
în studii şi sinteze viitoare. 

  
 
 


