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Dată fiind lipsa unor materiale recente care să trateze în mod exclusiv şi detaliat 

aspectele ce ţin de originea, apariţia și dezvoltarea muzicii bisericești în Banat, 

precum și sistematizarea acesteia în secolele XIX-XX, lucrarea de faţă îşi 

propune să atingă marile  domenii de cercetare ce trebuiesc conţinute, conform 

rigorilor Istoriei Muzicii, de un astfel de material. Astfel, fiecare capitol al 

acestei lucrări este constituit pe baza unui obiectiv specific, totalul acestor 

obiective având misiunea de a contura importanţa și rolul pe care l-a avut  în 

istorie muzica bisericească bănăţeană, atât în Biserica Ortodoxă Română cât și 

în Bisrica Ortodoxă Sârbă. 

Faptul că muzica bisericească din Banat reprezintă un fragment valoros 

și încă insuficient explorat în cadrul marii familii ce poartă sugestiv denumirea 

de muzică bisericească este un lucru de netăgăduit şi argumentat în primul rând 

de existenţa ei seculară, de toate formulele melodice transmise mai întâi pe 

cale orală, parte a marii moșteniri lăsate de fastuosul rit bizantin timpuriu și 

transmise pînă la marginile imperiului de primele școli monastice, dar și de 

primii propovăduitori ai creștinismului printre slavi în Balcani. Astfel muzica 

religioasă, însoţitor permanent și parte integrantă a cultului bisercii, parcurge 

secole și se fixează în conștiinţa colectivă, împrumutând și conservând în același 

timp caracteristici zonale, formule melodice specifice, ades asemănătoare celor 

din folclorul balcanic sârb și român, dar care nu îi schimbă caracterul ecleziastic, 

ci din contră, îi conferă o notă inedită, de o deosebită frumuseţe și raritate, cu 

un specific aparte și foarte apropiată de sufletul celor ce o interpretează, dar și 

de sufletul credincioșilor care o ascultă, descoperind în ea sonorităţi arhaice, 

dar foarte cunoscute lor, chiar familiare am putea spune, sonorităţi ce fac parte 

din marele tezaur al muzicii religioase universale. 

Importanţa tratării unui astfel de subiect într-o lucrare academică 

decurge din faptul că, în ciuda celor mai sus prezentate, în ultimele 3 decenii ale 

secolului al XX- lea s-au scris prea puţine volume sau articole (majoritatea fiind 

dicţionare generale de personalităţi ale muzicii româneşti sau alte lucrări de 
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natură asemănătoare) care să trateze aceasta temă destul de vastă, mai ales că 

tratarea implică un studiu amănunţit al celor două filoane direct moștenitoare 

ale muzicii bisericești bănăţene, atât cea română, cât și cea sârbă. 

Și dacă despre muzica bisericească română din Banat s-au scris câteva 

tratate foarte bine documentate care și ele vor sprijini cercetarea știinţifică a 

unei părţi din lucarea ce se va naște respectând acest plan, în schimb despre 

muzica bisericească sârbă, parte integrantă a muzicii bisericești din Banat, avem 

prea puţine date în limba română, simţindu-se astfel, o dată cu trecere timpului, 

din ce în ce mai acut lipsa unor tratate de specialitate (fie ele biografii sau 

analize ale creaţiei unor compozitori, muzicologi sau sistematizatori sârbi) care 

să trateze în profunzime acest aspect important al muzicii bisericești din Banat. 

Mai mult, referitor la modul cum cele două ramuri au evoluat mai întâi separat, 

apoi împreună, iar din secolul XIX iarăși separat, de modul cum s-au influenţat 

reciproc, cum au transmis urmașilor moștenirea primită aproape nealterată 

există prea puţine scrieri și studii de specialitate, fapt care a dus la hotărîrea de 

a aborda acest subiect. 

Spiritul naţional al popoarelor ortodoxe din ţinutul Banatului – aflat într-

o perioadă istorică sub stăpânirea Imperiului Habsburgic – va renaşte în cea de-

a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin înfiinţarea societăţilor şi a reuniunilor 

corale, fapt care explică înflorirea muzicii corale în această zonă în mod 

deosebit. Ideologia şi îmbrăţişarea ideilor de tip politic și naţional este o 

expresie clară a modernităţii societăţii bănăţene. Funcţia politică a ideologiei 

naţionale este stimulată în fazele de modificare profundă a societăţii şi a culturii 

literare și muzicale care o caracterizează, iar acest aspect este pregnant şi 

evident pentru Banat la începutul secolulului XX. 

Concluzionând, putem spune că, având la dispoziţie în limba română 

tratate aduse la zi despre activitatea de culegere, sistematizare, păstrare și 

transmitere a datelor de importanţă capitală în domeniul muzicii bisericești a 

unor compozitori și muzicologi bănăţeni de renume (Ion Vidu, Sabin Drăgoi, 

Tiberiu Brediceanu, Trifon Lugojan, Atanasie Lipovan și alţii), precum și faptul că 

avem tot atîtea date de o deosebită importanţă pentru tratarea acestui subiect și 

în limba sârbă, având posibilitatea de a cerceta în mod direct de la sursă și nu prin 

intremediul puţinelor informaţii ce se regăsesc în dicţionarele de specialitate 

întreaga activitate în această direcţie a unor muzicologi, compozitori și 

sistematizatori de renume ai muzicii bisericești sârbe din secolele XIX-XX 

(I.Marinkovic, Kornelije Stanković și mai ales St. Stojanović Mokranjac) 

considerăm că o tratare academică a personalităţii şi activităţii acestor 
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muzicieni precum și prezentarea știinţifică a contribuţiei lor în culegerea, 

conservarea, păstrarea și transmiterea tuturor datelor referitoare la muzica 

bisericească bănăţeană, adusă la zi din punctul de vedere al cercetării 

muzicologice, este mai mult decât de dorit. 

 
1.1. Muzica cultică la slavii de sud 

(perioada bizantină) - secolele VI-XIV 
 

Slovenii s-au colonizat în peninsula balcanică în secolele VI și VII, aducând în 

noul ţinut obiceiurile lor străvechi însoţite de cântec și posibil și instrumente. 

Urme ale ritualelor străvechi și credinţa au fost păstrate toate până azi 

prin obiceiurile populare, cu toate că multe dintre ele au fost adaptate 

cerinţelor bisericii. Constatarea rădăcinilor și originii muzicii sârbești ne conduce 

spre cercetarea datelor despre muzică în timpul așezării genealogice a vechilor 

sloveni. Izvoarele cercetării sunt duble: pe de o parte studiile comparative pe 

baza rămășiţelor folclorice actuale și pe de altă parte, documentele istorice. Pe 

lângă datele istorice ale contemporanilor, destul de sărace, câteva date despre 

rolul muzicii în viaţa popoarelor slovene ne oferă cercetările filologice.  

Pentru confirmarea talentului muzical al slovenilor și constatarea practicii 

de cultivare colectivă a muzicii, cercetătorul Vatroslav Jagič 1remarcă ca fiind 

comun tuturor grupurilor de sloveni verbul „a cânta” (pjesti) și substantivul 

„cânt” (pjesn), pentru că grupurile s-au slujit de aceste două cuvinte zilnic, ca 

fiind ceva absolut necesar, nu numai individual, ci și colectiv.  

O constatarea lingvistică a vechimii jocului (dansului), o aveam prin 

verbul „plinsjan”(a dansa), care în limba gotică a intrat încă din sec. al IV-lea din 

vocabularul sloven religios, ca denumire pentru dans (joc). La fel, în limba 

maghiară, încă înainte de sec. al XIII-lea, întâlnim cuvântul „igric” și „igrech”, 

folosit de cântăreţi populari preţioși, ca un fel de influenţatori maghiari. 

Cele mai vechi mărturii despre muzicalitatea strămoșilor slovenilor de 

sud, apar încă din era precreștină de pe teritoriul Dardaniei (azi  parte din 

Macedonia și o parte din Serbia de sud). 

                                                 
1 Jagić. Vatroslav, Istorija slavjanskoj filologii ("History of Slavic philology") St. Petersburg, 
1910,pag. 23.  
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„Dardanii sunt aproape sălbatici  - spune Strabo – astfel că sapă sub 

gunoi o groapă și acolo locuiesc, și totuși întotdeauna cu grijă, au păzit și îngrijit 

muzica, folosindu-se de fluiere (dulos) și instrumente cu coarde”. 

Câţiva dintre scriitorii de specialitate  sârbi susţin că slovenii și nu hunii 

(presupunerea altora) au avut rolul de cântăreţi și alcătuitori de cântece la 

curtea lui Atila, iar ei, ca și dansatori și cântăreţi, au călătorit prin lumea 

bizantină, unde au fost observaţi ca și interpreţi la instrumentele de suflat, până 

în Germania, dându-li-se numele de „sclavus saltans”. 

Slovenii merg și la război cu suflătorii în frunte, dar au și alte instrumente 

de suflat și cu coarde, unele specific lor „cum nu au musulmanii”, susţin istoricii 

perşi și arabi. 

În literatura știinţifică, și mai cu seamă istorică, destul de des, dar numai 

limitat, este introdus un pasaj din cronica lui Teophilakt Simokata, scriitor 

bizantin din sec. al VII-lea, care vorbește despre sloveni. În acel pasaj, scriitorul 

Simokata scrie că la campania împotriva ţărilor dunărene slovene, la graniţa 

bizantină a așezat tabără armata ţarului Mauriţiu lângă orașul Enaton, după 

care  

 

„a doua zi, paznicii ţarului au prins trei oameni, născuţi în Slovenia, care nu 

au avut nimic din armele de fier sau altele de război. Bagajul le-a fost niște 

chitare și nimic altceva. Atunci ţarul a început să-i interogheze din ce popor 

fac parte, unde le este domiciliul și care este scopul apropierii lor de câmpul 

de război. Iar ei au răspuns că sunt de origine slovenă… poartă chitări 

pentru că nu sunt obișnuiţi să aibe cu sine arme. Țara lor, de fapt, nu 

cunoaște armele de fier, ceea ce le oferă o viaţă liniștită, fără furtuni, iar ei 

cântă din lire pentru că nu știu să sufle în trompete. Acelora cărora războiul 

le este necunoscut cu adevărat, spun că le este mai drag să se ocupe cu 

muzica”.  

 

Cu toate că aceste constatări nu dau și nu pot da răspuns la întrebarea dacă 

aceasta a fost o idee politică și un pretext al oamenilor surprinși în tabăra de 

război, sau, intr-adevăr, slovenii aceia au fost neștiutori, iar poporul lor aplecat 

către muzică, pentru că este de mare însemnătate de a documenta posibilitatea 

existenţei și folosirii instrumentele muzicale încă din perioada lor de migraţie în 

Balcanii de Sud. 

Cu toate că izvoare despre religia slovenilor și obiceiurile lor păgâne 

sunt puţine și incerte, totuși se poate constata cu siguranţă că rolul muziciiși 
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dansului a fost destul de răspândit. Obiceiurile (ritualurile) păgâne existente și 

azi există încă din primele veacuri de încreștinare a triburilor slovene. Unele 

dintre ele au apărut prin încrucișarea obiceiurilor romane vechi cu cele elene- 

rusaliile, colindele, jocurile de noroc –(bokladne), iar altele au fost aduse de 

sloveni din vechiul lor teritoriu, adică au fost transformate din obiceiuri păgâne 

în credinţa creștinească (paparudele, lăzăriţele, cântece și dansuri de cruce, 

crăiţele și altele). Rusaliile, legate de sărbătorirea primăverii și renașterea 

naturii, au fost cu asprime alungate de mai marii bisericii încă din sec. al VII-lea.2   

Denumire staroslovenă  are și dansul mut (nemo kolo) care astăzi mai 

este practicat în Bosnia, Dalmaţia si în alte regiuni ale Iugoslaviei, dar a existat și 

un dans practicat numai prin baterea palmelor (ruko – pleskanje).3 

Pe lângă acţiunea magică, care își are rădăcina în credinţa populară 

specific tuturor popoarelor primitive, și slovenilor cântecul și dansul  (ca de 

altfel și azi) formează baza muncii zilnice și martor al evenimentelor familiale și 

festive: la nașterea copilului, veselia nunţii și ceremonia înmormântării.  

S-a cântat, s-a dansat, s-a cântat la instrumente foarte mult, dar care 

este caracterul muzical al acestor creaţii, nu se poate descoperi, cu toate că 

există încercări ca pe baza caracteristicii tonale actuale să se reconstituiască 

muzica populară staroslovenă. 

Cântatul  la popoarele slave stabilite la sudul Dunării a înflorit în jurul 

anului 1000 prin potenţarea dramaticii antifone. Nu a  fost nicăieri evidenţiat, 

deoarece a fost executat de cântăreţi orbi, după sistemul octoidal, acompaniaţi 

de ţambale, triangle și alte instrumente de percuţie. Acest sistem de 

acompaniere cu instrumente a cântatului, este caracteristic și pentru cântatul 

etiopian,asemănător sistemului copic. La cântatul etiopian se observă influenţe 

din Egipt, Palestina și Siria. Preoţii cântă atât de puternic până la exaltare. 

Ceremonia este însoţită de instrumente: sistrum (asemănător celui din Egipt), 

dairele, clopoţei, ţambal și tobe.  

Slovenii balcanici, care și-au dezvoltat cultura sub sferele influenţei 

bizantine, au arătat o mare dragoste pentru cântat, jucat și instrumentele 

muzicale. Ei au iubit muzica încă din vremurile vechi, paparudele (dodoljske 

pesme), prin care se chema ploaia, își au originea de la comunităţile antice, iar 

rusaliile, cântarea în cinstea venirii primăverii, au apărut prin încrucișarea cu 

tradiţia elenă. Tot o veche existenţă o are și hora mută (nemo kolo), care se mai 

                                                 
2 Slepevic. Goiko, Istorija Srpske Pravoslavne Crkve, vol. I, Beograd, 1961, pag. 67. 
3 Cinci, Eugen, 2008.  
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joacă și azi în Bosnia și Dalmaţia, numai cu mâinile încrucișate, ca de altfel, și 

diafonia arhaică în secunde.4 

Unul din cele mai vechi obiceiuri este  probabil, Colindul (Colinda), 

obicei practicat la începutul anului însorit, când, la sloveni a avut loc o mare 

celebrare. Din nou, la nașterea înaltului zeu, la vechii sloveni fiind Vida sau 

Svetovida, zeul soarelui și al luminii, a avut o mare însemnătate, mai ales la 

triburile care s-au ocupat în principal cu cultivarea pământului. Obiceiul este 

legat, de asemenea, de sărbătorile Crăciunului, dar folosirea măștilor, stilul de 

cântat, jocul și magia, primirea darurilor, toate sunt elemente care trimit la 

ritualurile străvechi. Obiceiurile colindelor nu e cunoscut numai la sloveni, ci și la 

popoarele latine din zona balcanică şi mediteraneeană. Unii etnologi spun că 

obiceiul ar avea origine babiloniană, s-a transmis în provinciile dunărene la 

sfârșitul veacului trecut și prin romani a ajuns la sloveni şi la toate triburile 

slavilor de sud. 

Obiceiul colindelor s-a păstrat încă în anumite regiuni. Cunoscutul 

etnomuzicolog Miodrag Vasiliević a găsit colindători în ţinutul Leskovac-ului, 

unde a descoperit că gazda casei încă mai folosește salutul străvechi „Čestito in 

novo leto” („fericită să fie vara nouă”). 5În obicei se arată simbolic lupta dintre 

întuneric și lumină, executate de către colindători mascaţi, după care îi cântă 

gazdei salutul de felicitare: 

Oj, Stojane, Stojane, 

Ești acasă sau nu ești? 

- Acasă sunt, acasă, de ce nu aș fi?! 

- Buni oaspeţi ţi-au venit 

Oaspeţi au venit, colindători, 

Ți-am adus o veste bună, 

Veste bună de la munte 

De la munte, de la oieni, 

De la oieni și păstori de capre; 

Toate oile au fătat, 

Toate caprele s-au înmulţit (au fătat) 

Cu toţi mieii (zburdători/ bălţătaţi) 

Cu toţi iezii (săritori/ iezii-ncercelaţi) 

Oj frumoaso, draga mea! 

                                                 
4 Cinci. Eugen, 2009. 
5 Vasilievic. Miodrag,1953, pag. 214. 
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Ceva asemănător sunt și Lăzăriţele (Lazarice), la fel legate de cultul 

agrar.6 

Perioada de primăvară este cea mai bogată în obiceiuri diferite 

(diverse), dar la populaţia de pe teritoriul Serbiei Lăzăriţele sunt cele mai 

populare și răspândite, iar rolul jocului și cântecului este cel mai mult păstrat 

prin ele. Se cântă cântece de sănătate și bunăstare gazdei, stăpânei casei, 

tânărului și fetei soldatului, soţiei, copilului, văduvei, oamenilor vărstnici pentru 

grâu, apă pentru pomi fructiferi, livadă, vânt și anumite animale sălbatice. În 

preajma Sfântului Duh, la trecerea la solstiţiu de vară, se cântă Kraljice (Crăiţele, 

Reginele), din nou, pentru a se asigura un an fertil, fertilitatea vitelor și 

sănătatea proprietarilor casei. Toate aceste obiceiuri sunt asemănătoare.  

Felul de expunere este comun, regulat se cântă antifonic. Colindele sunt 

cântate cu precădere de bărbaţi, lăzăriţele de copii, pentru un an nou, tânăr, 

cum explicau ţăranii, iar crăiţele de fete. Cântăreţii sunt înrudiţi și melodioși. În 

popor există mult mai multe versuri decât cântece. „Vocea lazarică”, ceea ce 

însemnă melodia lăzăricelor a slujit ca bază multor cântece ale crăiţelor. Se 

compară cu palma umană și degetele. Ele se nasc din aceeași rădăcină 

străveche, își formeazăo imagine proprie, dar niciodată nu pierd contactul cu 

rădăcina. Vechea tradiţie a cântatului este legată de lucrările la câmp, îngrijirea 

vitelor, activităţile zilnice, cu șezătoarele. Trei evenimente importante din viaţa 

fiecărei familii: nunta, botezul și moartea, sunt de asemenea de mare 

însemnătate pentru popor și se serbează printr-o serie de ritualuri însoţite de 

cântec și joc. În această tradiţie sunt păstrate urme ale trecutului antic, dar se 

observă și o influenţă a dezvoltării ulterioare – migraţia diferitelor culturi în 

urma evenimentelor istorice și schimbarea cursului economico-social.  

Impresiile de călătorie (jurnalele) siriene, arabe și în special bizantine, 

povestesc și despre dezvoltarea muzicală a slovenilor. Geograful bizantin 

Strabo a observat o muzicalitate deosebită a slovenilor și a amintit 

interpretarea la instrumente de suflat și cu coarde, iar scriitorul Teofilakt 

Simokata amintea că slovenii cântă și la chitară și liră, dar „nu știu să sufle în 

trompetele militare”. Nikifor Gregora a scris despre cântecele tragice, care se 

executau antifonic, despre melodiile asemănătoare cu cântecele grecești 

mixolidice, și despre jocurile pe care le-a văzut în vizită. 

                                                 
6 Marincovici. Sonia, Cultura muzicală pentru școli medii și școli de muzică, Ediţia IX-a, refăcută 
2002, Insitutul de editare a manualelor și cursuri de specialitate, Belgrad – 2002. 



16 

La scurt timp după ce au ajuns în Balcani, triburile sârbe au fost 

botezate de misionarii creștini și astfel sârbii au devenit creștini ortodocși. 

Înscăunarea Sfântului Sava ca arhiepiscop primat (întâistătător) al unei Biserici 

sârbe autocefale în 1219 a consolidat și mai mult loialitatea diferitelor 

cnezate/principate sârbești faţă de Constantinopol și solidaritatea acestora cu 

Răsăritul creștin7.  

Nu există multe date despre muzica de la palatele feudale în această 

perioadă de început a Evului Mediu pe teritoriul locuit de slavii sudici. 

Ascensiunea dinastiei Nemanjić, activităţile urmașilor lor, Ștefan Lazarević și 

Džurdža Branković precum și ascensiunea înaltelor familii în Bosnia medievală, 

Herţegovina și Zeta, au contribuit însă la dezvoltarea diverselor activităţi 

artistice. Monumentele arhitectonice și picturile sunt martore ale potenţialului 

creativ. Renumitele mănăstiri Hilandar, Studenica, Sopočani, Staro Nagoricino, 

Gracanica, Dečani, Ravanica, mănăstirile din Fruškogora și altele, arhivele și 

bibliotecile lor bogate, stau mărturie slavei și puterii ctitorilor lor și în același 

timp marilor artiști ai acelor vremuri.  

Muzica acelor vremuri nu a lăsat o urmă a existenţei ei. Mărturiile sunt 

numai indirecte, în cronici se amintesc numai evenimentele la care au luat parte 

muzicienii de amuzament și după denumirile folosite, se poate constata 

legătura cu tradiţia europeană actuală vremurilor: Spilmani (poreclă germană), 

Skomrasi, Gudeci și Sviralnici. Obiceiul acelor vremuri, prin care domnitorii  și-au 

arătat  respectul faţă de vecini și aliaţi, este ca de sărbători să trimită pe cei mai 

buni artiști pentru a preamări. Evenimentul stă mărturie a multor schimbări și 

schimburi, mai ales între sârbi și conducătorii dubrovnici (din regiunea 

Dubrovnicului). În acest fel sunt păstrate și numele primilor muzicieni, suflători: 

Dragan din Prizren, Preda suflătorul și Hruse, care, probabil a fost guslar.  

Popularitatea pe care au avut-o șpilmanii, skomoroșii, gudiţii și 

suflătorii, nu a fost mică (Špilmani, Skomoroţo, Gudci, Sviralnici). Mulţi dintre 

acești cântăreţi au locuit la curtea domnitorilor sârbi. În sufrageria domnitorului 

Stevan Prvovenčani se cânta din tobe și gusle. Nu numai tusaliile au fost 

alungate și persecutate de către biserică, ci și „cântecele și jocurile diavolești”, 

cântate și jucate de popor și, de asemenea, cântăreţii călători, care au ajuns 

chiar până la Dubrovnik pentru a preamări sărbătorile Sf. Vlana.8 

                                                 
7 Slepevic. Goiko, op. cit, pag. 56. 
8 Pejovič. Roksanda, Istoria muzicii pentru școlile de muzică, Prima parte (ediţia I-a), pag.27. 

http://ro.orthodoxwiki.org/Botez
http://ro.orthodoxwiki.org/Misionar
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=%C3%8Ensc%C4%83unare&action=edit&redlink=1
http://ro.orthodoxwiki.org/Sava_al_Serbiei
http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Constantinopolului
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În perioada de liniștire a organizării populaţiei și culturii sale patriarhale, 

formării noilor clase sociale, apariţia câtorva clanuri (familii – grupuri) bogate și 

formării statului între secolele IX-XII, ca urme ale muzicii spirituale, se 

evidenţiază literatura bisericească. La sfârșitul procesului de încreștinizare a 

bisericii, una din grijile principale a fost eliminarea rămășiţelor credinţei 

păgânice în mai mulţi zei și a manifestărilor profane, adânc implementate în 

credinţa poporului, ceea ce erau în contradicţie cu morala religioasă.  

Literatura bisericească dă dovadă de cultivarea muzicii profesionale pe 

teritoriul statelor balcanice ale evului mediu, care a avut aceeași bază ca și la 

apus. Clasa muzicanţilor voiajori, tipică în perioada medievală, cunoscuţi în 

diferite ţări prin diferite denumiri (jongleur, ministrel ș.a.), a avut reprezentanţii 

săi pe teritoriul unde s-au așezat sârbii și macedonienii.9  

Chiar și Sf. Sava, în traducerea lucrării de drept canonic  Nomokanova, 

amintește de spilmani, explicând că sunt actori, dansatori, instrumentiști la 

instrumente cu coarde și de suflat („spilman skazaet se igrec…asce jest ples.c 

ili gud.c ili sviralnik”). Fără îndoială că, după cum mulţi scriitori au recunoscut, 

denumirea străină pentru profesie a pătruns în limba slovenă odată cu venirea 

creatorilor lor care erau nemţi. Nemţii erau soldaţi împrumutaţi în armata 

ţarului Nemanjic, așa cum au fost în cruciadele ce au trecut pe teritoriul sloven 

de sud. După natura acestei meserii ambulatorie, nemţii au fost instrumentiștiși 

dansatori pe teritoriile slovene și, reciproc, artiștii amatori sloveni au fost în 

Ungaria și Germania. În mod sigur au fost și localnici care s-au ocupat cu această 

meserie, acest fapt demonstrându-l nu numai terminologia staroslovenă a 

recenziei sârbe, ci și un număr însemnat de modificări existente.10 

Vorbind despre acești oameni facem legătura cu istoria teatrului și a 

literaturii, și de aceea nici nu e ciudat că cercetătorii teatrului sârbesc al epocii 

feudale au ajuns la aceleași rezultate. Deoarece practica acestor spilamni era 

complexă și nu redusă numai la anumite „specialităţi”, în același timp jucau 

teatru, cântau, dansau și cântau la instrumente. Tot la fel ne spune și 

Beogradska Krmčija (Cronica Belgrădeană) „skomran ili gudec ili sviralnik ili 

drugi neki takav glumac” (cântăreţ sau interpret la instrumente cu coarde sau 

suflător sau același fel de actor). Skomrașii erau și un fel de ursari. La fel în 

lucrarea sa Sintagma (1335), călugarul athonit Matije Vlastara spune că 

„skromașii sunt aceia care se numesc interpreţi, dintre care unii imită voci și 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, pag. 28. 
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tipuri de oameni…în marile orașe trăiesc fiare, lei, urși, dintre care unele sunt 

prezentate pe scenă”. 

Interpreţii comici (satirici) în persoana „skomrak-ului”, „actorului”, 

„praskovnika-pocnitorului” sau a instrumentiștilor, au fost incluși în personalul 

stabil al curţilor moșierești și feudale, dar trataţi, în ordine ierarhică, pe cea mai 

joasă scară socială. 

În epoca statală a lui Dusan, feudalitatea a ajuns în deplină putere și 

s-au introdus multe obiceiuri caracteristice curţilor feudale (ceremonialul de 

curte după modelul bizantin, titlul nobiliar, etc.). Puterea și treptele ierarhice 

din timpul dezvoltării feudalismului se bazau în principiu pe averea 

moșierească, pe mărimea și diversitatea ei, de aceea vagabonzii, săracii cum 

erau skomrasii, slugăreau cu ceilalţi și făceau parte din inventarul moșiei. 

Astfel, ţarul Dusan, în hrisovul (atestat) din 1353, dăruiește episcopului de 

Sereș, Jakov, o moșie (biserica sf. Nicolaie de pe lângă râul Psin, Skoplje) cu 

toate bunurile materiale care îi aparţin, adică toată forţa de muncă ce a 

aparţinut moșiei, specificând pe lângă ceilalţi oameni „liberi”, ţărani, 

meșteșugari și doi robi, iar la sfârșit pe Preda, instrumentistul, și Hruba, orbul. 

Preda, după porecla alăturată numelui său fără îndoială, era un instrumentist 

de meserie, care își făcea datoria pe această moșie (acesta este primul nume 

cunoscut de skomran local), iar al doilea putea fi un guslar orb, așa cum de 

multe ori am întâlnit în trecut. 

O descriere asemănătoare a acestei categorii sociale o întâlnim și la 

scriitorul medieval bulgar Kozma, dar o diferenţiere  mai mare faţă de celelalte 

clase sociale o întâlnim în Sintagmatul lui Matije Vlastar, unde se spune că „nici 

actorul, adică interpretul popular, și nici fiul lui nu se pot căsători cu fiica 

senatorului”.  

Deși nu ne-au rămas prea multe date și descrieri în legătură cu practica 

trubadurilor populari sau de curte, ea a fost desigur, diversă, judecând după 

numărul ordonanţelor în care au fost încadraţi și listele legale. Ei au fost nu 

numai mijloc de distracţie pentru feudali și cercurile închise ale curţilor 

bisericești, ci și la manifestările populare și prin jocul lor îndrăzneţ s-au opus 

moralului religios. Biserica i-a persecutat nu numai pe oamenii interpreţi, ci și 

formele de bună-dispoziţie a poporului prin muzică și dans, mai ales acelea 

provenite din obiceiuri păgâne. 

Vrumalije sau rusaliile se pot vedea și azi, spune M. Vlastar, cum se 

execută prin sate după Sf. Paști, dar ele se executau cândva în cinstea zeului 
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Dionis la Jelina… Această lege (regulă)… interzice dansul popular feminin din 

cauză că stimulează nereţinerea spre nebunie…așa cum au făcut aceia care au 

dansat în cinstea lui Dionis, de asemenea se interzice să se facă personaje de tip 

skomras…sau dansuri executate în cinstea lui Dionis de către actori și pictori. 

Škomrașii au fost alungaţi și clasificaţi pe treapta cea mai de jos a 

societăţii, printre altele, pentru că ei, ca și actori, nu numai că prezentau 

fragmente din viaţă așa cum sunt, ci și pentru că în reprezentaţia lor aduceau o 

notă satirică și satirizau preoţii și conducătorii lor, iar în acest mod ei erau criticii 

clasei conducătoare.  

Preoţilor și călugărilor aspru se interzicea nu numai participarea la 

astfel de „distracţii”, ci și prezenţa lor „nu se interzice să ia masa cu femeile, 

copiii și feţele bisericești… dar nu cu dans sau cântări satanice și apariţii 

depravate, la care se referă blestemul proorocilor: vai de cei care alături de 

gusle beau vin”.11  

Practica dansurilor profane și interpretarea instrumentală era privită 

atât de imorală încât se interzicea și acelora care se căsătoreau, deoarece 

trebuiau să rămână curaţi. Astfel și Teodosie, scriind despre Sf. Sava și 

remarcând calităţile lui etico-morale în spiritul concepţiei teologice asupra lumii, 

spune că acesta se dădea înapoi din faţa „sâcâielilor goale” și ura „cântările 

indecente și păguboase” care „slăbeau spiritul definitiv”. 

Și totuși, cu toate regulile bisericești moralizatoare și aspre, iubirea 

poporului faţă de muzică și ocupaţia profesională cu muzica, dansul și teatru, nu 

au putut fi oprite. Populaţia, ca și azi, se aduna în locuri determinate pentru 

distracţie. Ele aveau denumirea locală de „igriste”- hore (locuri de jucat). Astfel 

de distracţii apropiate și plăcute poporului, se organizau la o simplă chemare, pe 

câtă vreme venirea la biserică se făcea cu inimă grea, în urma ordinelor date de 

conducători și de aceea adunarea la astfel de serbări era aspru criticată de 

biserică.  

Artiștii populari și de curte se mutau ca niște vagabonzi, după natura 

profesiei lor, acolo unde era trebuinţă de ei. Erau de diferite naţionalităţi, dar 

erau și sârbi ca și „trumpeta”, trompetistul Draga din Prizren, care în annul 1335 

era în slujba comunei dubrovene ( Dubrovnik ). 

Astfel de instrumentiști au fost văzuţi la curţile conducătorilor sârbi și 

bosnieci, dar s-au dus spre a preamări festivităţile legate de Sf. Vlaha din 

                                                 
11 Veselinovic. Rajko, Istorija Srpske Pravoslavne Crkve Sa Narodnom Istorijom, Knj2, Beograd, 
2004, pag.114. 
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Dubrovnik, chiar și în grupuri organizate, care dădeau serbări mixte combinate cu 

dansul, cântecul, interpretarea instrumentală și actoria, deoarece ei, prin diferite 

arhive se amintesc sub diverse nume: tubatores (trompetiști), piffari (fluierari), 

gnacharini (toboșari), sonatores (suflători), ibetae (suflători la tubă-trombon), 

lautari (lăutari), ca și ioculatores, zugularii, mistriones, bufones, diferite feluri de 

animatori distractivi. Însăși numele profesiei ne arată ce fel de instrumente erau 

folosite, numărul lor nu e mic, dar în general sunt instrumente de suflat. 

Dubrovnicul a făcut un serviciu reciproc altor curţi domnești, trimiţând animatorii 

săi.  

Printre domnitorii sârbi care au susţinut cu regularitate formaţii 

muzicale la curte, se numără și Ștefan Lazarevic, cu toate că despre el, biograful 

său, Constantin Filozoful, spunea că îi trebuie atâta muzică cât este necesară în 

timpul războiului. Dar domnitorul Stefan a fost unul dintre cei mai cultivaţi 

conducători sârbi, în timpul căruia au apărut „resavska skola” (școala resavă), 

reforma limbii și caligrafiei, primele cercetări de istorie ale Serbiei și primele idei 

umanitare și totuși nu a neglijat muzica, de aceea întâlnim și unii suflători de-ai 

lui ca oaspeţi la Dubrovnic. Atunci când domnitorul (după același biograf) ieșea 

festiv în oraș, populaţia se bucura și striga, și ieșeau…și trompetele care ar fi 

învins toate muzele din vechime și ar fi mutat și pietrele din loc. Atunci când 

Ștefan a murit în orașul celor șapte coline (Belgrad), fanfarele de înmormântare 

„au umplut văzduhul”.  

După moartea lui totul a fost trist și cronicarul se întreabă unde sunt 

acum „horele acelora care jucau, unde sunt interzicerile bisericești?”. După el, 

în jurul lui Stefan și în timpul lui, o parte a muzicii a trait și prin joc în popor. 

Pe lângă rolul ei la ceremoniile de la curte, distracţie și veselie populară, 

muzica a fost un element constitutiv al marșurilor de război și festivităţilor de 

victorie militară. Sârbii (rașcianii) au plecat la luptă în sunetul multor 

instrumente, de obicei de suflat, după cum ne comunică scriitorul italian din 

evul mediu, chiar și lupta de la Velbuzda a început „cu sunetul trompetelor și s-a 

terminat cu cântece de victorie”.  

Cultura plastică bogată sârbă și macedoneană a evului mediu cuprinde 

motive destule pentru a reconstitui partea muzicală a acelor vremuri. Tablourile 

reprezintă adesea elemente decorative, care nu întotdeauna au denumire 

locală, dar vorbesc despre o anumită legătură între teritorii. Aceste sunt, 

printre altele, frescele din mănăstirea Grac (Nașterea lui Iisus), în bisericile 

Maicii Domnului din Ljeviske și Prizren (Imnul Maicii Domnului), Sf. Greorge din 
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Stari Nagoricin (Rugăciune către Iisus), în mănăstirile Lesn (Psalmul 150), Decan 

(Urmașii lui Cain), Studenica, Sf. Jovan orbul (Jovan Slepce) din Bitola, Kalenic, 

Koporina, mănăstirea lui Marco, Pogan, Moraca și altele.12 

Dar, mai precis decât ele ne arată dezvoltarea muzicii, motivele 

muzicale din tablourile miniaturale, pentru că de multe ori, ele au fost însoţite şi 

de și text și sunt inspirate din practica duhovnicească locală, de zi cu zi.  

Unul dintre manuscrisele însemnate, pe lângă cel amintit mai sus, 

Aleksandria belgrădeană este și Muncheski Psaltir (Psaltirea de la Munchen) și 

copia ei belgrădeană, creaţia unui autor sârb din secolul al XIV-lea. În prefaţa 

creaţiei originale, în care se descrie cum David a compus psaltirea și de ce 

instrumente s-a folosit, găsim şi instrumente sârbești vechi: „unul dintre ele 

este ţimbalul, al doilea în psaltire este gusla ( ţitera ), acela de sus e trompeta. 

Între el, la mijloc, stă fiul mare al lui David, care ţine psaltirea”. 

Ca ilustraţie a acestui text este imaginea lui David, înconjurat de oameni 

ce ţin instrumente în mână. Între alte ilustraţii ale lucrării Muncheski Psaltir, una 

dintre cele mai însemnate este cea cu numărul 186, sub care stă însemnarea că 

Mirijam, sora lui Aaron „joacă hora cu celelalte fete”.  

Ilustraţiile 20 și 21 reprezintă de fapt episoade biblice vechi- testamentare, 

o horă de fete cu Mirijam în mijloc și jucătoarele ce se ţin de umeri, mână, și 

centura de la spate, vedem însă că hora are elemente specifice jocurilor populare 

din Prizren, Kosovo și Metohia, cunoscute și azi, iar pasul este tipic multor jocuri 

macedonene și sârbești. Instrumentele de acompaniament sunt exclusiv de 

percuţie.  

Hora apare și în ilustraţiile psalmului 150, motiv adesea reprodus, și care 

conţine o mulţime de elemente muzicale. Pe lângă text „lăudaţi-l prin timpane 

și cântec, lăudaţi-l prin strune și organe (instrumente cu coarde și de suflat)”, 

din nou apar femei ce joacă hora, ţinându-se de umeri, iar forma și ţinuta este 

caracteristică multor regiuni locuite de slavii sudici, în special la jocurile 

bărbătești și mixte (Serbia centrală, Voivodina și Muntenegru), în timp ce alături 

de ei stau oameni cu instrumente de suflat și percuţie.  

Și alte câteva ilustraţii din manuscrisul Muncheski Psaltir arată 

instrumente și elemente de dans (I. Nr. 9V. 19V 184V) și între ele David care 

intepretează la instrument urmărind construcţia templului. Această ilustraţie 

este interesantă prin faptul că motivul lui David cu instrumentul îl aflăm într-un 

                                                 
12 Pejovič. Roksanda, op.cit., pag.29.  
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manuscris de mai târziu, Psaltir Gavrila Trojicanina (Psaltirea lui Gavril 

Trojicanin), din anul 1643, ilustrat de cunoscutul pictor Andrija Raicevič13. 

În aceste manuscrise sunt ilustrate adevăratele gusle sârbești cu trei 

strune, ceea ce e rar întâlnit, și cu arcușul de o parte. Prin urmare, manuscrisul 

lu Raicevič în cadrul motivului biblic a introdus un instrument cunoscut lui și 

apropiat vremii și poporului lui.  

Instrumentele medievale prezentate sunt destul de multe, judecând 

după ilsutraţii și terminologia folosită în diferite izvoare istorice. Motivul 

principal în descoperirea denumirilor anumitor instrumente a dat scriitorilor 

medievali și traducătorilor Bibliei imbold de a compara cu denumirile ebraice. În 

traducere (nu numai în limba sârbă) au fost multe greșeli, înlocuirea unui fel de 

instrument cu altul, iar aceste greșeli apar nu numai la traducători ci și la 

comentatorii artei plastice. 

Fără a intra mai profund în analiza anumitor termeni, fiindcă acest fapt 

aparţine studiilor muzicalo-filozofice-artistice, pentru a constata că au existat 

într-adevăr denumiri populare și duhovnicești pentru multe instrumente, că 

însemnătatea lor s-a schimbat o dată cu timpul, așa că nu de rareori aceeași 

denumire se referă la un instrument cu coarde și unul de suflat. Fără îndoială că 

terminologia muzicală a apărut nu numai prin traduceri ci și prin activităţile 

muzicale. Bogăţia fondului lingvistic a termenilor muzicali se poate ilustra 

adeseori prin folosirea cuvintelor staroslovene, cuvintele redacţiei sârbe legată 

de muzică, instrumente și activităţi muzicale: brjcalo(plektron, maljica), 

brjcati(a interpreta-cânta), gudba, gudenjie, gudec, gusli, guscenik(cîntăreţ la 

gusle), gusti, kitara...lik (cor), likovnik (membru al corului și echipei de dans), 

musikii (interpret, cântăreţ), musikijski (muzical), piscalnik (suflător), pljasavica 

(dansatoare), pljasati(a dansa), pesnivec și pjesnoslovec (cântăreţ), pjesnoslovije 

(cântec duhovnicesc), psaltir(instrument cu coarde, numit și pljesnica), pogusti (a 

interpreta la instrument), sviralnik, suirjela (instrument de suflat), sopec 

(interpret), timranica(toboșar) etc. 

Cel mai des folosită ca denumire și cel mai apropiat de limba și 

sentimentul popular este termenul pregunica(adverbul pregudniceaski, ceea ce 

înseamnă muzical), care în multe texte este înţeleasă diferit(ca și gusla, 

instrument cu coarde sau de suflat).  

Judecând după sensul etimologic pre-gudnica este un instrument cu 

coarde, poate vioară, violă sau guslă cu două coarde.  

                                                 
13 Idem. 
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Este interesantă diferenţa dintre instrumetele cu coarde prin ciupire și 

cele cu arcuș, iar explicaţia modului de interpretare o aflăm în însemnările dintr-

un manuscris Nomokanova din sec. al XVI-lea, păstrat în mănăstirea Lesnon: 

„Cei care câtă la gusle au două nume; cel care ciupește corzile se numește 

gudec, iar cel ce foloseșlte arcușul, smicnik”14. 

Muzica nu a fost folosită numai pentru veselie, ea se putea transforma 

într-o puternică armă de luptă și în viaţa de zi cu zi. Obiceiurile populare, unele 

având o vechime preistorică, erau acompaniate de muzică și aveau asemănări 

cu melodiile altor popoare slovene. Acestea sunt ritualul magic exprimat prin 

cântec și joc, sărbătorirea solstiţiilor de vară și iarnă, colindele și rusaliile. Aceste 

ritualuri sunt exprimate prin cântece pe o singură voce, cu o întindere mică a 

melodiei (de obicei terţe sau cvarte), o ritmică suplă, câteodată heterofonică. 

Biserica mai apoi le-a alungat și persecutat, numindu-le „sataniste”15.  

În Rusia chieveană, muzica era un factor component al ceremoniilor, 

întâlnirilor vânătorești, opeţelor. Scomoroţii, adeseori îmbrăcaţi în costume 

orientale și cu măsti pe faţă, jucătorii, cântăreţii, instrumentiștii și actorii distrau 

și în același timp erau și păstrătorii și dresorii animalelor sălbatice. Erau preţuiţi 

ca eroi creatori ai eposului, cunoscutul Bojan, care își acompania cântarea cu 

gusla, iar autorul cărţii Povești despre detașamentul lui Igor din sec. al XII-lea, 

talentat poetic și muzical, avea un stil emoţionant și puternic, care, prin simboluri 

și epitete, era legat de popor. Vechile povești proverbiale cu character 

semicântat, cu o melodie care de nenumerate ori se repet, cu pauze mici la 

fiecare frază, vorbeau despre trecutul glorios sau eroul Ilija Muromic din 

Novgorod, vechi oraș comercial, descriindu-l pe Skomorokul Sadna, cântăreţ și 

instrumentist, puterea magică a muzicii lui și trăirile de pe fundul mării. Versul a 

devenit scurt, melodia mai clară, iar ritmul și trăirea cântăreţului aminteau de 

cântecele satirice populare.  

Ulterior, pe măsură ce regatul sârbesc medieval a crescut ca dimensiuni 

și prestigiu și după ce Ștefan Dusan (rege al Serbiei din 1331) și-a arogat titlul 

imperial de ţar (1346-1355), arhiepiscopia de Pec a fost și ea înălţată la rangul de 

patriarhie.16 Răgazul dinaintea cuceririi otomane a constituit perioada de glorie 

a Bisericii Serbiei.  

                                                 
14 Marincovici. Sonia, op.cit, pag. 27.  
15  Slepcevic. G., op. cit, pag.176. 
16 Anuichi. Silviu, Raporturile dintre Patriarhia Sârbă de Ypek și Patriarhia Greco-bulgară de 
Ohridaîntre sec.XIV-XVIII, în Studii Teologice, an XIV, nr. 9-10, 1962, pag.9. 

http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Patriarhie&action=edit&redlink=1
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Cea mai importantă cotitură în dezvoltarea muzicii a avut loc odată cu 

creștinarea tuturor triburilor iugoslave, care a început în sec. IX-lea. Sârbii, 

macedonienii și bulgarii au primit credinţa din est, din Biserica Bizantină17, pe 

câtă vreme la creștinizarea slovenilor și croaţilor au contribuit misionarii 

romani. Acest fapt concretizează predilecţia lor pentru biserica răsăriteană și 

apuseană, mai ales după marea schismă din 1054. Graniţa dintre est și vest a 

trecut pe pământul lor și a lăsat urme auternice și diverse în dezvoltarea 

ulterioară a evenimentelor din Balcani.  

În muzica sârbilor, macedonienilor și bulgarilor, slujba religioasă și 

cântatul, au fost luate din cultura bizantină, iar liturghia folosea limba greacă. 

Totuși, foarte repede a început procesul de slovenizare a slujbei religioase. 

Activitatea discipolilor Chiril și Metodiu, Kliment și Naum, care au înfiinţat școli 

la Ohrid (Macedonia) și Preslav (Bulgaria de est), a lăsat urme pe acest întreg 

teritoriu.  

Începutul alfabetizării slovenilor e legat de Chiril și Metodiu18, care au 

venit din Salonic în sec. al IX-lea spre a-i încreștina și au tradus cărţile bisericești 

grecești în limba slovenă, ca Octofonul (Osmoglasnik) și manuscrise cu cântări 

duhovnicești bizantine. În vremea când conducătorul bulgar Boris a fost 

pregătit pentru a primi încreștinarea, a rugat să-i fie trimiși din Bizanţ feţe 

bisericești și cântăreţi. Cântarea cultă a popoarelor sârb și bulgar s-a făcut sub 

influenţa muzicii bisericești bizantine și orientale, dar și cu influenţe slovene, și 

a avut elemente commune cu corala gregoriană și cântarea ambroziană. S-a 

format și un sistem special al octoihului cu variaţii specific slovene, ale cărui 

melodii au pătruns în oficierea slujbei și cu care, în același timp, s-a îmbogăţit19.  

Muzica bisericească este cultivată într-un mod sistematic și permanent, 

mai mult decât cea spirituală, ca o parte indispensabilă a slujbei religioase și alta 

decât obiceiuri de credinţă. Ea ajunge la apogeu imediat după introducerea 

creștinismului și separarea bisericilor în est și vest, care a început în sec. al 

IX-lea. În procesul de alfabetizare al slovenilor macedonieni și alte centre 

culturale vechi de la sudul Balcanilor, la Ohrid apare și prima lucrare despre 

muzica bsiericească.  

                                                 
17 Rămureanu. Ion, Creștinarea sârbilor sub împăratul Vasile I Macedoneanul, în Studii 
Teologice, an XII, nr.1-2, 1960. 
18 Iufu. Ioan, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Sârbe, în revista Biserica Ortodoxă Română, 
anLXXV, nr. 8-9, 1957, pag.13. 
19 Roksanda Pejovič-Istoria muzicii pentru școlile de muzică, (ediţia II-a), pag.35. 
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Este cunoscut faptul că iluminatorii greci Ciril și Metodije, care au lucrat 

la întărirea puterii bizantine asupra Bulgariei și Macedoniei, au fost trimiși să-i 

încreștineze pe sloveni şi au tradus din greacă în staroslovenă (glagolitică) 

multe cărţi bisericești de cult dar şi de cântări bisericești bizantine20.  

Activitatea lor a fost continuată de urmașii din Ohrida,Naum și Kliment 

(spre sfârșitul sec. al IX-lea) care au introdus limba macedoneană în biserică și 

au pus bazele primei literaturi macedoniene. În cadrul școlii de educare a 

preoţilor și alfabetizare a poporului, un rol important l-a avut cântarea 

bisericească. Un merit aparte l-a avut Kliment, care a acţionat pe teritoriul larg 

al regiunii Ohridului și Kutmicevic, și o  mare parte a împărăţiei bulgare (din 

acele vremuri). El, pe lângă educarea preoţilor din mediul său, a format și 

cântăreţi de seamă, care după pregătire și muzicalitate erau egali cu grecii, și 

care, ieșind din școala lui Kliment, au răspândit arta cântatului. 

Ca om educat muzical, el este creatorul primelor canoane bisericești, 

rugăciuni și imnuri de preamărire a diferiţilor sfinţi. El a dat muzicii 

macedoniene și primul Penticostar, adică culegere de cântece interpretate între 

Sf. Paști și Rusalii. 

Kliment din Ohrid a fost și poet și muzician, i-a învăţat pe preoţi 

cântarea liturgică, notele, teoria bizantină din acele vremuri. Sunt păstrate 

certificate de diplomă ale cantorilor (cântăreţilor) care au absolvit școala lui și a 

avut aproximativ 3000 de elevi. Practica muzicală a fost reprezentată prin 

cântarea monofonă în limba slovenă veche, comună pentru toţi slovenii sudici.  

În Rusia, de asemenea reprezentanţii muzicii duhovnicești au fost 

cântăreţii bizantini. De la ei a început dezvoltarea muzicii bisericești ruse. 

Cântatul „în surdină” e liniștit, cititul monoton al rugăciunilor  răspunde 

psalmodiei, dar „cântatul simbolic” e mai emoţional, cu o melodie dezvoltată, 

scrisă în simboluri, care reprezentau anumite tonuri și grupe de tonuri, 

înălţimea lor, durata și ritmul. Ambele cântări erau „a capella”, într-o dinamică 

crescândă, cu un ritm curgător, liber. 

Cântarea marșată a sec. XI – XII s-a folosit la interpretarea imnurilor și 

marșurilor cu înflorituri serioase și o melodie bogată. Mai târziu, în Novgorod, 

cântarea bisericească a ajuns la o mare măiestrie, cu o formă bogată și diversă. 

Și în Rusia a existat sistemul ocotofonic.  

La începutul sec al XIII-lea, când biserica creștină sârbă a devenit 

independentă (1219), elementele naţionale și regionale pătrund tot mai 

                                                 
20 Iufu. Ioan, op. cit.,pag.18. 
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puternic în limba bisericească slovenă (slavă), sunt formate redacţii naţionale 

ale limbii și desigur că în cântare apar tot mai multe elemente locale 

caracteristice. Există date că la slujba de pomenire a ţarului Ștefan Nemanja 

(canonizat ca Sfântul Simeon), Sfântul Sava cu elevii săi, a ţinut o astfel de 

slujbă în limba slavă.21 A fost alcătuită după modelul cântatului pe opt voci și a 

avut semne ale vocilor după care trebuiau cântate anumite cântece. Astfel 

începe cultivarea tradiţiei cântatului, care se va păstra până în sec. al XVIII-lea, 

când se va publica pentru prima dată în „Srbljuna”. 

Cele mai vechi manuscrise iugoslave și sârbești, scrise în alfabet 

glagolitic sunt „Sinajski psalter” ( Cartea de rugăciune sinaiteană ), concepută 

încă din sec. al XI-lea, și în alfabetul cirilic „Miroslavevljeko jevandelije” 

(Evanghelia lui Miroslav) 1180, „Vukanovo Jevandelje” (Evanghelia lui Vukan) în 

jurul anului 1200, „Beogradski Parimejnik”, scris la Rasa la începutul veacului al 

XIII-lea.Toate conţin și cântece folosite la slujbele religioase la diferite ocazii. Nu 

au existat notele muzicale în acea perioadă timpurie. Primele note au apărut în 

secolul al XV-lea. 

 

  

                                                 
21 Slepcevic. G., op. cit, pag. 83. 
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1.2. Cântarea religioasă în Serbia feudală  

(perioada otomană) - secolele XIV-XVIII 
 

În jumătatea a doua a sec. al XIV-lea, a început cucerirea zonei balcanice de 

către turci. La jumătatea sec. al XV-lea, turcii au cucerit definitiv toate ţările 

sârbești, iar la începutul sec. al XVI-lea, au pătruns până la Buda (Ungaria). Din 

cauza pierderilor de război și schimbarea graniţelor, s-a ajuns la marile mutaţii și 

schimbarea componenţei populaţiei. După cucerirea de către turcii otomani a 

celui mai puternic principat sârbesc în 1459, cea mai mare parte a teritoriului 

Serbiei de astăzi a devenit pașalâc turcesc (provincie). După moartea 

patriarhului Arsenie al II-lea în 1463, nu a fost ales nici un succesor al acestuia. 

Astfel, patriarhatul a fost abolit de facto, iar Biserica Serbiei a trecut sub 

jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice.22  

Patriarhia Serbiei a fost reinstituită în 1557 de către sultanul otoman 

Soliman Magnificul când Macarie, fratele celebrului Mehmed Pașa Sokolovic, a 

fost ales patriarh în orașul Pec.23 Moștenitorii titlului regal sârb, familia 

Brankovic, și-au găsit refugiu în Ungaria, unde au continuat să păstreze 

obiceiurile străvechi și cultul sfinţilor sârbi. Mănăstirea Kruşedol a fost ridicată ca 

moștenire a mitropolitului Maksim Brankovic (+1516).24 Tradiţia cântatului e 

păstrată cu grijă, atât cât a fost posibil în condiţiile transmiterii orale, exclusive. 

Totuși, nu toate centrele de cultură au fost închise. În Moldova, la mănăstirea 

Putna, a existat o școală însemnată de tipărire a manuscriselor slovene și 

grecești. Cel mai însemnat este manuscrisul Neum din secolul XVII, „Stihirar 

Svetotorskog Manastira Lavra” (al Mănăstirii Lavra), care conţine „Osmoglasnik” 

(octofon-ul) și un număr mare de versuri, cântece, ce îi slăvesc pe Iisus, Sf. Maria 

și sfinţi. 

Pe parcursul sec. al XII-lea, în statul lui Stefan Nemanja, întărirea puterii 

politice a mers paralel cu cea a progresului feudal și a influenţei bisericii 

ortodoxe. Așa cum averile erau pe măsura puterii și a influenţei, tot așa 

conducătorii, pentru a avea un sprijin la credinţa în lupta împotriva iobagilor și 

                                                 
22 Hadrovici, L., Le peuple serb et son eglise sous la domination turque, Paris, 1949, p. 95. 
23 Anuichi. Silviu, Patriarhia de Peci între anii 1557-1766. Legaturile ei cu sârbii din Banat și 
Ungaria, în Studii Teologice, an XIV, nr. 7-8, 1962. 
24 Ibidem. 

http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Constantinopolului
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Macarie_%28Sokolovic%29_de_Pec&action=edit&redlink=1
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dușmanilor externi, au clădit biserici și au dăruit mănăstiri și biserici moșierilor. 

Misiunea și produsul acelor moșii era exploatarea forţei de muncă ieftine, a 

iobagilor, foarte dezvoltată și prin urmare schimbarea de bunuri era posibilă 

într-o mare măsură. În acest fel, preoţii erau asiguraţi economic în totalitate, iar 

monarhii se puteau dărui în mod liniștit muncii duhovnicești și de aceea în unele 

mănăstiri putem găsi urme ale culturii muzicale bisericești din acele vremuri.  

Mănăstirea Hilandar de la Muntele Sfânt care avea sub patrimoniul său 

76 de sate, a întrecut prin bogăţie și influenţă alte mănăstiri, a reprezentat 

centrul vieţii duhovnicești nu numai în Serbia și la alte popoare de credinţă 

creștină. Din descrierea vieţii în această mănăstire avem și primele (de multe ori 

amintite) date despre cântarea bisericească sârbă, fiind un adaos la teza că 

diferită de cea grecească a existat o cântare bisericească sârbă. Primul 

document de acest fel îl avem din biografia lui Ștefan Nemanja alcătuită de 

Sava, al doilea din biografia Sf. Sava, alcătuită de Teodosije. În ambele 

documente, prima oară cu ocazia înmormântării lui Nemanja, al doilea la 

parastasul de un an al lui Nemanja, se amintește cum unul câte unul au cântat în 

limba lor reprezentanţii diferitelor popoare. Cele două documente nu s-au 

exprimat explicit despre cântarea bisericească sârbă din cauză că era 

binecunoscut faptul că Muntele Athos existau mănăstiri ortodoxe ale diferitelor 

popoare (sârbi, bulgari, ruși, greci, gruzini și au apărut și vlahii). Apartenenţii 

acestor popoare au putut cânta în limba naţională, dar aceleași tipuri de cântări 

bisericești, cu aceleași denumiri.25  

În schimb, după alte izvoare, se poate constata că cântarea sârbească 

practicată la Hilandar nu e nici curat grecească sau sârbă, ci una mixtă, cântare 

athonită, care a avut variantele sale naţionale, dar și denumirea sa comună, 

provenită din Bizanţ, Siria și Antiohia. O constatare despre acesta o intâlnim în 

Psaltikija lui Stefan Srbin, în care la un cântec grecesc stă observaţia că e 

„svetogorski” (athonit). Separat de Athos însă, după istoriografia bulgară, apar 

școli muzicale bulgărești, rusești, sârbești, în care fiecare introduce elementele 

muzicale ale poporului său, dând chiar „semne notale corespunzătoare”. 

Prin urmare, până în sec. al XVIII-lea, apar diferenţe între cântările 

diferitelor popoare, în ciuda bazei comune și influenţei intermediare. Cel mai 

bine ne convinge monahul rus Vasilije Grigorovič - Barski, care, la începutul 

                                                 
25 Velimirović. Miloš, The influence of the byzntine Chant on the Music of the slavic 
countries.Oxford, 1966 pag 17. 
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secolului a trăit la Athos, cunoscând temeinic felul de viaţă al mănăstirii26. 

Fiindcă a constatat că la Hilandar călugării sârbi „sunt mai ospitalieri decât 

ceilalţi, dar simpli și fără carte”, a remarcat că ei citesc în limba slovenă „cu un 

altfel de accent sârbesc”, dar că au „același mod de cântat, citit la priveghi ca și 

la baterea tocii” (anunţarea pulsului – klepalo). Acest mod este păstrat în 

totalitate ca și în marile mănăstiri de seamă și foarte puţin se diferenţiază. Dar, 

sârbii, după Barski, cântă în dependenţă de ocazie și cântecele lor grecești. „De 

regulă cântă în limba sârbă, cu voci concentrate ușor, dar duminica și la 

sărbători cântă în limba sârbă cu voci grecești foarte frumoase și ușoare, iar 

aceasta este frumuseţea de nedescris a mănăstirii Hilandar”. Și fiindcă a 

cunoscut și mănăstirea bulgară Zograf, Barski a putut face o comparaţie și 

spune ”acolo era regula, de la început până la vizita mea, să se citească în limba 

slovenă cu accent bulgăresc, dar și cântatul se diferenţa de cel sârbesc”. 

Constatările monahului rus, cu toate că sunt din sec. al XVIII-lea, se pot 

referi și la secolele anterioare, chiar el spunând că „așa a fost de la început”, pe 

de altă parte este cunsocut faptul că modul de viaţă de la Sf. Munte nu s-a 

schimbat de-a lungul veacurilor și chiar și actualmente reprezintă o oază de 

conservare a rămășiţelor timpurilor apuse27.  

În sfârșit, despre denumirea comună a modului de cântat athonit și alte 

formule bisericești, ne vorbește și faptul că Sf. Sava, când în anul 1219 a proclamat 

independenţa bisericii sârbești (care, până atunci a fost sub patronatul conducerii 

arhiepiscopale ohridiene) alcătuiește tipicurile bisericești după cele existente la 

Svetogora (care au fost alcătuite după modelul mănăstirii Evergetis din 

Țarigrad). După cum este cunoscut, Rastko Nemanjič(călugărul Sava), a trăit la 

început în mănăstirea rusească Sf. Pantelejmon și după aceea la mănăstirea 

grecească Vatoped. Atunci când cu ajutorul financiar al fratelui său Stefan 

Întâiul a zidit mănăstirea Hilandar, „ei au legalizat după obicei statutul slujbei și 

cântării așa cum a învăţat la Vatoped” și fiindcă Sava a devenit egumen la 

Studenica, el „a introdus ca lege predica și cântarea în limba staroslovenă, care 

se slujește la Sf. Gora”28. 

Hilandar-ul, ca focarul culturii medievale și în special al literaturii, a fost 

printre primele medii care au păstrat muzica bisericească. Despre cântare în 

                                                 
26 Barski. V. G., Travels of V. G. Barski in The Holy Places of The East from 1723 to 1747, N. St. 
Petersburg, 1885.  
27 Ibidem. 
28 Velimirović. Miloš, op. cit., pag. 19. 
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diferite ocazii ne vorbesc și mulţi scriitori din evul mediu, care amintesc și 

autorii cântecelor bisericești. Dar, pornind de la faptul că în Bizanţ, creatorii 

versurilor erau, de obicei, și compozitorii cântecelor, și de aici denumirea de 

poeţi-melozi, nu e exclus ca și Sf. Sava să fi avut o contribuţie la compus și la 

armonizare, dar și la transmiterea din cărţile grecești a câtorva cîntări (stihira = 

cântec bisericesc în care se cântă pe versuri din psalmi și alte bucăţi din Sfânta 

Scriptură). Muzicalitatea lui a fost categorică, deoarece „cânatrea lui se 

deosebea de altele, ale altora”, spune Teodosie, biograful său, iar Domentian în 

două biografii vorbind despre canonizarea Sf. Simeon (Stefan Nemanja), 

constată că preoţii athoniţii adunaţi „au blagoslovit” să „scrie canoane și stihire 

în cinstea Tatălui sfânt, iar el scrie după cât e posibil”29. 

O presupunere asemănătoare despre autorul cântărilor bisericești 

putem face și în legătură cu patriarhul Paisie Janjevac (sec. XVI), marele iubitor 

de cărţi, un om cu o cultură bogată, care s-a străduit să păstreze și să le înlăture 

de la pieire multe cărţi și manuscrise răspândite prin mănăstiri și care a lăsat 

după sine creaţii literare. Una dintre ele este Sluzba caru Urosu (Slujba Țarului 

Uroș), în care, după cum singur spune a adunat „troparak i kondak” scriind 

„prvo stibire maloga vecernja” (prima stihire a vecerniei mici), „kanon smesan” 

(canonul glumeţ), „toate după regula cum trebuie a slujbei”.30 

În legătura cea mai puternică cu dezvoltarea muzicii sârbești și 

macedoniene este și opera lui Ioan Kukuzel ( Jovan Kukuzelj ), cel mai însemnat 

nume al trecutului sloveno – bizantin al muzicii bisericești. Despre opera lui și în 

special despre viaţa sa(chiar și despre veacul în care a trăit), există în literatura 

muzicologică timpurie multe controverse și date neconfirmate, deoarece 

scriitorii și cercetătorii s-au bazat, în mare pe literatura hagiografică, adică pe 

legende. Totuși, chiar dacă nici azi nu există confirmări știinţifice pentru multe 

întrebări în legătură cu viaţa lui, totuși se pot reconstitui porţiuni ale vieţii sale. 

Ca loc de naștere adesea se amintește localitatea Drac în Albania, care 

atunci a aparţinut arhiepiscopiei Justiniana Prima, dar și satul Dzermenci de pe 

lângă Debra. 

S-a născut în a doua jumătate a sec. al XIV-lea și a trăit în jur de 80 de 

ani. Fiindcă a avut calităţi muzicale deosebite pentru care a primit numele de 

„voce de înger” (angeloglasan), mama sa l-a trimis la Țarigrad la studii muzicale 

și lingvistice (limba greacă). Cu toate că în metropola bizantină s-a afirmat ca și 

                                                 
29 Ibidem. 
30 Marjanović. Čedomir, "Patrijarh Pajsije", în studiul  Istorija srpske crkve. Svetosavlje.org. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Istorija/IstorijaSPCMarjanovic/Lat_IstorijaSPC49.htm
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cântăreţ de curte prin inteligenţă și talent muzical, el s-a decis în spiritul 

misticismului medieval, pentru o viaţă monahală și a intrat în comunitatea 

athonită ca și confesional și casnic(isponik și domestik), adică învăţător de 

muzică. 

Creaţia lăsată de Kukuzel este la fel de însemnată ca și reforma sa de 

teorie muzicală și sistemul notal. Compoziţiile sale au fost influenţate de muzica 

bizantină), dar se diferenţiază de cântarea bisericească a lui Ioan Damaschinul 

prin introducerea înfloriturilor și a melodiei larg cântată.  

Pe lângă creaţiile originale, Kukuzel a mai reconstituit cântările 

bizantine existente pe care le-a înfrumuseţat cu înflorituri și melisme. Aceste 

schimbări în caracterul muzical bizantin au fost caracterizate de unii intelectuali 

bizantini ca barbarisme.  

Compoziţia sa considerată remarcabilă e Tuzbalica Bugarke (Doina 

bulgăroaicei) sau Polijelej na blgarkata( Polieleul bulgăroaicei), un cântec trist 

compus de el, după cum spune legenda, după flexiunile melodice ale vocii mamei 

sale31, care a plâns după el atunci când a plecat de acasă cu cuvintele „moje dete 

milo, Jovane, gade misi?” („dragul meu copil, Jovane, unde ești?”).32 Între alte 

creaţii muzicale ale sale se află și Pricastno, Suise porocei, Vladiku i 

sujascenonacalnik nasegs. Veliko iso papadikijskog pojanja (Goljamoto iso na 

papadicejskog pojanja), este opera care reprezintă un tip de solfegiu, manual 

pentru cântăreţi. În ea Kukuzel a introdus multe noutăţi, cu un puternic caracter 

de virtuoz, încât a fost numit „bici pentru cântăreţi”, deoarece compoziţiile lui 

s-au putut interpreta numai de către buni cântăreţi. Printre multele noutăţi cu 

care Kukuzelj a îmbogăţit și împrospătat muzica bizantină se află și forma 

papadică (papadiceski), caracteristică unui mare ambitus melodic. 

Astfel Kukuzel a fost reformator în domeniul muzicii, precum și inovator 

în domeniul notaţiei muzicale, fiind creatorul unui sistem de notaţie muzicală, 

care a fost folosit până la începutul sec. al XIX-lea și care poartă numele 

creatorului său. 

                                                 
31 Kazhdan, Alexander, "Koukouzeles, John", Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 
University Press, ed. (1991), p. 1155. 
32 Maguire, Robert A.; Alan Timberlake American contributions to the Twelfth International 
Congress of Slavists. Slavica. (1998). p. 66. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kazhdan
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionary_of_Byzantium
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În sistemul de notare al lui Kukuzelj sunt scrise multe melodii sârbești, 

macedonene, bulgărești și grecești, până la reforma din anul 1814, făcută de 

preotul grec Hrisant din Madita.33 

Însemnătatea multilaterală a lui Kukuzelj ca învăţător de muzică, 

reformator și teoretician, este subliniată și prin faptul că în multe manuscrise 

bizantine de mai târziu se află observaţia „arta cântării și semnele în care a fost 

scrisă a tuturor compoziţiilor a fost creată de maestrul Iovan Kukuzelj”. Tot el 

este autorul sistemului cercurilor concentrice de studiere a gamelor, ceea ce 

vom găsi și la Stefan Srbin.34 

În timpul dominaţiei turcești în Balcani, de la sfârșitul sec. al XV-lea până 

la începutul sec. al XVI-lea, muzica religioasă nu s-a mai dezvoltat și nici înnoit cu 

alte elemente. Ea a stagnat, rămânând la bazele date de muzica bizantină, 

ajunsă la stadiul cel mai înalt al evului mediu. Creaţiile muzicale originale și 

educaţia muzicală devin tot mai rare, deoarece practica muzicală în biserici 

recurge la termenul „suficient”, adică cântarea textelor cu melodiile create și 

consolidate mai înainte. Această practică a dus, de fapt, la mai mari improvizaţii 

ale cântăreţilor și mai ales la introducerea elementelor populare și cântecelor 

profane în cele bisericești, dar și la faptul că orice urmă scrisă a cântării s-a 

pierdut în acest timp pentru că toate au fost interpretate și transmise mai 

departe după auz. 

Totuși, cântarea sârbească se amplifică odată cu mutarea poporului 

spre nord, în Ungaria și puţin în Rusia. Ea este, de exemplu foarte apropiată de 

modul de cântare a Kievului, adică starorus (vechii limbi ruse), pentru că acest 

mod de cântare sârbesc s-a transmis prin meritul lui Grigorije Țamblak. Din sec. 

al XV-lea cântarea sârbească s-a transmis și la rușii de sud, iar din sec. al XVII-lea 

și în biserica rusească. Printre exemplele muzicii sârbești bisericești în Moscova 

se află un kinonik sârbesc, Pricastni stim (cântarea din timpul canonizării 

preotului) din 1652. 

O imagine verosimilă a creaţiei muzicale în cadrul bisericii am avea dacă 

ar fi fost păstrate mai multe documente muzicale, compoziţiile perioadei 

feudale. În schimb, atâta timp cât zidurile bisericilor și mănăstirilor au fost 

distruse adeseori, cu toate că se vorbea de o viaţă îndestulată, și sub mormanul 

                                                 
33 Vasile. Vasile, Istoria muzicii bizantine și evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. II, 
Editura Interprint, București, 1997, p. 90.  
34 Velimirovic, Milos. The influence of the byzntine Chant on the Music of the slavic 
countries. Oxford, 1966, pag. 56. 
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de beton și var se mai găsesc documente vechi, pe care dușmanii nu le-au putut 

distruge, aceste documente de creaţie muzicală sunt tot mai rare și de 

nedescifrat, după conţinut. Atacurile tot mai dese ale dușmanilor, pustiirea și 

distrugerea, de asemenea nepăstrarea și neînţelegerea acelora care au fost 

datori să le păstreze și să salveze tezaurul cultural trecut, au contribuit la 

micșorarea numărului de documente manuscrise ale muzicii sârbești și 

macedonene. Și tot mai mic e numărul acelora studiate știinţific, adică 

descifrate și analizate, transmise până azi și accesibile omului actual. 

Între documentele despre muzica antică, pe primul loc se situează 

Bolonski Psaltir ( Psaltirea Boloneză ), un manuscris scris la Ravan, lângă Ohrid, 

în sec. al XIII-lea, și care poartă denumirea după localitatea unde a fost păstrat ( 

Bologna – Italia ). 

Această colecţie de psalmi, de care cercetătorii slaviști au început să se 

ocupe, nu este elaborată temeinic din punct de vedere muzicologic, cu toate că 

reprezintă un exemplu interesant pentru combinaţia notaţiei eufonetice și 

paleo-bizantine. Autorul anonim al psaltirei este, probabil, unul dintre urmașii și 

continuatorii școlii lui Kliment. 

De o însemnătate și mai mare pentru cultura noastră muzicală este 

Psaltikija(Psaltirea) autorului Stefan Srbin, deoarece, spre deosebire de 

manuscrisele vremii, în mare anonime și de provenienţă grecească, ne conduce 

spre autorii de origine sârbă. Originalul manuscrisului, care se află în catalogul 

tipărit al Bibliotecii Populare din Belgrad (1903, VI, pag. 100 – 101) se află la 

numărul 93 și pe care Ljubomir Stojanovič, autorul catalogului, l-a considerat a fi 

de sec. al XVI-lea, a dispărut pentru totdeauna la 6 aprilie 1942, în urma 

bombardamentului când biblioteca a ars.35 

La fel e și Marea psaltire (Velika Psaltikija), o colecţie de cântări 

bisericești în limba sârbă și greacă, având texte scrise cu sistemul de notare al 

lui Kukuzelj. 

Pe primele pagini se află îndrumări teoretice, adică explicarea dinamicii, 

intervalelor și semnelor agogice și denumirile lor în greacă și staroslovenă. Pe 

lângă acestea sunt date și reprezentările grafice ale cercurilor concentrice ale lui 

Kukuzelj, schema gamelor (scărilor) pe care cântăreţii trebuiau să le înveţe 

(dorska – hipodorska, frigiska – hipogruigiska, lidijska – hipolidijska, miksolidijska 

                                                 
35 Stojanovič. Ljubomir, Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga, zbirka Srpske Kraljevske 
Akademije, Srpska kraljevska akademija, Beograd : Državna štamparija, 1901. 
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– hipomiksolidijska), cu un semn special pentru fiecare octavă. O explicaţie 

deosebită a semnelor și cheilor se află și la începutul altor pagini. 

Pe lângă cântările grecești se află aici și nouă sârbești, dar de o 

deosebită importanţă este una grecească și una de heruvimi Ninja sili nebesnije 

(Acum puterile cerești), pentru că la ambele este semnat autorul, la cea 

sârbească Tvorenije Stefana Srbina, iar la cea  grecească Tvorenije Domestika 

Kir Stefana Srbina. 

Până de curând numai s-a presupus care e primul compozitor sârb 

cunoscut. Clar a fost numai naţionalitatea și denumirea „domestik”, ceea ce 

înseamnă, după terminologia bizantină, acela care într-un anumit cerc se ocupă 

de treburile muzicale ( dirijează corul, are grijă de cântăreţi etc ). Abia de curând 

se știe mai mult despre acea personalitate. După aceste date, Stefan Srbin, a 

trăit în sec. al XV-lea la Smederevo, a lucrat pentru despotul Lazar Brankovič, nu 

numai ca domestik, ci și ca diac, „dijak”, adică copiator al altor colecţii, 

manuscrise și poate ca un artist de înfrumuseţare a lor. Stefan, ca dirijor, aputut 

crea și compoziţii proprii, el s-a folosit și de texte grecești, ceea ce explică 

faptul că la curţile sârbești de atunci, în faţa invaziei turcești, mulţi refugiaţi 

greci și-au găsit aici adăpostul. La palat au trăit principese grecoaice și de aceea 

corurile de curte au cântat în ambele limbi. 

Datorită drumului ciudat parcurs de cultura medievală, se află adeseori 

pe marginile manuscriselor antice, texte deosebite și de mare însemnătate, 

câteodată de mai mare valoare fiind decât acela în care se scrie: se află aici 

istorii scrise întregi, care devin documente deosebit de importante pentru 

istorici. Astfel, în acea Psaltikije, din însemnările de pe marginea paginilor, se 

vede că de acele cărţi s-au folosit preoţii locali și călugării, deoarece indicaţiile 

dese și explicaţiile de deasupra textului sau de lângă el, ca de pildă, acea 

explicaţie a ritmului și tempo-ului: „Gorgonul de sus (semn pentru tempo) ceva 

mai repede, negru (crni) mult mai repede, gorgonul de jos mai puţin repede, o 

voce mai dinamică”, sau această indicaţie de mișcare a melodiei și intervalele 

„bate mai sus, adică, voce bărbătească, dar la al doilea vers coboară cu trei 

tonuri”. Pe o pagină, un admirator anonim al cântărilor scrie „Binecuvântat fie 

acel om care a scris această Dumnezeiască carte”. 

Din însemnările pe anumite pagini, aflăm în sfârșit despre cruda soartă a 

acelei cărţi, că în anul 1710 aparţinea episcopului din Skoplie, Atanasije, și după 

aceea Patriarhului Kalinik I. Nu este cunoscut dacă ei au păstrat această colecţie 

ca pe o valoare din trecut sau s-au și folosit de ea în biserică. Desigur că, chiar 
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daca au știut descifra, ei nu și-au format moștenitori, deoarece o însemnare din 

aceeași carte – manuscris din 1735 spune că în acel an la Skoplje „ a venit 

preasfinţitul duhovnic, domnul Isaija Svetogorac, care se pricepe în totalitate la 

psaltire și abia atunci am aflat că această colecţie demult se găsește la Sf. 

Patriarhie și nimeni nu e în stare, în afară de mai sus pomenitul Isaija, să poată 

să înţeleagă dulcile cântări scrise în ea”36. Prin urmare, abia Isaija, care, fără 

îndoială la Athos a învăţat semnele, a știut să descifreze ceea ce conţine acel 

manuscris. Din timpul descifrării definitive a lui sunt păstrate până azi 

fragmente din opera lui Stefan, deși de atunci au trecut mai mult de 200 de 

ani.  

Despre muzica religioasă sârbă  de-a lungul timpului menţionează şi 

Nikola Gavrilović într-o lucrare a sa, încercând să analizeze circumstanţele 

istorice în care aceasta s-a dezvoltat. Anume, conform scrierilor sale, cauzele 

trebuiesc căutate în evenimentele istorice dinaintea venirii masive a sârbilor pe 

teritoriile Imperiului.37 

În urma luptelor cu turcii de la Kačanik şi Slankamen, turcii au reuşit 

cucerirea unor întinse teritorii ceea ce a provocat un adevărat exod al populaţiei 

sârbe spre teritoriile nordice.După unele  negocieri, împăratul austriac Leopold I a 

decis să ofere sârbilor anumite privilegii în schimbul implicării lor în luptele 

împotriva turcilor.  

Trecerea patriarhului Arsenie al III-lea în nordul Dunării şi Savei, în anul 

1690, la mânăstirea Cruşedol (până în 1701) şi apoi la Szentandrej (Sf. Andrei), în 

Imperiul habsburgic, a făcut posibilă înfiinţarea unei noi structuri bisericeşti a 

sârbilor ortodocși, care a jucat un rol crucial în emanciparea poporului sârb și 

care avea să fie cunoscută sub numele de Mitropolia de Carloviţ (Karlovitz)38. 

Patriarhul Arsenie care a condus Marea Migraţie a fost declarat conducător al 

tuturor ortodocşilor din Imperiul habsburgic. Având titlul de patriarh, este de la 

sine înţeles că a avut autoritatea de a numi şi schimba episcopii care de acum îi 

vor fi subordonaţi. 

În anii 1690-1696, împăratul Leopold I le-a oferit sârbilor o serie de 

privilegii (privilegii pe care românii din Imperiu nu le-au avut niciodată). 

                                                 
36 Josip Andreis, Dragutin Cvetko, Stana Durić – Klajin - Dezvoltarea istorică a culturii 
muzicale în Yugoslavia, Zagreb, 1962. 
37 Gavrilović, Nikola. Rumuni i Srbi (Românii şi sârbii). Belgrad, Editura Institutului pentru 
Manuale şi Mijloace Didactice, 1977. 
38 Anania. Valeriu, Scurtă prezentare a Bisericii Ortodoxe Sârbe, în Ortodoxia, an. XVIII, nr. 2, 
1966, pag. 82. 
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Privilegiile date de către Curte mai sunt cunoscute sub denumirea de Privilegii 

Ilirice. Patriarhul sârb era în acelaşi timp şi conducătorul politic al sârbilor 

ortodocși, fapt recunoscut în Diploma imperială din 11 decembrie 1690: "Toţi să 

se supună arhiepiscopului, capul lor bisericesc, şi în cele duhovniceşti şi în cele 

lumeşti". 

Înainte de pacea de la Belgrad (1739), un al doilea grup de sârbi s-a 

refugiat, sub conducerea patriarhului Arsenie al IV-lea, în Imperiul habsburgic. 

Numărul sârbilor a crescut, iar rolul lor în Imperiu a început să fie mult mai 

important. Deşi războaiele ruso-austro-turce din secolul al XVIII-lea au afectat 

Serbia, întotdeauna poporul sârb a văzut în ele tot atâtea posibilităţi de a-şi 

dobândi independenţa. După Pacea de la Şiştov (1791), aproximativ 50.000 de 

sârbi au trecut râul Sava, cerând azil în Imperiul Habsburgic39. 

În secolele XVII-XVIII o importanţă mult mai mare a avut-o apartenenţa 

religioasă în Imperiul Habsburgic. Astfel, autorităţile au îngăduit organizarea 

ortodocşilor într-un corp comun, cu o jurisdicţie comună, având ca ierarhi atât 

sârbi cât şi români. Scaunul arhieresc superior a fost la Karlovci, unde se afla 

sediul mitropolitului. Episcopii ortodocşi care aveau în păstorire Ardealul sau 

Banatul au fost supuşi canonic mitropolitului de la Karlovci.40 Desigur, 

organizarea şi funcţionarea mitropoliei cu episcopiile sale nu s-a realizat brusc, 

peste noapte şi fără probleme. A fost vorba de un proces destul de anevoios 

care a avut atât beneficii cât şi puncte sumbre în ceea ce priveşte viaţa 

religioasă41.  

Odată cu actul istoric al Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna de înfiinţare 

a Mitropoliei române la Sibiu în 1863, s-a întemeiat şi o episcopie românească la 

Caransebeş astfel că românii bănăţeni ies de sub jurisdicţia episcopului sârb de 

Vârşeţ. Episcopia Aradului se alătură şi ea noii Mitropolii.42  

Reînfiinţarea Mitropoliei transilvane a constituit un punct de cotitură în 

istoria Bisericii Ortodoxe, deoarece, pentru prima oară, pe teritoriul aceleiaşi 

unităţi statale (Imperiul habsburgic, apoi Regatul Ungariei din epoca dualistă) 

                                                 
39 Anuichi. Silviu, Rolul Mitropoliei de Carlovitz în apărarea ortodoxiei din Austro-Ungaria, în 
Ortodoxia, an XIII, nr. 3, 1961, pag.73. 
40 Jivi. Aurel, Relaţiile Mitropoliei de Carlovitz cu Biserica Ortodoxă Română dinTransilvania in 
sec. XVIII, în Biserica Ortodoxă Română, an. LXXXVIII, nr. 5-6, 1970, pag.59. 
41 Anuichi. Silviu, Relaţii bisericești româno-sârbe din sec.XVII-XVIII, în Biserica Ortodoxă 
Română, an XCVII, nr. 7-8, 1979, pag.19. 
42 Vesa. Pavel, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi(1706-1918), Editura Presa 
Unversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006. 
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au fost înfiinţate două Biserici Ortodoxe de sine stătătoare, cu ierarhii diferite şi 

cu teritorii suprapuse: Mitropolia ortodoxă sârbă de la Carloviţ şi cea 

românească de la Sibiu. Teritoriul suprapus a fost Banatul şi anumite zone de 

sud ale eparhiei Aradului. Delimitarea parohiilor de pe teritoriul suprapus 

geografic s-a realizat pe baza principiului etnic. Iar în localităţile în care nu exista 

decât o singură parohie mixtă, cu credincioşi de ambele naţionalităţi (română şi 

sârbă) s-a recurs la constituirea a două parohii diferite, fiecare din ele supuse 

Mitropoliei naţionale. 

Decizia „separării” sau „despărţirii ierarhice”, cum a fost cunoscut 

procesul de constituire a celor două Mitropolii pe un teritoriu geografic 

suprapus, a fost decis de un al doilea Sinod episcopesc al Mitropoliei de Carloviţ 

(11-15 septembrie 1864). Cu acest prilej s-a convenit ca toată dieceza Aradului, 

precum şi protopopiatele curat sau preponderent româneşti din diecezele 

Timişoarei şi Vârşeţului să revină Mitropoliei române. Urma doar ca, în cadrul 

întâlnirilor următoare să se întocmească o situaţie clară cu privire la parohiile 

curat româneşti, cele curat sârbeşti, precum şi cele mixte, pentru stabilirea 

arondării eparhiilor româneşti de Arad şi Caransebeş. Marea problemă a 

constat însă în faptul că nu a existat unanimitate între români şi sârbi în ceea ce 

priveşte caracterul etnic al anumitor parohii. 

Despărţirea canonică s-a resimţit în localităţile ardelene şi bănăţene, 

inclusiv printre mireni. În localităţile cu populaţie mixtă, sârbă şi română, 

populaţia care a fost superioară din punct de vedere numeric a păstrat vechile 

lăcaşe de cult, iar cei mai puţin numeroşi au fost obligaţi să-şi construiască o 

nouă biserică43. Fenomenul s-a făcut vizibil chiar şi în oraşul Vârşeţ, reşedinţa 

episcopului sârb al Banatului, unde românii au părăsit Catedrala episcopală în 

care conform unor date până în acel moment stranele au cântat atât în limba 

sârbă cât şi în limba română44, având nevoie de mai multe decenii pentru a se 

organiza şi pentru a-şi construi o biserică în care la strană să se folosească limba 

română. 

 

  

                                                 
43 Lupulovici. D., Viaţa bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918, Cluj, 2009, p. 75. 
44 Popi. Gligor, La catedrala sârbească din Vârşeţ serviciul religios se săvârşea şi în limba 
română în Revista Dealul Vârşeţului, Vârşeţ, anul I, nr.3, pag. 2. 
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1.3. Cântarea bisericească din Serbia modernă  

(perioada modernă) - secolele XIX-XX 

 
Cu toate că activităţi muzicale în Serbia și Voievodina au existat încă din prima 

jumătate a sec. al XIX-lea, istoriografia muzicală sârbă susţine că istoria lor a 

început cu Kornelije Stankovič. Se consideră așa pentru că, pe de o parte nu a 

fost destul de cunoscută istoria predecesorilor săi, iar pe de altă parte pentru că 

Kornelije Stankovič prin pregătirea lui de specialitate i-a întrecut și astfel cu el 

începe nu numai creaţia muzicală profesională, ci și o anumită direcţie (curent) 

naţională, care, după cum vom vedea în istoria muzicii sârbe din veacul al XIX-

lea, va începe să se dezvolte din ce în ce mai mult. 

Kornelije Stankovič s-a născut la 18/30 august 1831, în cartierul sârbesc 

din Buda-Taban, ca urmaș al unui vechi familii sârbești, mutată aici încă din 

vremea colonizării poporului în frunte cu Arsenije Carnojevič. Rămânând de mic 

fără părinţi, ca cel mai mic copil al familiei, se mută la Arad, la sora cea mai 

mare. Aici își termină școala generală, două clase de gimnaziu și își continuă 

școlarizarea la Seghedin, terminând gimnaziul în 1849 la Pesta, unde a învăţat 

vioara și pianul.  

Fiindcă a dispus de o deosebită aplecare către muzică, dar nu a avut 

mijloace materiale pentru o specializare muzicală, este ajutat material de către 

prietenul tatălui său, moșierul Paule Ridicki din Skribesc. Datorită acestui ajutor, 

Kornelije se duce în anul 1850 la Viena, unde studiază armonia și contrapunctul 

la foarte cunoscutul teoretician Simon Sechter (1788 – 1867), compozitor, 

profesor la Conservator și autor al lucrării Știinţa despre compoziţie (Nauka o 

kompoziciji 1853 – 1854)45. 

Capitala imperiului austriac e orașul în care s-au format nu numai 

concepţiile sale despre muzică, ci și primele două lucrări ale sale. Acestea sunt 

cântece pe versurile lui Goethe și Schiller și un vals pentru pian. Dar, Viena era 

pe atunci și centrul duhovnicesc al ideilor panslavistice și orașul – gazdă al elitei 

spirituale slovene iluminate, ale cărei ramuri sârbești o constituiau Vuk Karadič, 

Branko Radicevič, Jovan Subotic și mulţi alţii. Astfel, sub influenţa acestui 

                                                 
45 Cook , Nicholas. (2007) Oxford, The Schenker project: culture, race, and music theory in fin-
de-siècle Vienna , Oxford University Press, pag. 60. 
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curent, următoarele lui compoziţii poartă un anumit accent naţional: prima 

Liturgija cântată în 1851 la Castelul patriarhului Josif Rajacič din Viena, a doua 

Liturgija în 1852 într-o biserică greacă vieneză, mai târziu închinate societăţii 

muzicale sârbe din Panciova (Pančevo). Niciuna din cele trei lucrări nu au fost 

recunoscute atunci pentru că elementele naţionale nu au fost suficient de 

expresive. 

Atunci Kornelije, sub influenţa rușilor aflaţi la Viena, cu care era în 

contact, în special cu protopopul rus Rajevski și prin intermediul lui Vuk 

Karadzič, se hotărăște să cunoască și să studieze mai teimeinic muzica populară 

sârbească și muzica bisericească. În acest scop, pleacă în 1855 la Sremski 

Karlovič, unde locuiește, cu întreruperi, până în anul 1857, unde se consacră 

studiului și observaţiei celor mai buni cântăreţi, cântărilor bisericești sârbești, 

care, aici, prin practică orală, s-au clasificat prin termenul de „karlovacko 

pojanje” și pe care Stankovič le-a inventariat primul, punându-le pe note. 

Din acest loc Stankovič, ca pianist cu predispoziţii de virtuoz, a făcut 

multe turnee prin Voivodina și Serbia, dând concerte solistice împreună cu 

pictorul academic Steva Todorovič, cântăreţ amator, pe care l-a acompaniat la 

pian.  

Primele rezultate ale muncii sale la Sremski Karlovitz au fost arătate în 

anul 1855 printr-un concert de muzică duhovnicească, iat în anul 1861, un al 

doilea concert alcătuit din coompoziţii proprii, la care ca și interpreţi au 

participat membrii corului Operei din Viena, ambele concerte având loc la 

palatul Musikverein din Viena. 

Aceste concerte au fost recunoscute de data aceasta și au avut mare 

succes, reprezentând prima afirmaţie publică a artei muzicale sârbești în 

străinătate, cu toate că în acea vreme Stankovic avea mai multe compoziţii 

tipărite la Viena, printre care: Variaţii pentru pian la cântecul Ustaj, Ustaj Srbine 

(an necunoscut), Tavna Noc (1854), Radfoide srbin u voilike (1857), Sto se bore 

mislimoje (1857) și mai multe colecţii de cântece populare sârbești adaptate 

pentru pian. 

În timpul acela el începe să pregătească pentru tipar marea sa creaţie, 

colecţia de cântări duhovnicești, și în același timp se pregătește pentru o mare 

călătorie de mult visată, călătorie în Rusia, unde ar fi avut recitaluri de pian. 

Această călătorie l-ar fi ajutat să cunoască mai temeinic și să compare cântarea 

sârbească cu cea rusească. O boală grea, care îl chinuie și îl obosește („eu, din 

frageda mea copilărie sufăr de o boală de piept” – amintește el într-o scrisoare) 
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nu îi permite un astfel de efort greu. Din această cauză cursul scurt al vieţii sale 

merge într-o altă direcţie, care, într-un anumit fel a fost sortită dezvoltării 

culturii muzicale sârbești. 

Datorită ajutorului primit de la conducerea sârbă, Stankovič vizitează 

între anii 1861 – 1863 multe regiuni sârbești (Sabac, Loznica, Valjevo, Ćaćak, 

Užice, Kragujevac), adunând melodii populare și dând concerte. Această muncă 

intensă a lui, care ar fi putut da rezultate foarte mari, a fost întreruptă în anul 

1864 de intensificarea bolii. Sperând să se facă bine, Stankovič se duce la băile 

slovace Roznjan și apoi la rudele sale din Buda. Ultima satisfacţie pe care a trăit-

o a fost că în 1864 a fost tipărită a treia carte a operei sale Pravoslavno crkrveno 

pojanje u scrpskoga naroda.46 

Iar ultima sa compoziţie scrisă  înainte de moarte, aprilie 1865, a fost 

imnul Serbiei.  

Într-o sărăcie materială, care a crescut o dată cu costul tratamentelor a 

fost nevoit să-și vândă tot din casă și pianul din Belgrad, iar compoziţiile să le 

amaneteze. 

A murit la 5/17 aprilie 1865 la Buda, unde a fost înmormântat, la Tabansk, 

la funeraliile sale participând mulţi tineri intelectuali sârbi. 

O mare parte din activităţile muzicale ale lui Stankovič este dedicată 

muzicii bisericești. Aceste creaţii au fost compuse în timpul staţionării lui la 

Sremski Karlovak și nu sunt numai lucrări muzicale. Fiindcă și-a notat toate 

cântările care se cântă de-a lungul anului cu sărbătorile corespunzătoare,apoi 

Stankovic le-a armonizat și adaptat pentru cor mixt (chiar și pe acelea care, 

după regulă, sunt cântate de preoţi pe o voce). Armonizând toate aceste 

cântări el a făcut într-adevăr nu numai o muncă de pionierat ci și o mare artă, 

deoarece până atunci practica muzicală era îngrădită numai la transmiterea 

orală și la cântarea pe o singură voce. 

Și în legătură cu muzica duhovnicească Kornelije a avut o concepţie 

corectă, înţelegând-o așa cum a fost, în ciuda schimărilor istorice: creaţie 

populară, artă populară. Fiind o fire foarte atentă, corectă, cercetătoare, a fost 

pus în faţa unei mari taine în legătură cu problema armonizării adecvate a 

acelor cântări și de aceea în prefaţa tipărită a primei cărţi Pravoslavne pojanje 

spune: „Armonia, după formă, este o treabă cu totul subiectivă, dar nu și după 

duhul său. Aceleași melodii se pot scrie în diferite forme de armonizare, numai 

                                                 
46 Gavrilović. Andra, Znameniti Srbi XIX veka, Drugo dopunjeno izdanjeNaučna KMD, 
Beograd, 2008.  
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că ea trebuie să rămână în duhul popular. Și aici intervine greutatea, pentru că 

niciun artist străin nu ar putea scrie melodiile noastre populare, în afară de a 

ajunge la aceasta prin anume știinţă, aceea de a înţelege sentimentele 

poporului nostru. Melodia numai atunci poate fi scrisă bine, dacă artistul 

înţelege tot ceea ce și poporul înţelege prin ea”.47 

Pentru a verifica la popor dacă armonizarea cântărilor duhovnicești de 

fapt corespunde spiritual cu sentimentele populare, Stankovič a făcut niște 

experimente interesante și neobișnuite: la recitalurile lui de pian, după 

compoziţiile mondiale pentru pian din program, a interpretat și adaptările sale 

ale cântărilor bisericești „observând cu atenţie, cum se spune, efectele muzicii 

interpretate”.48 

Mulţimea cântecelor armonizate de Stankovič, având în vedere că 

aceasta era munca unui tânăr, nu i-a dat posibilitatea să dezvolte mai larg 

capacităţile sale muzicale, respectiv de a găsi un nou mod și irepetabil de 

armonizare pentru fiecare dintre ele. Pe de altă parte, fiind sub controlul și 

influenţa învăţătorului său Sechter, nu a putut să iasă din metrica europeană, 

împărţirea pe tacte, necorespunzătoare caracterului larg cântat, melismelor 

cântărilor bisericești sârbe, care cereau tactizare abia la sfârșitul frazei 

muzicale. De aceea, compoziţiile lui bisericești  nu ating nivelul artistic al lui 

Stevan Mokranjac, care va excela în acest domeniu mai târziu, dar reprezintă o 

pregătire foarte solidă și o bază pentru urmașii creaţiei muzicale sârbești în 

domeniul compoziţional duhovnicesc. 

Prin activitatea sa de compozitor, foarte scurtă și neîmplinită, printr-un 

mare număr de compoziţii, Stankovič nu mai este actual în muzica noastră, dar 

a lăsat o urmă adâncă în trecutul cultural al sârbilor. În timpul vieţii și după 

moartea lui, pe parcursul sec. al XIX-lea, până la Primul Război Mondial, a fost 

păstrat „cultul cornelian – Kornelijanstvo” exprimat prin numeroasele articole 

despre el și creaţia sa, prin folosirea numelui său cu fiecare ocazie când era 

vorba de trecutul muzical sârbesc, prin formarea mai multor societăţi de cântat 

și altor instituţii muzicale care i-au purtat numele. Însă totuşi, înainte de toate, 

el a scos în relief arta populară49. 

                                                 
47 Stanković. Kornelije, Pravoslavno crkveno pojanje u srpskoga naroda, Arhiva SANU, 1864, 
pag. 2. 
48 Gavrilović. Andra, op. cit. 
49 Dzerald Abraham-Istoria muzicii oksfordiene I, Oxford, 1979. 
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Un lucru deosebit de important în legătură cu Liturghia compusă de 

Stankovič trebuie reamintit. Compozitorul şi muzicologul Zeno Vancea, 

referindu-se la aşa numita Liturghie a lui Randhartinger, compusă de A. Nicoliciu 

şi Randhartinger, doi profesori de cânt de la Budapesta, afirmă o îndelungată 

prezenţă a acesteia în practica liturgică bănăţeană alături de cea a 

compozitorului sârb. S-a cântat multă vreme alături de liturghia compozitorului 

sârb Kornelije Stanković, afirmă Zeno Vancea în una dintre lucrările sale.50  

Referiri la această Liturghie face şi Tiberiu Brediceanu, afirmând că a 

fost foarte mult cântată.51  

 

  

                                                 
50 Vancea, Zeno. Muzica bisericească corală la români. Timişoara, 1944, pag.15. 
51 Brediceanu. Tiberiu, Muzica în Transilvania în Muzica românească de azi, editată de Cartea 
Sindicatului Artiştilor Instrumentişti din România, Bucureşti, 1939, pag. 733. 
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2.  

MUZICA SÂRBEASCĂ DE STRANĂ  

DIN BANAT – SECOLELE XX-XXI 
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Muzica religioasă sârbească bănăţeană a cunoscut două direcţii distincte de 

dezvoltare. Pe de-o parte s-a dezvoltat prin cursul său firesc muzica strict 

bisericească, o muzică specifică, având multe elemente interesante, reieşită, 

dar cu timpul şi uşor desprinsă de originile bizantine, încadrată în anumite 

reguli, caracterizată de un anumit stil de execuţie. În Banat, această muzică 

poartă denumirea de cântare de strană – Karlovacki pojanjie, deoarece la strana 

din Sremski Karlovci (astăzi în Serbia), sediul arhieresc al sârbilor şi românilor 

ortodocşi la nord de Dunăre, a fost practicată aşa -numita cântare populară 

bisericească (crkveno - narodno pojanje), atât de către oameni cu studii dar şi 

mai mult de către oamenii simpli din popor.52  

De acest aspect a fost preocupat un mare muzician, Timotei Popovici, 

profesor de muzică bisericească la Sibiu, afirmând că muzica bisericească 

sârbească poate fi regăsită în Banat şi Ardeal iar acest fapt se datorează  

ierarhiei bisericeşti comune căreia românii şi sârbii de aici i-au fost supuşi ani la 

rând.53 Muzicologul Terenţius Bugariu a afirmat la rândul lui că pentru sârbi ca şi 

pentru diecezele din Ardeal şi Caransebeş cântările sunt comune, găsind 

explicaţia în faptul că prin sârbi şi ruşi  întreaga cântare bisericească  a fost 

adusă de la greci.54  

O altă personalitate muzicală românească preocupată de cântarea 

bănăţeană de strană a fost Tiberiu Brediceanu. După observaţiile acestuia, în 

bisericile din Banat, cu deosebire în cele de la oraşe, s-a păstrat o melodie tipică, 

plină de mărăţie şi înălţătoare de suflet.55 Brediceanu s-a referit la existenţa 

unor şcoli în care muzica bisericească, după tiparele bănăţene, a putut fi 

                                                 
52 Mircovic, Lazar-Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluzenju pravoslavne crkve, Sremski 
Karlovci, 1918. 
53 Buta, Mircea.Glasurile psaltice din vestul ţării pe înţelesul tuturor. (manuscris). 
54 Ibidem. 
55 Brediceanu. Tiberiu, Cântarea bisericească de strană în Calendarul Banatului pentru anul 
1933, pag. 94-95. 
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învăţată şi în afara spaţiului bănăţean încă din secolul al XVII-lea. Astfel în anul 

1657, Susana, văduva principelui ardelean George Rakoczi a înfiinţat o şcoală 

pentru învăţătorii din Făgăraş, impunând obligaţia profesorilor de a învăţa elevii 

după tiparele de la Lugoj şi Caransebeş.56 Astfel, Brediceanu ne oferă informaţii 

preţioase despre cele mai importante şcoli de cântare bisericească din Banat 

care, iată, devin un model şi pentru alţii.  

Tiberiu Brediceanu s-a mai referit în cercetările sale şi la mult disputata 

problemă a influenţelor sârbeşti asupra cântării de strană în Banat. Brediceanu 

este de acord că s-ar putea vorbi despre o oarecare influenţă reciprocă pe care 

muzicologul nu o tratează în mod deosebit. 

De cântarea bisericească, implicit de cea bănăţeană, a fost preocupat şi 

Traian Mârza. Cercetările lui fac referire la legăturile dintre muzica populară şi 

cea bisericească, tratând prin metodă comparată în special problema 

cadenţelor pe care le consideră un punct comun între muzica bizantină, 

gregoriană şi cea a popoarelor balcanice.57 

Într-una din lucrările sale, folcloristul şi compozitorul Tiberiu Brediceanu 

spunea că „în Banat s-a cântat întotdeauna cu drag şi s-a cântat frumos“.58 

Această afirmaţie a reputatului compozitor are acoperire în realitatea existentă 

în teren, deşi dovezile scrise nu erau prea multe din cauza modului în care 

autorităţile timpului tratau această realitate a românilor bănăţeni. Cu toate 

acestea, bănăţenii s-au dovedit capabili să-şi promoveze valorile autentice. 

Cultura românească în Banat a fost rezultatul unor condiţii politice şi sociale 

deosebit de complexe şi variate. La aceasta au contribuit o mulţime de factori: 

poziţia geografică a Banatului; particularităţile solului şi subsolului; diferitele 

dominaţii străine pe care le-au îndurat; împrejurările care au determinat 

caracterul multinaţional al acestei regiuni mai mult decât în oricare din celelalte 

regiuni ale ţării; confruntarea confesiunilor religioase şi lupta prozelitistă a 

unora dintre ele; duplicitatea politicii Curţii de la Viena şi dubioasa colaborare cu 

cercurile conducătoare maghiare; ritmul de dezvoltare a relaţiilor capitaliste; 

concurenţa dintre naţionalităţi; mişcările sociale şi, în special, Revoluţia de la 

1848; slăbirea puterii Curţii de la Viena şi compromisurile la care a fost obligată 

etc59. 

                                                 
56 Iorga, Nicolae. Istoria bisericii româneşti I. Bucureşti, Editura Ministeriului de Culte, 1928. 
57 Mârza. Traian, Cadenţe modale finale în cântecul popular românesc. Studii de muzicologie, vol. II, 
Bucureşti, 1966.  
58 Brediceanu. Tiberiu, op. Cit. 
59 Munteanu. Vasile, Contribuţii la istoria Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, 1990. 
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Activitatea corală bănăţeană reprezintă un fenomen bine cunoscut. 

Prezenţa unui mare număr de formaţii corale a dus nu numai la stimularea 

activităţii muzicale în localităţile bănăţene ci a contribuit şi la dezvoltarea 

creaţiei componistice atât laice cât şi religioase. Formaţiile vocale bănăţene, au 

reprezentat în ambele sfere muzicale  modalităţi de exprimare ale trăirilor 

sufleteşti. 

Pe de altă parte, s-a dezvoltat şi o operă religioasă nu neapărat în 

interiorul Bisericii, ci doar inspirată din textele liturgice. Creaţiile de acest gen, 

de obicei sub forma Liturghiilor, a Răspunsurilor liturgice sau a altor manifestări 

componistice, au devenit tot mai prezente în cadrul serviciilor divine, trăindu-şi 

existenţa alături de cântarea de strană. Aceasta din urmă, cedează tot mai mult 

spaţiu, astfel că în perioadele mai recente o cântare de strană integrală în cadrul 

unui serviciu religios în Banat poate fi auzită doar acolo unde nu există un cor, 

lucru rar în parohiile sârbe. Există cazuri în care creaţiile liturgice ale 

compozitorilor sârbi se inspiră din cântarea de strană, fie sub forma unor citate, 

sau chiar prin armonizarea întregilor melodii din cadrul acesteia. În multe cazuri, 

însă, lucrările muzicale reprezintă în totalitate un rezultat al talentului creativ al 

compozitorilor.  

În orice caz, chiar şi astăzi, polemicile prezenţei corale în cadrul 

serviciului divin ortodox sunt actuale. De multe ori se acuză modul de abordare 

occidental al muzicii bisericeşti de tip bizantin. Rămâne de discutat această 

problemă în termeni bisericeşti, canonici sau în termeni artistici. Cert este că 

prezenţa corală în liturgica bănăţeană sârbească şi românească reprezintă un 

fapt care s-a păstrat până în zilele noastre, iar lucrările liturgice ale 

compozitorilor de aici, existente în practica bisericească, merită o oarecare 

atenţie.  
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2.1. Cercetători și autori de manuale de cântări bisericești 

 
Cântarea popular bisericească de la Karlovci a fost notată pentru prima dată 

într-o formă de scriere modernă, de către compozitorul sârb Kornelije 

Stankovic (1831 - 1865). Acesta a reprezentat o personalitate marcantă a istoriei 

muzicale sârbe. Personalitatea lui Stankovic este importantă pentru noi, mai 

ales datorită faptului că acesta a fost primul cercetător preocupat în mod cert 

de abordarea şi valorificarea cântării bisericeşti practicate la strana din Sremski 

Karlovci.  

În 1864, cu un an înainte de moartea sa, a fost tipărită a treia parte a 

operei sale numită Pravoslavno crkrveno pojanje u scrpskoga naroda (Cântarea 

bisericească ortodoxă la poporul sârb), lucrare de certetare deosebit de 

importantă pentru urmaşii săi.60 

Preocupările lui Stankovic faţă de cântarea bisericească sârbească au 

fost continuate de multe alte nume sonore dintre care amintim şi cel al 

compozitorului Josif Marinkovic. Munca creatoare a lui Marinkovic este 

formată din compoziţii vocale în principal. Acestea sunt compoziţii corale laice 

și sacre a cappella ,precum şi piese pentru soliști și cor cu acompaniament de 

pian. Numai compoziţiile sale corale sacre, Liturghia și Requiemul pentru cor 

mixt au fost publicate, în timp ce alte lucrări rămân încă în manuscris ca 

moștenire a compozitorului. 

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur nu a fost scrisă ca o compoziţie 

unică, ci ca piese individuale compuse după cum era necesar pentru corurile 

bisericești dirijate de el. Judecând după numele împăratului (Milano Obrenovic) 

şi a Mitropolitului (Teodosije Mraovic) menţionate în Liturghie, cele mai multe 

dintre melodiile sunt din perioada 1883 la 1889. Abia după moartea 

compozitorului au fost găsite părţi ale liturgiei in manuscris, alese și editate de 

compozitorul și savantul Kosta P. Manojlovic. Pe cont propriu, el a transpus 

melodii individuale pentru a le permite să fie combinate mai ușor, adăugând 

denumirile de dinamica și tempo. Astfel editată, Liturghia a fost publicată în 

                                                 
60 Cinci. Eugen, Pericope comune în cântarea bisericească românească și sârbească, Vârșeţ, 
2013, pag. 90. 
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presa de stat din Regatul Iugoslaviei în 193561 și a cântată în luna mai a aceluiaşi 

an de Corul "Marinkovic", corul profesorilor din Belgrad, sub conducerea lui 

Milan Bajsanski. 62 

Atitudinea negativă faţă de muzică sacră după al doilea război mondial 

a însemnat că un văl al uitării a ascuns multe opere de muzică bisericească 

sârbă, inclusiv Liturghia lui Marinkovic. Numai melodii individuale au fost 

realizate ocazional de un număr mic de coruri bisericești nestins, dar, mai 

recent, lucrarea a fost efectuată în mod public pentru prima dată de către Corul 

RTS (Radio și Televiziunea din Serbia), sub conducerea lui Bojan Sudjic la un 

concert organizat de Fundaţia Ilija M. Kolarac în 1992. Marinkovic a scris 

Liturghia pentru cor mixt, în spiritul muzicii bisericești sârbe, dar el nu a folosit 

direct melodii tradiţionale ale cântării bisericești. Știa fluxul și caracterul 

serviciilor bisericești bine, intelegea textul în slavona veche, respecta  metrica și 

accentul , uneori favorizând sârba și nu pronunţarea rusă a textului63. Cu 

Marinkovic conţinutul muzical este întotdeauna în prim-plan, și "arcurile 

melodice cresc si se dezvolta prin propria lor logică muzical inerentă", așa cum 

a fost descris de Vlastimir Pericic în monografia lui Josif Marinkovic - Viaţa și 

opera. 64Pe baza melodie individuale se observă o melodie bisericească 

tradiţională sau de multe ori doar o parte din melodie (Jedinorodnij Sine, 

Heruvicul, Oca i Sina, Tebe pojem, Dostojno i pravedno, Priceasna, Blagosloven 

gradij), în timp ce secţiunile recitative (Crezul , Slava, Blagoslovi duse moje 

Gospoda) sunt mai aproape de rusă cântate în biserică silabic. Cu siguranţă 

numerele cele mai impresionante din această Liturghie sunt Heruvicul și 

Rugăciunea Domnească (Oce nas), atat de bine cunoscute şi ca compoziţii 

individuale. Este interesant faptul că Marinkovic nu se repetă, dar întotdeauna 

armonizeaza litania într-un mod diferit. Litania este un răspuns al oamenilor în 

cor (Gospodi pomiluj, Podaj Gospodi, Tebje Gospodi) la rugăciunile cântate în 

serviciul liturgic de diaconul și preotul slujitor. Limbajul armoniei în compoziţiile 

lui Marinkovic este mai variat și mai bogat decât în cele ale contemporanilor săi. 

El știe și simte bine fluxul coral, el conduce vocile liber, dar niciodată în 

detrimentul unui text clar pronunţat. El folosește cu pricepere imitaţia, o formă 

                                                 
61 Čolić, Dragutin. “The Liturgy by Josif Marinković published by the State printing company” 
(Liturgija Josifa Marinkovića u izdanju Državne štamparije). Pravda, 29. 05. 1935. 
62 Pejović, Roksanda. 2002.  
63 Pejović, Roksanda. 2001, 3, 21–25. 
64 Peričić, Vlastimir. 1967. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlastimir_Peri%C4%8Di%C4%87&action=edit&redlink=1
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frecventă de muncă contrapunctică, pentru a sublinia un text sau de a atinge 

gradaţia și contrastul în ecoul omophonic.65  

Liturghia lui Marinkovic este o lucrare excepţională și valoroasă de 

muzică sacră sârbă. Istoric, se afla printre operele contemporane cu ale 

Kornelije Stankovic, care a deschis posibilitatea unui trend naţional în muzica 

sârbă, și Stevan Mokranjac, care a modelat artistic tradiţionala incantatiea  

bisericii sârbe în lucrările sale. Ca romantic expresiv, Marinkovic demonstrează 

posibilitatea de a crea o exprimare muzicală independentă în compoziţii sacre 

întotdeauna după funcţia serviciului de închinare în timp ce vorbea un nou 

limbaj muzical creat de o cunoaștere profundă și luare în considerare a tradiţiei. 

Această înregistrare a Corului RTS este prima a Liturghiei lui Marinkovic. 

În interpretarea sa, dirijorul Bojan Sudjic, la fel ca şi compozitorul, urmează 

cântarea liturgică tradiţională folosind experienţa acumulată prin munca cu 

corurile bisericești. Tempoul lui este logic și exprimarea sa clara si usoară, fara 

respectarea rigidă a notaţiei. Părţile cântate solo de Protodiaconul Vlado Mikic 

păstrează  de asemenea caracterul tradiţional. Dicţia clară, cântatul moale, vocile 

unite și sunetul fin precum şi culoarea Corului RTS contribuie la frumusetea 

acestei lucrări exemplare, dar uitate parţial de muzica sacră sârbă66.  

Cu siguranţă însă cel mai important urmaş al lui Stankovic este 

compozitorul Stevan Stojanovic Mokranjac (1856 - 1914). Compozitorul şi 

dirijorul Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti. Chiar el 

mărturiseşte că din fragedă copilărie a fost prezent la serviciile religioase, 

ajutând liturghisitorii şi cântând la strană67. Însuşi compozitorul mărturiseşte că 

a făcut cunoştinţă cu muzica bisericească mai întâi în mod practic şi abia mai 

târziu a căutat unele explicaţii de ordin teoretic. Aceste aspecte sunt vizibile în 

creaţia de factură religioasă a compozitorului, care foloseşte citate din cântarea 

eclesiastică.68 

Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti. Cunoştiinţele 

vor fi transpuse în Octoih (1908) şi binenţeles, în creaţiile sale corale69. 

Octoihul desigur, nu este unica lucrare a lui Mokranjac în care acesta 

prezintă drept măritorilor creştini şi publicului larg frumuseţea cântării 

eclesiastice sârbeşti. El este autorul încă unei colecţii de cântări intitulate Strano 

                                                 
65 Idem, pag.35. 
66 Danica Petrovic,1964. 
67 Manojlovic,1938. 
68 Manojlovic, 1923.  
69 Mokranjac, Stevan Stojanovic, 1995. 
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pjenije (Cântarea de strană – 1914 ) în care sunt descrise peste 1500 de stihire, 

prochimene, mărimuri, heruvice, pricesne, irmoase şi sedelne, o lucrare de mare 

valoare şi importanţă pentru Biserica Ortodoxă Sârbă70.  

La începutul carierei sale, Mokranjac a înregistrat cântări bisericești 

ortodoxe sârbe  din notaţia personală. Un compozitor talentat, a publicat prima 

carte de melodii bisericești în 1908, intitulată  Octoih sau "Opt Tones" (Serbian: 

Osmoglasnik). Publicat la Belgrad, a devenit manualul de bază pentru elevii din 

seminariile ortodoxe sârbe după primul război mondial. Cântările lui  Mokranjac 

au fost unice, deoarece a scos în evidenţă ornamentele și elementele 

microtonale și le-a armonizat, ceea ce le face diferite de alte cântări bisericești 

ortodoxe. În consecinţă, cântările scrise de Mokranjac au fost folosite mai mult 

decat cele scrise de alţi compozitori. Extrase fiind din tradiţia orală, au fost 

publicate postum.71  

Elev al lui Mokranjac şi fin autobiograf al său, teolog şi muzician 

respectat, Kosta P. Manojlović s-a născut în Krnjevo în apropierea orașului 

Velika Plana pe 4 decembrie, 1890. După terminarea școlii elementare, a 

continuat studiile la seminarul "Sfântul Sava", unde a absolvit în 1910. Mai apoi 

a studiat la Scoala de Muzica sârbă ( acum cunoscută sub numele de Scoala de 

Muzica Mokranjac), unde a fost un studentul lui Stevan Stojanović Mokranjac.72 

În perioada 1910-1912 a lucrat ca profesor, mai întâi în Ćuprija apoi la 

Belgrad. În 1912, el a primit o bursa pentru continuarea educaţiei sale în 

Moscova și Munchen. Studiile sale au fost întrerupte de două ori din cauza 

războaielor balcanice. În 1917 Manojlović a studiat la Universitatea din Oxford, 

pe care a absolvit-o în 1919 cu lucrarea sa componistică La râul 

Babilonului.73Manojlović început să compună lucrarea sa Liturgija za muški Hor 

(Liturghia pentru Cor bărbătesc) în 1916.74 

Manojlović și alţii, cum ar fi Mokranjac, Kornelije Stanković, Petar 

Konjović, Miloje Milojević, și Stevan Hristić, au fost unii dintre primii 

compozitori de muzică religioasă armonizate din Serbia.75 

                                                 
70 Cinci, Eugen, 2013, pag. 91. 
71 Tomašević 2009, p. 42 
72 Muzička škola "Kosta Manojlović" (1989). Muzička škola "Kosta Manojlović", Zemun: 1939-
1989.  
73 Rōmanou, Kaitē (2009). Serbian and Greek Art Music: A Patch to Western Music History. 
Intellect Books, pag.42. 
74 North American Society for Serbian Studies (2002). Serbian Studies. Chicago, Illinois, pag. 
375 
75 Casiday, Augustine (2012). The Orthodox Christian World. Routledge, pag. 53. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Mokranjac#CITEREFToma.C5.A1evi.C4.872009
http://books.google.com/books?id=Hh0UNQEACAAJ
http://books.google.com/books?id=Hh0UNQEACAAJ
http://books.google.com/books?id=u4kZUcgRYGsC&pg=PA65
http://books.google.com/books?id=lOkVAQAAMAAJ
http://books.google.com/books?id=IcDeFiZgxK0C&pg=PA53
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Manojlović a fost caracterizat ca un tradiţionalist de către 

contemporanii săi, împreună cu Svetolik Pascan, Milenko Paunović, și Sava 

Selesković, în timp ce Josip Slavenski era considerat un modernist. A murit la 

Belgrad la 02 noiembrie 1949.76 

  

                                                 
76 Đurić-Klajn, Stana (1972). A Survey of Serbian Music Through the Ages. Association of 
Composers of Serbia, pag. 145. 

http://books.google.com/books?id=tQCgAAAAMAAJ
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2.2. Cântăreţi bisericești din Banatul sârbesc în prezent 

 
Nume: Krsmanović 

Prenume: Zdravko 

Parohia: Alibunar 

Protopopiatul: Alibunar 

Vârsta: 27 ani   

Voce: Tenor  

 
Se naște în anul 1990 în satul Alibunar, comuna Alibunar, provincia Voivodina, 

Serbia. Urmează școala elementară cu patru clase din localitatea natală, apoi 

gimnaziul și liceul la Liceul de Muzică din Pancevo,apoi Academia de Muzică din 

Belgrad. În prezent este student masterand la secţiei de pedagogie muzicală a 

Academiei de Muzică din Belgrad.  

Învaţă cantoratul din cărţi, după St. S. Mokraniac. Este cantor cu 

diplomă și dirijor de cor, numit oficial cântăreţ cu plată al bisericii sârbe din 

Alibunar.  

Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta Însuși 

glas, Tropar și Antifon. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost Opste 

pojanie- St. S. Mokranjac,77 dar mai ales Liturghiski i praznićni prirućnik (notni 

zbornik)78 din care cântă până în prezent. De asemenea a învăţat în biserică să 

caute pericopele apostolice după calendarul bisericesc în Apostol și știe să 

folosească Mineiele, Triodul, Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi de 

strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee, Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Subiectul susţine că a învăţat cele opt glasuri cu toate cele trei variante 

ale lor, respectiv Doamne strigat-am, Antifon și Tropar. Interesant de menţionat 

că și în această parohie cântăreţii bisericești întâmpină probleme în descifrarea 

textului liturgic folosit, respectiv în slava veche, care nu este același cu limba 

                                                 
77 Mokranjac. St. S., Opste pojanie, Beograd, 1989. 
78 ***Liturghiski i praznićni prirućnik (notni zbornik),S.P. Misija Sv. Luka, 2000. 
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sârbă și nu este înţeles în totalitate de credincioși. De asemenea, subiectul ne 

menţionează faptul că atunci când nu există cor cei doi cantori cântă 

răspunsurile liturghice pe note, după cărţile de cult menţionate mai sus. 

 

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă : 
 

 

Până în prezent este cantor  benevol al parohiei sârbe Buna Vestire din 

Alibunar și dirijor al corului parohial și al orașului, Sfinţii Trei Ierarhi, cor bine 

pregătit de către subiect și de aceea reprezentativ pentru localitatea Alibunar, 

care prin Consiliul local sprijină financiar activitatea sa cultural artistică. 

Corul mixt Sfinţii Trei Ierarhi al orasului și al parohiei sârbe Alibunar 

 

 
 

  

 
Glasul 

I 

Glasul 

II 

Glasul 

III 

Glasul 

IV 

Glasul 

V 

Glasul 

VI 

Glasul 

VII 

Glasul 

VIII 

Însuși         

Antifon         

Tropar         
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Nume : Ćuk    

Prenume : Tatjana 

Parohia: Alibunar 

Protopopiatul : Alibunar 

Vârsta : 50 ani   

Voce : Soprană 

 
Se naște în anul 1966 în satul Alibunar, comuna Alibunar, provincia Voivodina, 

Serbia. Urmează școala din localitatea natală.  

Învaţă cantoratul din cărţi, după Osmoglasnikul lui St. S. Mokraniac. 

Este autodidactă, ajutată de preotul parohiei învaţă cântarea bisericească și 

devine cantor benevol, numită oficial cântăreţ fără plată al bisericii sârbe din 

Alibunar.  

Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta Însuși 

glas, Tropar și Antifon. De asemenea înlocuiește cântăreţul oficial al bisericii 

când acesta este la Academia de Muzică, susţinând strana în mod voluntar. Ca și 

soprană de cor are o remuneraţie plătită de orașul Alibunar, corul bisericesc 

Sfinţii Trei Ierarhi reprezentând astfel și orașul la diferite evenimente culturale. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnikul- St. S. Mokraniac- Belgrad 1964,79 dar mai ales Liturghiski i 

praznićni priućink (notni zbornik) 80din care cântă până în prezent, dar 

folosește mai mult cântarea aplicată după carte. De asemenea a învăţat în 

biserică să caute pericopele apostolice după calendarul bisericesc în Apostol și 

știe să folosească Mineiele, Triodul, Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi 

de strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee,  Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Până în prezent este soprană a corului Sfinţii Trei Ierarhi și cantor 

benevol al parohiei sârbe Buna Vestire din comuna natală. 

Subiectul susţine că a învăţat cele opt glasuri cu toate cele trei variante 

ale lor, respectiv Doamne strigat-am, Antifon și Tropar, dar în înregistrare a 

interpretat doar două forme, respectiv Doamne stigat-am și Tropar. Interesant 

de menţionat că și în această parohie cântăreţii bisericești întâmpină probleme 

în descifrarea textului liturgic folosit, respectiv în slava veche, care nu este 

                                                 
79.Mokranjac. St. S., Osmoglasnik, Beograd, 1964.  
80 ***Liturghiski i praznićni prirućnik (notni zbornik),S.P. Misija Sv. Luka, 2000. 
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același cu limba sârbă și nu este înţeles în totalitate de credincioși. De 

asemenea, subiectul ne menţionează faptul că atunci când nu există cor cei doi 

cantori cântă răspunsurile liturghice pe note, după cărţile de cult menţionate 

mai sus. 
 

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 
 

 

Corul mixt Sfinţii Trei Ierarhi al orasului și al parohiei sârbe Alibunar în 

concert 
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Glasul 

II 

Glasul 

III 

Glasul 

IV 

Glasul 
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Glasul 
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Nume: Urosević    

Prenume: Radovan 

Parohia: Vârșeţ 

Protopopiatul: Vârșeţ 

Vârsta: 36 ani   

Voce: Tenor  

 
Se naște în anul 1980  în orașul Vârșeţ, provincia Vârșeţ, Serbia. Urmează școala 

elementară cu patru clase și gimnaziul la Vârșeţ, apoi din 1995 Seminarul 

Teologic din Sremski Karlovac și Academia de Teologie din același oraș. În 

prezent este profesor de religie la Școala Generală Olga Petrov Radișić din 

Vârșeţ.  

Învaţă cantoratul din cărţi, după St. S. Mokraniac. Este cantor al 

Catedralei sârbe Sfântul Nicolae din Vârșeţ încă din anul 2000 și membru al 

corului Catedralei din 2004. 

Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta Însuși 

glas, Tropar și Antifon, după modelul școlii sârbe de muzică de la Sremski 

Karlovac. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnik- St. S. Mokranjac,81 dar mai ales Zbornik-ul,82 din care cântă până 

în prezent. De asemenea a învăţat în biserică să caute pericopele apostolice 

după calendarul bisericesc în Apostol și știe să folosească Mineiele, Triodul, 

Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi de strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee, Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 

 

  

  

                                                 
81 St.St.Mokranjac- Osmoglasnik, Beograd, 2010. 
82 *** Zbornic, Beograd, 1958. 
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Nume: Stojanović   

Prenume: Jovan  

Parohia: Vârșeţ 

Protopopiatul: Vârșeţ 

Vârsta: 27 ani   

Voce: Bariton  

 
Se naște în anul 1989  în orașul Vârșeţ, provincia Vârșeţ, Serbia. Urmează școala 

elementară cu patru clase și gimnaziul la Vârșeţ, apoi din 2004 până în 2008 

Seminarul Teologic din Sremski Karlovac și Academia de Teologie din Sankt 

Petersburg- Rusia. În prezent este doctorand al Institutului Saint Serge din 

Paris.  

Învaţă cantoratul din cărţi, după St. S. Mokraniac. Este cantor al 

Catedralei sârbe Sfântul Nicolae din Vârșeţ și membru al corului bărbătesc al 

Patriarhiei Sârbe din Beograd. 

Subiectul cântă încă de la cinci ani în corul de copii și învaţă la strana din 

Vârșeţ cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta Însuși glas, Tropar și  

Antifon. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnik- St. S. Mokranjac,83 dar mai ales Zbornik-ul,84 din care cântă până 

în prezent. De asemenea a învăţat în biserică să caute pericopele apostolice 

după calendarul bisericesc în Apostol și știe să folosească Mineiele, Triodul, 

Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi de strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee, Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 

 

 

  

                                                 
83 St.St.Mokranjac- Osmoglasnik, Beograd, 2010. 
84 *** Zbornic, Beograd, 1958. 
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2.3. Cântăreţi bisericești din Banatul românesc în prezent 

 
Nume : Erdelean 

Prenume : Mladen 

Parohia: Arad Gai 

Protopopiatul : Arad 

Vârsta : 69 ani   

Voce : Tenor  

 
Se naște în data de 30 decembrie 1947  în satul Satu Mare, comuna Secusigiu, 

judeţul Arad. Urmează școala elementară cu șapte clase din localitatea natală, 

primii patru ani în limba sârbă și următorii trei ani în limba română, apoi școala 

profesională în orașul Arad. Este cantor oficial cu plată al bisericii ortodoxe 

sârbe din Arad Gai- Schimbarea la Faţă, de la vârsta de 63 de ani, din anul 2010. 

Învaţă cantoratul pe cale orală, de la Dobromir Stamoran, croitor de 

meserie și cantor cu diplomă numit oficial cântăreţ cu plată al bisericii din Satu 

Mare. 

Mladen a mers de copil la biserică, a îmbrăcat stihar împreună cu ceilalţi 

copii, participând la cultul divin, citind Apostolul, cântând Antifoanele și 

însoţind preotul la sfinţirea caselor de Bobotează. După Școala Gimnazială stă 

un an acasă pentru a învăţa cântările bisericești de strană. Dragostea pentru 

acestea i-a fost transmisă de către bunicul din partea mamei, Vlada Cechici, și el 

cantor al bisericii din sat. 

Pregatirea de cantor a început-o după Sfânta Parascheva sârbească- 27 

octombrie, în casa lui Dobromir Stamoran împreună cu alţi cinci colegi, pe 

întreaga perioadă a iernii până în luna martie, datorită faptului că în această 

perioadă încetau lucrările agricole. Învăţarea s- a făcut după auz, prin repetiţie, 

din dorinţa cantorului Dobromir de a transmite și generaţiilor viitoare cântarea 

bisericească de strană. Școala s-a desfășurat săptămânal de mai multe ori, în 

funcţie de glasul de rând al săptămânii, duminica interpretând în strană împreună 

cu cantorul și colegii de școală cantorală ceea ce a învăţat în cursul săptămânii. 

Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta Însuși glas, 

Tropar și Antifon. De asemenea învaţă cântarea antifonic, în biserică cântând 

ambele străni. Fericirile la Liturghie se cântau la fel ca la biserica românească din 
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Banat, respectiv pe glasul 4 sau 8, la fiecare fericire adăugându-se stihuri pe 

glasul de rând al săptămânii. Subiectul își amintește că în anul 1967 erau șapte 

cantori amatori în strănile bisericii, care împreună cu cantorul oficial și copiii 

parohiei care stăteau în faţa strănilor dădeau răspunsurile liturgice. (vezi foto) 

 

 
 

Interesant de menţionat este că toţi cei șase elevi ai lui Dobromir 

Stamoran ajung să servească strănile bisericilor sârbe din Satu Mare- Steva 

Stoin, Sava Galetin, Mișa Petcov, din Arad Sfinţii Apostoli Petru și Pavel – Milan 

Voștinar, din Arad Gai- Giura Iovanovici și Mladen Erdelean. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnicul-Beograd 196485, dar mai ales Sbornicul- Beograd 197186 din care 

cântă până în prezent. De asemenea a învăţat de la cantorul Dobromir Stamoran 

să caute pericopele apostolice după calendarul bisericesc în Apostol și știe să 

folosească Mineiele, Triodul, Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi de 

strană. 

După terminarea școlii profesionale în 1965 subiectul se angajează la 

fabrica de mobilă din Arad, dar continuă să meargă la biserica din Satu Mare în 

fiecare sâmbătă și duminică la vecernie, utrenie și liturghie. În 1971- 1972 își 

satisface stagiul militar, iar la întoarcerea din armată, pentru că Dobromir 

Stamoran murise în același an, cu sprijinul protopopului sârb de Arad Dragorin 

Ostroici preia cărţile de strană ale lui Stamoran și învaţă cântări speciale : 

Polielee, Heruvice și Mărimuri. Între 1972 și 1981 continuă să meargă la biserica 

din Satu Mare și să cânte în strană de plăcere, fără obligaţii și fără a fi angajat, 

                                                 
85 Mokranjac. St. S., Osmoglasnik, Beograd, 1964. 
86 *** Sbornik, Beograd, 1971. 
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deoarece în acea perioadă cantor oficial era Sava Galetin. În 1981 cumpără 

apartament și se mută în orașul Arad. În 1994 se pensionează și cântă la strana 

Catedralei Sfinţii Petru Și Pavel din Arad. În perioada 2005- 2010 pleacă cu 

familia în America, în Atlanta- Georgia. Aici frecventează două parohii ale 

Bisericii Ortodoxe Române unde cântă în cor mixt la tenor, învăţând notaţia 

liniară, dar și cântarea de strană psaltică. 

În 2010 Mladen se întoarce din America și preia strana Bisericii sârbe din 

Arad Gai, rămasă fără cantor oficial după moartea lui Giura Iovanovici. Tot în 

2010 susţine examen și obţine diploma de cantor bisericesc al Episcopiei 

Ortodoxe Sârbe a Timișoarei.( vezi foto) 

 

 
 

Tot despre acest subiect este interesant de menţionat că în tinereţe a 

avut preocupări muzicale variate, învăţând să interpreteze și muzică populară 

tradiţională sârbească și fiind invitat de nenumărate ori la emisiunile în limba 

sârbă ale Radio Timișoara, unde a înregistrat piese care au fost mai apoi 

difuzate ani buni.  

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 
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Nume: Vostinar 

Prenume: Milan 

Porecla: Peici 

Parohia: Satu Mare 

Protopopiatul: Arad 

Vârsta: 77 ani   

Voce: Tenor  

 
Se naște în data de 4 iunie 1939  în satul Satu Mare, comuna Secusigiu, judeţul 

Arad. Urmează școala elementară cu șapte clase din localitatea natală, primii 

patru ani în limba sârbă și următorii trei ani în limba română. Este de meserie 

agricultor și cantor oficial cu plată al bisericii ortodoxe sârbe din Satu Mare, de 

la vârsta de 52 de ani, din anul 1991. 

Învaţă cantoratul pe cale orală, de la Dobromir Stamoran, croitor de 

meserie și cantor cu diplomă numit oficial cântăreţ cu plată al bisericii din Satu 

Mare.Meritul în învăţarea lui Dobromir Stamoran l-a avut preotul Kosta Mitov 

din Satu Mare, bun preot slujitor și profesor în comisia de acordare a diplomelor 

de cântăreţi bisericești sârbi. Acesta îl învaţă pe Dobromir  timp de trei ani, apoi 

în 1947 îl angajează cântăreţ bisericesc al parohiei Satu Mare, unde va rămâne 

până la moartea sa, în 1972. 

Pregătirea de cantor a început-o toamna după Sfânta Parascheva 

sârbească- 27 octombrie, în casa lui Dobromir Stamoran împreună cu alţi cinci 

colegi, pe întreaga perioadă a iernii până în luna martie, datorită faptului că în 

această perioadă încetau lucrările agricole. Învăţarea s- a făcut după auz, prin 

repetiţie, din dorinţa cantorului Dobromir de a transmite și generaţiilor viitoare 

cântarea bisericească de strană. Școala s-a desfășurat  săptămânal de mai multe 

ori, în funcţie de glasul de rând al săptămânii, duminica interpretând în strană 

împreună cu cantorul și colegii de școală cantorală ceea ce a învăţat în cursul 

săptămânii. Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta 

Însuși glas, Tropar și a Antifon. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnicul-Beograd 196487, dar mai ales Sbornicul- Beograd 197188 din care 

cântă până în prezent. De asemenea a învăţat de la cantorul Dobromir 

Stamoran să caute pericopele apostolice după calendarul bisericesc în Apostol 

                                                 
87 *** Osmoglasnik, Beograd, 1964. 
88 *** Sbornik, Beograd, 1971. 
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și știe să folosească Mineiele, Triodul, Penticostarul, Octoihul precum și alte 

cărţi de strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee, Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Interesant de menţionat este că toţi cei șase elevi ai lui Dobromir 

Stamoran ajung să servească strănile bisericilor sârbe din Satu Mare- Steva 

Stoin, Sava Galetin, Mișa Petcov, din Arad Sfinţii Apostoli Petru și Pavel – Milan 

Voștinar, din Arad Gai- Giura Iovanovici și Mladen Erdelean. 

În 1980 subiectul este cantor al Catedralei Ortodoxe Sârbe din Timișoara 

timp de o jumătate de an. Apoi se întoarce la Arad și din 1980 până în 1991 este 

cantor al Catedralei Sârbe Sfinţii Apostoli Petru și Pavel. În 1991 revine în Satu 

Mare și până în prezent este cantor angajat al parohiei sârbe Sfântul Gheorghe 

din satul natal. 

Subiectul susţine că a învăţat cele ort glasuri cu toate cele trei variante 

ale lor, respectiv Doamne strigat-am, Antifon și Tropar, dar datorită faptului că 

în ultima perioadă numărul credincioșior a scăzut și în parohie se face foarte rar 

slujba Vecerniei, a uitat sau încurcă între ele variantele de Doamne strigat-am, 

acestea nefiind înregistrate. Interesant de menţionat că și în această parohie 

Fericirile la Liturghie se cântă la fel ca în biserica românească din Banat, 

respectiv pe glasurile 4 sau 8, iar stihurile pe glasul de rând al săptămânii. De 

asemenea, subiectul ne menţionează faptul că în strană carţile de cult sunt 

foarte vechi, fiind necesară achiziţionarea unora noi. 

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 
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Nume : Vostinar    

Prenume: Deian 

Porecla: Peici 

Parohia: Satu Mare 

Protopopiatul: Arad 

Vârsta: 56 ani   

Voce: Tenor  

 
Se naște în anul 1960  în satul Satu Mare, comuna Secusigiu, judeţul Arad. 

Urmează școala elementară cu șapte clase din localitatea natală, primii patru 

ani în limba sârbă și următorii trei ani în limba română. Este de meserie 

agricultor și cantor al bisericii ortodoxe sârbe din Satu Mare din copilărie. 

Învaţă cantoratul pe cale orală, de la Voștinar Milan, tatăl său, cantor cu 

diplomă numit oficial cântăreţ cu plată al bisericii din Satu Mare.  

Pregătirea de cantor a început-o în copilărie. Școala s-a desfășurat 

săptămânal de mai multe ori, în funcţie de glasul de rând al săptămânii, 

duminica interpretând în strană împreună cu tatăl său ceea ce a învăţat în cursul 

săptămânii. Subiectul învaţă cele opt glasuri bisericești cu trei forme, varianta 

Însuși glas, Tropar și a Antifon. 

Cărţile de cult folosite pentru însușirea cântării de strană au fost 

Osmoglasnicul-Beograd 1964,89 dar mai ales Sbornicul- Beograd 197190 din care 

cântă până în prezent. De asemenea a învăţat de la cantorul Voștinar Milan să 

caute pericopele apostolice după calendarul bisericesc în Apostol și știe să 

folosească Mineiele, Triodul, Penticostarul, Octoihul precum și alte cărţi de 

strană. 

Pe lângă cele opt glasuri bisericești a învăţat și cântări speciale: Irmoase, 

Polielee, Heruvice și Mărimuri, precum și pricesne și alte cântări bisericești.  

Până în prezent este cantor benevol al parohiei sârbe Sfântul Gheorghe 

din satul natal. 

Subiectul susţine că a învăţat cele ort glasuri cu toate cele trei variante 

ale lor, respectiv Doamne strigat-am,  Antifon și Tropar, dar datorită faptului că 

în ultima perioadă numărul credincioșior a scăzut și în parohie se face foarte rar 

slujba Vecerniei, a uitat sau încurcă între ele variantele de Doamne strigat-am, 

acestea nefiind înregistrate. Interesant de menţionat că și în această parohie 

                                                 
89 *** Osmoglasnik, Beograd, 1964. 
90 *** Sbornik, Beograd, 1971. 
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Fericirile la Liturghie se cântă la fel ca în biserica românească din Banat, 

respectiv pe glasurile 4 sau 8, iar stihurile pe glasul de rând al săptămânii. De 

asemenea, subiectul ne menţionează faptul că în strană carţile de cult sunt 

foarte vechi, fiind necesară achiziţionarea unora noi. 

 

Înregistrările s-au făcut după următoarea schemă: 
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3.  

MUZICA CORALĂ SÂRBEASCĂ DIN BANAT. 

ORIGINI, APARIȚIE ȘI EVOLUȚIE 
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3.1. Muzica corală sârbească - origini, evoluţie 

 
Istoria muzicii corale sârbeşti a început în secolul al XIX-lea cu lucrarile compuse 

de către Kornelije Stankovič. Opera creativă a lui Kornelije ocupă loc aparte în 

istoria muzicii sârbești pentru că el este primul compozitor preocupat şi de 

armonia corală.Prima sa Liturgija a fost cântată în 1851 la Castelul patriarhului 

Josif Rajacič din Viena, a doua Liturgija în 1852 într-o biserică greacă vieneză, 

mai târziu ambele închinate societăţii muzicale sârbe din Panciova (Pančevo). 

Aceste concerte, de data aceasta au fost recunoscute și au avut mare 

succes, reprezentând prima afirmaţia publică a artei muzicale sârbești în 

străinătate, cu toate că în acea vreme Stankovic avea mai multe compoziţii 

tipărite la Viena, printre care: Variaţii pentru pian la cântece, Ustaj, Ustaj Srbine 

(an necunsocut), Tavna Noc (1854), Radfoide srbin u voilike (1857), Sto se bore 

mislimoje (1857) și mai multe colecţii de cântece populare sârbești adaptate 

pentru pian.  

În anul 1863 Kornelije Stankovič se stabilește definitiv la Belgrad. 

Acceptă slujba de dirijor de cor la Societatea de cântăreţi Belgrad ca urmaș al lui 

Milan Milovuk, și prin munca sa face o schimbare temeinică. Societatea 

primește un nou duh naţional în locul compoziţiilor străine, care, până atunci se 

cântau în limbile lor naţionale. El stabilește un program cu cântece populare 

sârbești, armonizate de el sau alţi compozitori. La început, această schimbare a 

stârnit nemulţumirea unor membrii ai corului, rezultată dintr-o anumită 

concepţie superioară faţă de cântecul popular, considerat ca „prostesc” și 

„ţărănesc”, dar sub influenţa cetăţenilor patrioţi curentul naţional aproape că 

învinge și treptat, programele cu cântece ale compozitorilor sârbi și sloveni se 

lărgesc. În cadrul societăţii de cântăreţi Belgrad, Stankovic înfiinţează și asa-

numitul „priugotovnimor”, care avea scopul de a pregăti teoretic pe membrii 

permenţi ai corului. Un pas înainte spre dorinţa de educare muzicală a sârbilor îl 

reprezintă proiectul pe care Stankovič în anul 1863 l-a alcătuit cu scopul formării 

primei școli de muzică în Belgrad, Pravitelstvene skole muzicke.  
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Prin urmare, în colecţiile Srpske narodne pesme (Cântece populare 

sârbești) din anii 1859, 1862 și 1863 acestor cântece le dă o armonizare clasică 

simplă, rămânând mereu în graniţele tonale91.Cele șase lucrări cuprinse în 

colecţia Srpske narodne pesme ("Oj talasi", 1851; "Secas li se onog sata", 1853; 

"Uskliknimo s ljubavlju", 1859; "Ja sam Srbin, srpski sin", 1859; "Polecela 

sarenptica", 1862; "Prag je ovo milog srpstva", 1863) sunt scrise în mai multe 

variante spre a putea fi cântate acompaniate de pian (melodia pentru solo 

voce, iar în același timp vocea de sus e acompaniamentul de pian) și la fel sunt 

scrise ca solo pian pentru cor mixt.  

Prin activitatea sa de compozitor, printr-un mare număr de compoziţii, 

Stankovič nu numai a influenţat muzica corală din Serbia, dar a lăsat o urmă 

adâncă în trecutul cultural al sârbilor92. 

Preocupările lui Stankovic faţă de cântarea corală sârbească au fost 

continuate şi de către compozitorul  Josif Marinkovic (s-a născut în Vranjevo 

lângă Novi Becej în 1851, și a murit la Belgrad în 1931)  care a fost unul dintre cei 

mai importanţi compozitori sârbi din secolul al XIX-lea. El a fost educat în 

Petrovaradin, Vrbas și Novi Sad. El a primit educaţia muzicală elementară de la 

profesorul Dragutin Blazek la Scoala Corpului Didactic din Sombor. Marinkovic a 

studiat muzica cu Frantisek Skuherski la Școala de organe de la Praga 1873-1881, 

și, de asemenea, a rămas la Viena pentru o perioadă scurtă de timp (1886-1887), 

unde a participat la cursurile lui Eduard Hanslik la Universitate. El a venit la 

Belgrad în 1881 și a rămas acolo până când a murit. Marinkovic a lucrat ca maestru 

de cor și dirijor (societatea corală a oraşului Belgrad, "Obilic", societatea cântului 

academic sârb, societatea corală evreiască, corul muncitorilor și altele) și a 

compus continuu, de asemenea, a lucrat ca profesor de muzică (la Seminarul 

Teologic, scoala pedagogică și la scoala gimnazială de băieţi). A fost ales în 

calitate de membru asociat al Academiei Regale sârbe în 1907.93  

Munca creatoare a lui Marinkovic este formată din compoziţii vocale în 

principal. Acestea sunt compoziţii corale laice și sacre a cappella, precum şi 

piese pentru soliști și cor cu acompaniament de pian. Numai compoziţiile sale 

corale sacre, Liturghia și Requiemul pentru cor mixt au fost publicate, în timp ce 

alte lucrări rămân încă în manuscris ca moștenire a compozitorului. 

                                                 
91 Konjovic, P., Kornelije, srpski muzicar, în Muzicki glasnik 1940, nr. 1. 
92 Manojlovic, K., Kornelije Stankovic, în Prosveni glasnik 1942, br. 6—7. 
93 Marinkovic, Sonja, Istorija muzicke, Beograd, 1994, pag. 120. 
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Cel mai important urmaş al lui Stankovic este considerat însă 

compozitorul Stevan Stojanovic Mokranjac. Mokranjac a compus multe piese 

de muzică sacră într-un stil polifonic similar cu cel al compozitorului 

renascentist Giovanni Pierluigi da Palestrina. A călătorit adesea la Levač și 

Kosovo, în Serbia centrală,ca să colecteze versiuni mai vechi ale cântării 

bisericești care au fost suprimate sau uitate mai târziu, și să înregistreze melodii 

tradiţionale94. Mokranjac a jucat un rol semnificativ în promovarea muzicii din 

zonele rurale ale Serbiei. Un compozitor dedicat muzicii corale, a realizat acest 

lucru în parte prin compoziţia sa de cincisprezece suite corale pe care le-a numit 

"ghirlande" (sârbă: Rukoveti), alcătuite dintr-un total de optzeci și două de 

cântece compuse din 1883 până în 1913. Mokranjac a compus şi Sfânta Liturghie 

a Sf. Ioan Crysostom și Slava Ivko în 1901. În 1906, el a creat o versiune pentru 

cor mixt de glorificare a Sfântului Sava, care a fost compusă initial pentru un cor 

de sex masculin în 1893. În 1913, Mokranjac compus al optzecişidoilea cântec din 

suita "Girlandei", intitulat Zile de iarnă (sârbă: Zimski dani). De asemenea, el a 

compus numeroase piese pentru cor de copii. 95  

Elev al lui Mokranjac şi continuator al cercetărilor sale în domeniul 

muzicii corale a fost şi muzicianul şi compozitorul Kosta P. Manojlović. Pe 

parcursul perioadei 1919-1931, el a fost maestru de cor al Societăţii Corale 

Belgrad și în perioada 1931-1939, al Societăţii Mokranjac. A dirijat pentru prima 

dată aceste coruri, de asemenea, a servit ca secretar executiv al Orchestrei 

Filarmonice din Belgrad (1923-1940) și al Uniunii corale iugoslave (1926-1932). El 

a fost implicat în înfiinţarea Societăţii autorilor de muzică iugoslavi (sârbă: 

Удружење југословенских музичких аутора, УЈМА). Manojlović a avut de 

asemenea un rol esenţial în înfinţarea Academiei de Muzică din Belgrad, la care 

servește ca prim rector în 1937-1939  şi munceşte ca profesor acolo până 1946. 

Din motive politice, el a fost forţat să se pensioneze. 

Manojlović și alţii, cum ar fi Mokranjac, Kornelije Stanković, Petar 

Konjović, Miloje Milojević, și Stevan Hristić, au fost unii dintre primii 

compozitori de muzică laică, dar şi religioasă armonizată din Serbia.96   

  

                                                 
94 Milojković-Đurić 1984, p. 38. 
95 Kuburić-Borović 2011, p. 206.  
96 Casiday, Augustine (2012). The Orthodox Christian World. Routledge, pag. 53. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Mokranjac#CITEREFMilojkovi.C4.87-.C4.90uri.C4.871984
http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Mokranjac#CITEREFKuburi.C4.87-Borovi.C4.872011
http://books.google.com/books?id=IcDeFiZgxK0C&pg=PA53


72 

 
3.2. Muzica corală sârbească din Banat - secolele XIX-XXI 

 
Opera creativă a lui Kornelije Stankovič ocupă un loc aparte în istoria muzicii 

sârbești din Serbia şi Voivodina pentru că el este primul cu o educaţie muzicală 

temeinică care s-a ocupat de păstrarea motivelor populare în compoziţiile 

artistice. Acea aplecare către tot ce provine din popor a fost, de fapt, faţeta 

modului de ideologie romantică pe care l-a exprimat și păstrat tineretul luptător 

sârb de la jumătatea veacului al XIX-lea, ceea ce s-a văzut și în activităţile unei 

organizaţii puternice, Uniunea Tineretului Sârb.  

Opera lui Stankovič reprezintă și prima lucrare melografică serioasă 

(laică, dar și bisericească) și de aceea, de multe ori, el este comparat cu Vuk 

Karadzic și nu fără motiv. Chiar dacă prin mărime și adâncime opera lui 

Stankovič nu se poate măsura cu cea a lui Vuk, importanţa ei prin tot ce a scris, 

prin ceea ce a păstrat pentru a nu fi uitat, prin multe melodii uitate azi în popor, 

contribuie la această comparaţie. Stankovič a publicat și textele a 12 melodii 

populare, culese din diverse locuri din Voivodina și Serbia, în Letopiseţul 

tipografiei Matica Srpska din 1861, prima parte.   

Prin marea sa dragoste de dăruire, de patimă romantică, de Dumnezeu 

pe care a afirmat-o faţă de creaţiile populare, Stankovič a dorit să păstreze 

aceste creaţii în original, pe de o parte, iar pe de altă parte să le înnobileze 

printr-o reconstrucţie artistică. Concepţia lui faţă de păstrarea melosului 

popular și credinţa în valorile melodiilor populare de izvor, nealterate, a fost 

expusă de multe ori în prefeţele colecţiilor sale, în invitaţiile făcute și în 

scrisorile particulare. 

Astfel, în prefaţa colecţiei Srpske narodne pesme din 1859, el spune 

„Frumuseţea și afecţiunea cântecelor noastre în ţara noastră ci și în străinătate. 

Dar cântecele noastre până acum sunt cunoscute mai mult frumuseţea textului 

decât prin voce, prin melodie, care este principală fiecărui cântec”97. Cu aceeași 

însufleţire vorbește mai departe despre cântecul însușui și cu câtă modestie le-a 

modelat:  

  

                                                 
97 Stankovic. Kornelije, op. cit., p. 2. 
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„Nu există o muncă mai demnă și frumoasdă pentru un artist decât 

aceea de a acorda sentimentele sale cu cele ale întregului popor și cu vocea 

lui. Iată, eu am făcut armonia a câtorva cântece, care, după melodia lor se 

pot considera curat populare. Eu am făcut aceasta mai mult decât lucrarea 

arată, de a acorda sentimentele, prin perfecţiunea artistului și totuși eu 

cred că într-un mod demn și artistic m-am apropiat de natura lor... eu m-am 

străduit cât am putut să păstrez în cântece armonia și spiritul lor adevărat, 

în așa fel încât poporul nostru în perfecţiunea lor să recunoască izvorul lor 

natural în sufletul lui”.98 

 

La prelucrarea motivelor populare a trebuit să ţină cont de gradul 

posibilităţilor de interpretare ale acelora ce s-au ocupat cu muzica, de 

posibilităţile cetăţeanului comun sârb și de societăţile culturale de cântăreţi 

cărora cântecele le-au fost menite.  

Cu totul altfel, într-un stil virtuos excepţional, sunt Variaţiile de pian pe 

teme populare. În ele tema rămâne neschimbată, cu același contrapunct până la 

sfârșit, numai înfloriturile apar dintr-o variaţie într-alta, într-o dinamică 

crescândă, aducând treptat tot mai grele tehnici. Aici, fără îndoială se vede 

influenţa compozitorilor Liszt, Thalberg și Dreyschot, pianiști care în acele 

vremuri nu numai că au fopst recunoscuţi, ci au reprezentat pentru stankovic 

un ideal. Nu este cunoscut daca Stankovič a interpretat vreo compoziţie de-a lui 

Chopin și cât de apropiat i-a fost compozitorul. Și totuși, partea introductivă a 

variaţei pe tema foarte popularului cântec orășenesc Sto se bore misli moje (De 

ce se luptă gândurile mele) după certitudinea corespunzătoare a stilului, după 

materialul tonal și tehnica interpretării la pian este foarte apropiată nocturnelor 

lui Chopin și Field.  

Stankovič, în toate compoziţiile s-a servit de motivul popular ca și de 

materialul tonic de bază. Cu mult mai mic este numărul compoziţiilor sale 

originale, care nu au avut mai puţin succes, adică au fost acceptate de interpreţi 

și public. Între acestea se numără cea pentru cor Crnogorac crnogorki (pe 

versurile lui Dura Jaksič) și cântecele compuse a lui Dorde Maletič – Preodnica 

srpske kobole ili srpkimajduci: „Evo desnice verne, U boj, U boj, kog slava krepi” 

ș.a. Ele fac parte din cântecele de revoltă, compuse și interpretate foarte mult 

în regiunile bănăţene, sârbești și croate la jumătatea veacului al  XIX-lea.99 

                                                 
98 Manoijlovic. K., op. cit. 
99 Konjovic, P., op. cit. 
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3.3. Compozitori și muzicologi sârbi 

 

3.3.1. Jerotej Mutibaric (1799-1858), contemporan al lui Stankovic şi o 

personalitate pe deplin dedicată muzicii bisericeşti. 

 
Jerotej (numele lumesc Ignjatije), s-a născut la 

Begec. A absolvit studiile filosofice şi teologice, 

iar în anul 1824 se călugăreşte, devenind monah la 

mănăstirea Rakovac. A funcţionat ca profesor de 

cânt bisericesc la Vârşeţ şi Karlovci, fiind 

considerat unul dintre cei mai buni cunoscători ai 

muzicii eclesiastice100. La dorinţa mitropolitului 

Stevan Stratimirovic, Jerotej recurge la unele 

reformări ale muzicii de strană. Astfel, Jerotej 

realizează o redactare finală a cântării bisericeşti, 

binecuvântată de către mitropolit. 

Datele pe care le-am amintit reprezintă un argument puternic în 

favoarea includerii numelui lui Jerotej printre personalităţile de excepţie în 

domeniul muzicii bisericeşti din acest colţ al ortodoxiei. Viitorul episcop al 

Dalmaţiei, Jerotej, personalitate din interiorul Bisericii, ar putea fi înscris cu 

litere de aur în paginile muzicii de strană. 

Influenţată de melosul popular sau nu, pornită de la Karlovci spre alte 

regiuni, inclusiv spre Banat, muzica ce îl preocupa pe Mutibaric şi Kornelije 

Stankovic nu poate fi omisă atunci când dorim să ne creăm o imagine completă 

despre cântarea de strană din Banat. Întreaga muzică bisericească a 

ortodocşilor de pe teritoriile habsburgice, mai târziu Austro-ungare, a avut un 

fir de evoluţie istorică specifică. El trebuie urmărit cu atenţie pentru a se putea 

ajunge la concluzii corecte.101 

  

                                                 
100 Marinkovic, Sonja-Istorija muzike, Beograd, 1994, pag. 120. 
101 Cinci, Eugen-Pericope comune în cântarea bisericească româneascăa şi sârbească, Vârşeţ, 
2013, pag. 90. 
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3.3.2. Kornelije Stankovic (1831-1865) 

 
Acest compozitor a fost o personalitate 

marcantă a istoriei muzicale sârbe importantă 

pentru noi, datorită faptului că acesta a fost 

primul cercetător preocupat de valorificarea 

cântării bisericeşti din Sremski Karlovci.  

Opera de creaţie a lui Kornelije ocupă 

loc aparte în istoria muzicii sârbești pentru că 

el este primul compozitor preocupat şi de 

armonia corală. Prima sa Liturgija a fost 

cântată în 1851 la Castelul patriarhului Josif 

Rajacič din Viena, a doua Liturgija în 1852 într-o biserică greacă vieneză, mai 

târziu ambele închinate societăţii muzicale sârbe din Panciova (Pančevo). 

Aceste concerte, au fost recunoscute de data aceasta și au avut mare 

succes, reprezentând prima afirmaţia publică a artei muzicale sârbești în 

străinătate, cu toate că în acea vreme Stankovic avea mai multe compoziţii 

tipărite la Viena, printre care: Variaţii pentru pian la cântece de Ustaj, Ustaj Srbine 

(an necunsocut), Tavna Noc (1854), Radfoide srbin u voilike (1857), Sto se bore 

mislimoje (1857) și mai multe colecţii de cântece populare sârbești adaptate 

pentru pian.  

În anul 1863 Kornelije Stankovič se stabilește definitiv la Belgrad. 

Acceptă slujba de dirijor de cor la Societatea de cântăreţi Belgrad ca urmaș al lui 

Milan Milovuk, și prin munca sa face o schimbare temeinică. Societatea 

primește un nou duh naţional în locul compoziţiilor străine, care, până atunci se 

cântau în limbile lor naţionale. El stabilește un program cu cântece populare 

sârbești, armonizate de el sau alţi compozitori. La început, această schimbare a 

stârnit nemulţumirea unor membrii ai corului, rezultată dintr-o anumită 

concepţie superioară faţă de cântecul popular, considerat ca „prostesc” și 

„ţărănesc”, dar sub influenţa cetăţenilor patrioţi curentul naţional aproape că 

învinge și treptat, programele cu cântece ale compozitorilor sârbi și sloveni se 

lărgesc. În cadrul societăţii de cântăreţi Belgrad, Stankovic înfiinţează și aşa-

numitul „priugotovnimor”, care avea scopul de a pregăti teoretic pe membrii 

permenţi ai corului.  
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Un pas înainte spre dorinţa de educare muzicală a sârbilor îl reprezintă 

proiectul pe care Stankovič în anul 1863 l-a alcătuit cu scopul formării primei 

școli de muzică în Belgrad, Pravitelstvene skole muzicke.  

Prin urmare, în colecţiile Srpske narodne pesme (Cântece populare 

sârbești) din anii 1859, 1862 și 1863, acestor cântece le dă o armonizare clasică 

simplă, reţinându-se mereu în graniţele tonale. Le scrie în mai multe variante 

spre a putea fi cântate acompaniate de pian (melodia pentru solo voce, iar în 

același timp vocea de sus e acompaniamentul de pian) și la fel le scrie ca solo 

pian pentru cor mixt. 

În 1864, cu un an înainte de moartea sa, a fost tipărită a treia parte a 

operei sale numită Pravoslavno crkrveno pojanje u scrpskoga naroda (Cântarea 

bisericească ortodoxă la poporul sârb), lucrare de cercetare deosebit de 

importantă pentru urmaşii săi.102 Preocupările lui Stankovic faţă de cântarea 

bisericească sârbească au fost continuate de multe alte nume sonore dintre 

care amintim şi cel al compozitorului Josif Marinkovic.   

 

Repertoriul coral religios: 

- Sv. Liturgija 

- Na roždestvo Bogorodice-3 voci egale103 

  

                                                 
102 Cinci, Eugen-Pericope comune în cântarea bisericească românească şi sârbească, Vârşeţ, 
2013, pag. 90. 
103  Poklon I.V. Vojvodine svim Os.Školama, 2004. 
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3.3.3. Josif Marinkovic (Novi Becej în 1851-Belgrad în 1931), a fost unul dintre 

cei mai importanţi compozitori sârbi din secolul al XIX-lea. 

 
El a fost educat în Petrovaradin, Vrbas și Novi 

Sad şi a primit educaţia muzicală elementară de 

la profesorul Dragutin Blazek la Şcoala Corpului 

Didactic din Sombor. Marinkovic a studiat muzica 

cu Frantisek Skuherski la Școala de organe de la 

Praga 1873-1881, și, de asemenea, a rămas la 

Viena pentru o perioadă scurtă de timp (1886-

1887), unde a participat la cursurile lui Eduard 

Hanslik la Universitate.  

El a venit la Belgrad în 1881 și a rămas 

acolo până când a murit. Marinkovic a lucrat ca maestru de cor și dirijor 

(societatea corală a oraşului Belgrad, "Obilic", societatea cântului academic 

sârb, societatea corală evreiască, corul muncitorilor și altele) și a compus 

continuu, de asemenea, a lucrat ca profesor de muzică (la Seminarul Teologic, 

şcoala pedagogică și la şcoala gimnazială de băieţi). A fost ales în calitate de 

membru asociat al Academiei Regale sârbe în 1907.104  

Munca creatoare a lui Marinkovic este formată din compoziţii vocale în 

principal. Acestea sunt compoziţii corale laice și sacre a cappella, precum şi 

piese pentru soliști și cor cu acompaniament de pian. Numai compoziţiile sale 

corale sacre, Liturghia și Requiemul pentru cor mixt au fost publicate, în timp ce 

alte lucrări rămân încă în manuscris ca moștenire a compozitorului. 

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur nu a fost scrisă ca o compoziţie 

unică, ci ca piese individuale compuse după cum era necesar pentru corurile 

bisericești dirijate de el. Abia după moartea compozitorului au fost găsite părţi 

ale liturghiei în manuscris, alese și editate de compozitorul și savantul Kosta P. 

Manojlovic. Astfel editată, Liturghia a fost publicată în presa de stat din Regatul 

Iugoslaviei în 1935105 și cântată în luna mai a aceluiaşi an de Corul "Marinkovic", 

corul profesorilor din Belgrad, sub conducerea lui Milan Bajsanski.106  

                                                 
104 Marinkovic, Sonja, 0p.cit, 1994, pag. 120. 
105 Čolić, Dragutin. “The Liturgy by Josif Marinković published by the State printing company” 
(Liturgija Josifa Marinkovića u izdanju Državne štamparije). Pravda, 29. 05. 1935. 
106 Pejović, Roksanda. 2002.  
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Liturghia lui Marinkovic este o lucrare excepţională și valoroasă de 

muzică sacră sârbă. Din punct de vedere istoric, se află printre operele 

contemporane cu ale Kornelije Stankovic, care a deschis posibilitatea unui trend 

naţional în muzica sârbă, și Stevan Mokranjac, care a modelat artistic 

tradiţionala incantaţie a  bisericii sârbe în lucrările sale.  

Ca romantic expresiv, Marinkovic demonstrează posibilitatea de a crea 

o exprimare muzicală independentă în compoziţii sacre întotdeauna după 

funcţia serviciului de închinare.Noul limbaj muzical creat de acesta presupunea 

o cunoaștere profundă, precum și luarea în considerare a tradiţiei. 

 

Repertoriu coral religios: 

- Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur 

- Requiemul pentru cor mixt 

- Piese pentru soliști și cor (acompaniament de pian). 

- Piese a capella 
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3.3.4. Stevan Stojanovic Mokranjac (1856-1914) - Compozitor, muzicolog si 

pedagog sârb 

 

Mokranjac este poate cea mai marcantă 

personalitate a trecutului muzicii sârbeşti. A fost un 

bun cunoscător al folclorului şi a avut o mare 

contribuţie la cercetarea şi valorificarea lui. În ceea 

ce priveşte sfera de preocupare componistică a lui 

Mokranjac, acesta a explorat îndeosebi muzica 

corală, domeniu în care realizează opusuri de 

excepţie. Activitatea lui nu se limitează la creaţia 

componistică. Mokranjac este totodată un bun 

dirijor şi pedagog. Sub bagheta acestuia Societatea 

de cântări din Belgrad a cunoscut numeroase succese, concertând în mai multe 

ţări (Austro - Ungaria, Bulgaria, Turcia, Rusia, Germania).  

În ceea ce priveşte domeniul pedagogic, trebuie amintit că Mokranjac a 

fost profesor de muzică la unul dintre liceele belgrădene şi ceea ce este mai 

important, a predat la Seminarul Teologic (Bogoslovija) din acelaşi oraş.107 A 

avut o mare contribuţie la înfiinţarea primei şcoli de muzică de pe teritoriul de 

atunci al Serbiei, în anul 1899.  

Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti. Cunoştiinţele 

vor fi transpuse în Octoih (1908) şi binenţeles, în creaţiile sale corale.108 

Octoihul desigur, nu este unica lucrare a lui Mokranjac în care acesta 

prezintă drept măritorilor creştini şi publicului larg frumuseţea cântării 

eclesiastice sârbeşti. El este autorul încă unei colecţii de cântări intitulate 

Strano pjenije (Cântarea de strană – 1914) în care sunt descrise peste 1500 de 

stihire, prochimene, mărimuri, heruvice, pricesne, irmoase şi sedelne, o lucrare 

de mare valoare şi importanţă pentru Biserica Ortodoxă Sârbă109.  

La începutul carierei sale, Mokranjac a înregistrat cântări bisericești 

ortodoxe sârbe  din notaţia personală. Un compozitor talentat, a publicat 

prima carte de melodii bisericești în 1908, intitulată  Octoih sau "Opt Tones" (lb. 

sârbă: Osmoglasnik). Publicat la Belgrad, a devenit manualul de bază pentru 

elevii din seminariile ortodoxe sârbe după primul război mondial. Cântările lui  

                                                 
107 Marinkovic, Sonja- op. cit.pag 121-122. 
108 Mokranjac, Stevan Stojanovic, 1995. 
109 Cinci, Eugen, 2013. Pag. 91. 
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Mokranjac au fost unice, deoarece a scos în evidenţă ornamentele și 

elementele microtonale și le-a armonizat, ceea ce le face diferite de alte cântări 

bisericești ortodoxe. În consecinţă, cântările scrise de Mokranjac au fost 

folosite mai mult decât cele scrise de alţi compozitori. Extrase fiind din tradiţia 

orală, au fost publicate postum.110 

 

Repertoriul său religios este cuprins în următoarele colecţii: 

- Božanstvena liturgija Sv. Jovana Zlatoustog 

- Duhovna muzika I 

- Duhovna muzika II 

- Duhovna muzika III 

- Duhovna muzika IV, Osmoglasnik 

- Duhovna muzika V, Opšte i prigodno pojanje 

- Duhovna muzika VI, Praznično pojanje 

  

                                                 
110 Tomašević 2009, p. 42 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Mokranjac#CITEREFToma.C5.A1evi.C4.872009
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3.3.5. Kosta P. Manojlović (1890-1949) - Compozitor sârb 

 
Elev al lui Mokranjac şi fin autobiograf al său, teolog 

şi muzician respectat, s-a născut în Krnjevo în 

apropierea orașului Velika Plana pe 4 decembrie, 

1890. După terminarea școlii elementare, a 

continuat studiile la seminarul "Sfântul Sava", unde 

a absolvit în 1910. Mai apoi a studiat la Şcoala de 

Muzica sârbă (acum cunoscută sub numele de 

Şcoala de Muzică Mokranjac), unde a fost un 

studentul lui Stevan Stojanović Mokranjac.)111 

În perioada 1910-1912 a lucrat ca profesor, 

mai întâi în Ćuprija apoi la Belgrad.În 1912, el a primit o bursă pentru continuarea 

educaţiei sale în Moscova și Munchen.Studiile sale au fost întrerupte de două 

ori din cauza războaielor balcanice. În timpul Primului Război Mondial, el a 

participat la retragerea armatei sârbe prin Albania și aparţinea grupului de 

soldaţi sârbi staţionaţi la Corfu. Acolo, el a instruit un cor militar în 1916. În 1917 

Manojlović a studiat la Universitatea din Oxford, pe care a absolvit-o  în 1919 cu 

lucrarea sa componistică La râul Babilonului.112 

Manojlović început să compună lucrarea sa Liturgija za muški Hor 

("Liturghia pentru Cor bărbătesc"), în Kragujevac după începerea primului 

război mondial, completând-o în 1916 în timpul convalescenţei sale într-un spital 

militar din orașul albanez Fier.113 

Manojlović și alţii, cum ar fi Mokranjac, Kornelije Stanković, Petar 

Konjović, Miloje Milojević, și Stevan Hristić, au fost unii dintre primii 

compozitori de muzică religioasă armonizate din Serbia.114 A murit la Belgrad la 

02 noiembrie 1949.115 

  

                                                 
111 *** "Kosta Manojlović" (1989).Muzička škola "Kosta Manojlović", Zemun: 1939-1989.  
112 Rōmanou, Kaitē (2009). Serbian and Greek Art Music: A Patch to Western Music History. 
Intellect Books, pag.42. 
113 North American Society for Serbian Studies (2002). Serbian Studies. Chicago, Illinois, 
pag. 375. 
114 Casiday, Augustine (2012). The Orthodox Christian World.Routledge, pag. 53. 
115 Đurić-Klajn, Stana (1972).A Survey of Serbian Music Through the Ages. Association of 
Composers of Serbia, pag. 145. 

http://books.google.com/books?id=Hh0UNQEACAAJ
http://books.google.com/books?id=u4kZUcgRYGsC&pg=PA65
http://books.google.com/books?id=lOkVAQAAMAAJ
http://books.google.com/books?id=IcDeFiZgxK0C&pg=PA53
http://books.google.com/books?id=tQCgAAAAMAAJ
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3.3.6. Miloje Milojević (27.10.1884–16.06.1946) compozitor sârb, muzicolog, 

critic muzical, folclorist, muzica pedagog și promotor de muzică. 

 
Împreună cu Petar Konjović și Stevan Hristić, 

Miloje Milojević a reprezentat o generaţie de 

compozitori care au introdus stilurile moderne și 

un nivel tehnic ridicat în şcoala compoziţională 

sârbă. În faza de început a dezvoltării sale 

creatoare, Milojevic a pornit de la principiile școlii 

naţionale romantice sârbe (Stevan Mokranjac și 

Josif Marinković). În timpul studiilor de la 

Munchen, a descoperit Neo romantismul german 

şi a devenit strâns legat de muzica lui Richard 

Strauss. 

Pe perioada șederii sale în Franţa, a fost influenţat de impresionism și 

mai puternic. Impresionismul francez a fost decisiv în dezvoltarea stilistică a lui  

Milojević. Pe perioada studiilor la Praga, când lucra la teza de disertaţie, a intrat 

în contact şi cu alţi compozitori avangardişti. În anumite lucrări, Milojević a 

apelat şi la expresionism.  

De-a lungul vieţii sale, a păstrat o afinitate pentru folclorul naţional, 

care se manifestă în întreaga sa creaţie ca un fundament. Astfel, în ultima sa 

etapă creatoare, limbajul său muzical este caracterizat  prin utilizarea intensă 

de melodii populare, printr-un amestec stilistic neo-romantic și prin elemente 

impresioniste. 

Milojević a scris, de asemenea, muzică corală şi muzică sacră (două 

liturghii, trei opelos (Requiem ortodoxe), o piesă de succes în special fiind un 

scurt Opelo (kratko Opelo u b-mollu), pentru cor de bărbaţi (1920). Milojević a 

fost primul sârb care a deţinut un doctorat în muzicologie. Teza sa, susţinută la 

Universitatea Charles din Praga, intitulată Stilul armonic la Smetana a abordat 

probleme de muzicologie sistematică.116 Monografia sa, Smetana - viaţă și 

creaţia, este o lucrare de pionierat în ceea ce privește tematica de gen în 

muzicologia sârbă, şi ocupă un loc de seamă printre studiile sale muzicologice.  

                                                 
116 Milojevic, Miloje, Stilul armonic la Smetana, Grafički Institut Narodna Misao, Belgrad, 1926. 
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În studiul intitulat Muzica şi Biserica Ortodoxă (Muzika i Pravoslavna 

Crkva), el a deschis aria de cercetare dinspre muzica bisericească sârbă spre 

discipline comparative, cum ar fi Bizantinologia și Studiile Orientale. 

Ca folclorist, a explorat, transcris, și interpretat folclor muzical din 

Kosovo și Metohija, Macedonia și Muntenegru. El a produs o serie de lucrări în 

acest domeniu și a transcris aproape 900 de melodii și dansuri.A fost atras de 

folclor, atât ca cercetător cât și ca compozitor, astfel, a fost ataşat de ideea de 

a compune artă pe melodii populare. Transcrierile lui populare intitulate 

Cântece populare și dansuri din Kosovo și Metohija au fost publicate recent şi 

editate de Dragoslav Devic.117 (Belgrad: Zavod za udžbenike-Karic fondacija, 

2004). 

 

Repertoriul religios:  

- Božanstvena liturgija Sv. Jovana Zlatoustog 

- Sveta liturgija 

- Opelo I 

- Opelo II 

- Kratko Opelo u b-moll 

  

                                                 
117 Milojevic, Miloje, Cântece populare și dansuri din Kosovo și Metohija, Zavod za udžbenike-
Karic fondacija,  Belgrad, 2004. 
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3.3.7. Petar Konjović (5.05.1883-1.10.1970) compozitor sârb 

 
S-a născut în Curug (Bačka). În timp ce a 

studiat pedagogie la Sombor, Konjović a fost 

autodidact în arta compoziţiei muzicale. Şi-a 

finalizat studiile la Conservatorul din Praga în 

1906. În 1907, a călătorit la Belgrad, în urma 

unei invitaţii primite de la Stevan Mokranjac 

pentru a preda compoziţie la Academia de 

Muzică din Belgrad. A fost un susţinător  activ 

al ideii de Iugoslavia. Petar Konjović a fost 

director la numeroase instituţii culturale: Șef 

al Teatrului Naţional Sârb din Novi Sad, director al Operei din Zagreb, Director al 

Teatrului Naţional Croat din Osijek, Rector al Academiei de Muzică din Belgrad, 

membru al Academiei sârbe de Știinţe și Arte (SANU), precum și fondator al 

Institutului de Muzicologie SANU. Konjović este cel mai semnificativ 

reprezentant al naţionalismului şi modernismului sârb în muzică. În literatura de 

specialitate, cele mai cunoscute sunt operele sale. Perioada dintre cele două 

războaie mondiale a fost cea mai prolifică, cea în care  Konjović a introdus mai 

multe genuri componistice în muzică sârbă. Experienţa cehă i-a încurajat 

înclinaţia lui naturală spre surse folclorice, când a dat curs unei noi idei, cea de 

dezvoltare a melodiei, asemeni lui Janáček, bazată pe extrase din inflexiunile 

vorbirii. Stilul matur a lui Konjovic tinde spre o comunicare directă cu publicul 

larg în care încorporează un vocabular armonic sofisticat. Creaţia sa cuprinde 

peste o sută de aranjamente de cântece populare și douăzeci de piese corale 

originale.  

 

Repertoriu: 

- Vilin Veo sau  Ženidba Miloša Obilica (Nunta lui Miloš Obilic)  

- Knez od Zete (The Prince of Zeta) 

- Pieces.1902-1922 Lirică corală 

- Mi Tara, 100 cântece populare. 1905-1925 

- La râul Babilonului 

- Îngerul stătea lângă Mormânt 
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3.3.8. Stevan Hristić (19.06.1885-21.08.1958) compozitor, dirijor şi pedagog de 

origine sârbă, o figură proeminentă a romantismului târziu sârb, în prima 

jumătate a secolului XX. 

 
Hristić şi-a început educaţia muzicală la Școala 

de Muzică sârbă din Belgrad (cu S. Mokranjac), 

apoi și-a continuat studiile la Leipzig (1904-

1908), unde a primit instrucţiuni în compoziţie 

de la S. Krehl, R. Hofmann și A. Nikisch. Înainte 

de începerea primului război mondial, Hristić a 

început cariera de dirijor la Teatrul National, 

apoi şi-a reluat activităţile pedagogice la școala 

de muzică din Serbia. Între cele două războaie 

mondiale a contribuit la dezvoltarea vieţii 

muzicale din Belgrad ca: fondator și primul dirijor principal al Filarmonicii din 

Belgrad (1923-1934), dirijor la Opera din Belgrad (director 1925-1935), fondator și 

printre primii profesori ai Academiei de Muzică din Belgrad (profesor 

compoziţie 1937-1950 și președinte 1943-1944). El a fost introdus în Academia 

Sârbă de Știinţe și Arte (1950) și a fost responsabil privind activitatea Institutului 

de Muzicologie. Hristić a fost, de asemenea fondator și președinte pentru mai 

mulţi ani al Asociaţiei sârbe a Compozitorilor. 

Limbajul muzical a lui Hristić este caracterizat prin inventivitate 

melodică, orchestraţie colorată, efecte romantice târzii și armonii parţial 

impresioniste, precum și prin claritate și transparenţă a structurii formale. Prin 

orientarea sa, în primul rând romantic, Hristić diferă oarecum de contemporanii 

săi Konjović și Milojevic ale căror lucrări se manifestă prin asocieri mai radicale, 

spre o expresie stilistică contemporană. Hristić pare mai aproape de originile lui 

Mokranjac, în timp ce opera sa reprezintă o tranziţie de la bazele romantice 

spre tendinţele contemporane. 

Liturghia lui Hristić și în special Opelo sunt contribuţiile considerate 

piatra de temelie la dezvoltarea muzicii sacre sârbă. În aceste lucrări, 

compozitorul a recurs cu generozitate la armonia romantică târzie. Cel mai 

important opus al lui Hristić, Legenda Ohrid este în același timp, primul balet din 

literatura de specialitate sârbă, în care evocă muzica tradiţională din Iugoslavia, 

România, Bulgaria, și Grecia. 
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3.3.9. Stanislav Binički (27.07.1872-15.02.1942) compozitor, dirijor şi profesor 

sârb. 

 
Student al compozitorului german Josef 

Rheinberger, el a devenit primul director al 

Sectorului Operei a Teatrului Naţional din 

Belgrad în 1889 și a început să lucreze cu 

Orchestra militară din Belgrad un deceniu mai 

târziu. A compus prima opera sârbă, Na uranku, 

în 1903.  

În 1911, Binički a pus bazele celei de-a 

doua şcoli de muzica sârbă. A intrat în armata 

sârbă ca urmare a izbucnirii primului război 

mondial și compus una dintre lucrările sale cele mai cunoscute, Mars pe Drina, 

în urma victoriei sârbe în Bătălia de la Cer.  

S-a retras ca șef al Sectorului Operei a Teatrului Naţional în 1920 și a 

murit la Belgrad în 1942. 

 

Repertoriul coral religios: 

- Nu este sfânt (Trisaghion) 

- Tatăl nostru  

- Veşnica pomenire  

- Nu este sfânt 

- Sfinte Dumnezeule 

- Unul sfânt 

- Sfânt, sfânt e Domnul Savaot 
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3.3.10 Isidor Bajic (16.08.1878-15.09. 1915), compozitor, profesor şi autor sârb  

 
S-a născut în Kula, Serbia. A urmat studiile muzicale 

cu Hans von Koessler la Budapesta, a predat la 

Liceul Sad Novi, unde a fondat o școală de muzică 

și a iniţiat publicaţia Revista sârbă de Muzică. 

Cea mai importantă creaţie a sa este operă 

naţională romantică Knez Ivo od Semberije , 

inspirată din folclor, subiectul fiind Revolta Sârbă 

împotriva turcilor de la începutul secolului XIX. El a 

mai scris un număr mare de piese de teatru și 

cântece, o simfonie intitulată Miloš Obilic, o uvertură intitulată Mena, piese 

pentru pian, cântece cu pian, muzică corală, ş.a  

 

Repertoriul coral religios 

- Sfinte Dumnezeule (Trisaghion)  

- Heruvic – Mila păcii 

- Binecuvântat fie Numele Domnului  

- Aliluia Tie Doamne 

- Lumina cea adevărată 

- Să se umple gurile noastre 

- Domnul a trimis răscumpărare  

- Fecioara astăzi 
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3.3.11 Milivoje Crvčanin (07.02. 1892-26.04. 1959)  

 
S-a născut la 7 februarie, 1892 in Kraljevo, iar 

muzica i-a fost predată la seminarul din Belgrad, 

având profesori pe Stevan Mokranjac și Stevan 

Hristić. La sfârşitul primului război mondial este 

dirijorul unui cor de refugiaţi sârbi din Franţa, și 

apoi merge la Praga, unde în 1922 a absolvit 

Conservatorul de Stat la profesorul Förster. La 

Facultatea de Filosofie din Praga obţine un 

doctorat în estetică în 1929. Până la izbucnirea 

celui de-al doilea război mondial, a lucrat la 

misiunea diplomatică iugoslavă în Praga, unde începând cu 1932 a predat 

muzica bisericească ortodoxă la Conservatorul de Stat. 

După ce a fost instruit pentru preoţie si a urmat cu fermitate estetica 

profesorului său Stevan Mokranjac, Milivoje Crvčanin a scris lucrari spirituale și 

pentru cor a cappella. Printre acestea se numără Liturghie, Requiem, Tatăl 

nostru, Trei cântece spirituale, Mulțumire, Piese duhovniceşti după Sf Sava, etc. 

Crvčanin a scris așa-numitele concerte spirituale în tradiţia Ortodoxiei Ruse. 

Astfel, pentru soliști, cor și orchestră a compus Irmoase, imnul Rugați-vă 

Domnului și Ectenia mare și patru pricesne, în timp ce pentru orchestră au fost 

compuse Simfonia în la minor și Variaţie și Fuga pe tema Kosovo, precum și 

poemul simfonic Lacrimile mamei. Crvčanin este, de asemenea, autorul mai 

multor cicluri de melodii solo, dintre care două sunt pentru voce și orchestră.  

Milivoje Crvčanin şi limbajul său muzical este studiat în cadrul 

romantismului și tradiţiilor școlilor naţionale târzii. Cunoașterea cântării 

bisericeşti sârbe i-a folosit mai puţin ca un model pentru a fi copiată, și mai mult 

pentru explorare ca bază armonică sau aflarea unor ciudăţenii melodic. Ca şi 

tehnică de compoziţie Crvčanin lucra cu precizie și pricepere operele sale, 

folosind un scris de mână tradiţional pentru Europa Centrală, cu iz academic 

usor sosificat. (Vlastimir Pericic "Creatori de muzică din Serbia," Prosveta, 

Belgrad 1969.)   
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4.  

INFLUENȚE FOLCLORICE ȘI OCCIDENTALE 

(ARMONICE, POLIFONICE) ÎN MUZICA 

BISERICEASCĂ DIN BANAT ÎN SECOLELE XIX-XX 
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4.1. Scurt istoric al perioadei de coabitare 

româno- sârbe din Banat 

 
Pentru o mai bună înţelegere a cursului evolutiv pe care 1-a avut muzica 

bisericească din Transilvania şi în special cea din Banat, este necesar să ne 

îndreptăm atenţia asupra unor momente mai deosebite din trecutul religios al 

acestor regiuni, un trecut despre care am afirmat deja că are un parcurs 

specific, deosebit de interesant şi plin de încercări. 

Circumstanţele istorice au făcut ca vorbind despre spaţiul amintit să ne 

referim de fapt la un teritoriu multicultural şi multiconfesional, stăpânit de 

diverse puteri europene ale timpului. De aceea mărturiile despre Transilvania 

vor fi întotdeauna preserate cu date despre convieţuirea numeroaselor 

comunităţi etnice. Astfel, referitor la secolul al XVI-lea, ne rămân mărturiile 

despre pătrunderile intense ale culturii săseşti în Ardeal. Reforma iui Martin 

Luther nu a ocolit nici Ardealul aici începând să circule Bibliile în limba germană 

şi alte cărţi care explicau esenţa Reformei.118 

Pe la mijlocul secolului al XVI-lea, autorităţile sibiene hotărăsc să dea 

anumite drepturi populaţiei româneşti din Almaş şi Săliştea.  

Se înfiinţează tipografii cu un oarecare sprijin din partea patriei mame 

ceea ce permite tipărirea unui Catehism ce va împânzi localităţile ţinuturilor 

săseşti. Tot din secolul al XVI-lea datează şi mărturiile certe despre existenţa 

unei jurisdicţii bisericeşti bine organizate în Banat. Se aminteşte autoritatea 

vlădicilor ardeleni asupra părţilor de vest şi asupra Banatului. Aici existau deja 

unele protopopiate printre care şi cel de la Caransebeş. Nicolae Iorga în 

lucrarea sa Istoria bisericii româneşti afirmă cu certitudine că aceste 

protopopiate au existat şi înaintea pătrunderii Reformei.119 Binenţeles, asupra 

bănăţenilor ca şi asupra ardelenilor a vegheat iminenţa protestantismului, mai 

precis a calvinismului iar bisericile acestui rit s-au păstrat mult timp atât în Banat 

cât şi în Ardeal. 

                                                 
118 Lupaș. Ioan, Din istoria Transilvaniei, Ed. Eminescu, București, 1988, pag. 86. 
119 Iorga, Nicolae. Istoria bisericii româneşti I. Bucureşti, Editura Ministeriului de Culte, 1928, 
pag. 169-170.  
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Pe la sfârşitul secolului al XVI-lea se aminteşte existenţa certă a unui 

arhiereu ortodox al românilor din Ardeal care şi-a desfăşurat misiunea pastorală 

în condiţii deosebit de dificile, fiind în permanenţă ameninţat de puterea 

Bisericii calviniste. Arhiereul purta titulatura de himinatula Mitropolitulu marele 

Ghenadie, deîn totu Ținutitlu Ardealului şi alu Orăziei. Ghenadie deci, avea 

jurisdicţie asupra celei mai mari părţi ale Ardealului. Pe timpul lui se va alcătui 

un Sbomic al sărbătorilor, un fel de Sinaxar cum îl denumim noi astăzi, pentru 

trebuinţele slujitorilor bisericeşti. Tot pe la sfârşitul secolului XVI apare la Braşov 

una dintre cele mai însemnate cărţi din istoria bisericii româneşti cuprinzând 

Tatăl nostru, Crezul şi cele zece Porunci.  Iminenţa convertirii la calvinism a fost 

în continuare prezentă iar apariţia unor cărţi nu a dus numai la păstrarea limbii 

strămoşeşti ci a avut efect şi asupra păstrării credinţei adevărate. În acest 

context s-au amintit unii români din Lugoj şi Caransebeş care au reuşit să 

păstreze credinţa drept - măritoare.120 

Puţinele referiri distincte la trecutul religios bănăţean al secolului al XVII-lea 

ne conduc spre oraşele Lugoj şi Caransebeş despre care se spune că în această 

perioadă nu au avut o viaţă religioasă bine organizată, mai precis nu se aminteşte 

existenţa vreunui protopopiat.121 Misiunea pastorală se rezuma la activitatea 

predicatorilor din oraşe. Unul dintre aceştia, Ştefan Fogoraşi este autorul Catehism-

ului apărut în anul 1648 la Belgrad. Cartea a fost tipărită cu caractere latine ceea ce 

devine o regulă pentru apariţiile româneşti din această regiune. în astfel de condiţii, 

mai ales ştiindu-se faptul că atribuţiile predicatorilor ambulanţi erau strict limitate ei 

putându-şi pierde viaţa în cazul în care le depăşesc, nu se poate vorbi despre o viaţă 

religioasă activă a bănăţenilor. Obiceiurile ancestrale care nu au nimic în comun cu 

credinţa adevărată, venerarea obiectelor făcătoare de minuni, încălcarea posturilor 

de peste an, ritualurile precreştine, erau obişnuite în rândul populaţiei de rând. Pe 

de altă parte corupţia care pe atunci era denumită cumpărare de bunăvoinţă era 

prezentă în rândul clericilor care pentru a - şi asigura un trai liniştit şi fără probleme 

cu autorităţile, cumpărau şi nu ezitau să răspândească literatura neortodoxă.122 

Secolul al XVII-lea aduce numele arhiereului Sava Brancovici care se pare 

că a fost preot dar îşi spunea vlădică adică, într-un anumit context - domnitor 

ţinându-se cont de faptul că avea în jurisdicţie un teritoriu destul de întins. 

Acesta îşi desfăşura activitatea în regiunile Someş, Şieu, Solnoc, Chioar şi în 

                                                 
120 ibidem, pag. 186. 
121 Popovici, George. Istoria românilor bănăţeni. Lugoj, 1904. 
122 ibidem. 
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unele părţi ale Maramureşului şi Sătmarului. Sava a tipărit diverse cărţi, a 

înfiinţat şcoli dar totodată a trebuit să achite şi obligaţiile faţă de stat. El a mai 

avut în jurisdicţie şi unele teritorii sudice, Severinul şi Mehadia (Banat) şi la fel 

Bihorul şi Beiuşul. In jurisdicţia sa s-au găsit toate scaunele secuieşti şi săseşti 

cât priveşte pe cei de rit ortodox, greci, sârbi şi români. Acesta este un moment 

deosebit de interesant având în vedere faptul că pentru prima dată se 

aminteşte clar o jurisdicţie comună a unui cleric ortodox asupra sârbilor şi 

românilor din teritoriile Transilvaniei.123  

După cum se ştie, jurisdicţia canonică sârbo - română comună a devenit 

mai târziu forma organizatorică de bază a vieţii religioase ortodoxe din Ungaria, 

respectiv Austro-Ungaria. Cu atât mai interesantă este pomenirea lui popa Sava 

ca păstor al sârbilor şi românilor înaintea Marii Migraţii a Sârbilor în aceste 

ţinuturi care s-a petrecut la sfârşitul secolului al XVII-lea şi a fost condusă de 

patriarhul Arsenije Carnojevic. In acest teritoriu se mai amintesc, probabil ca 

urmaşi ai lui Sava, păstorii Matei - Moise şi Longhin. 

Încă în primele decenii ale secolului al XVIII-lea printre românii din 

Imperiu a circulat un îndemn de a cere episcop cu adevărat ortodox care să nu 

aibe legături cu Biserica Unită. Li se spunea să se organizeze şi să meargă la 

guvernator cerând numirea unui episcop pur ortodox. Astfel, dacă nu doresc să 

devină nemţi trebuie să ceară neapărat un episcop de la Carlovăţ (Karlovci)124, 

localitate considerată vatră a ortodoxiei adevărate. Se mai atrăgea atenţia că la 

autorităţi nu trebuie mers cu mâna goala ci trebuie duşi câţiva galbeni astfel 

asigurându-se izbânda. Totuşi condiţiile politice generale în acel moment nu au 

fost prielnice pentru a se face o cerere atât de însemnată. 

După moartea episcopului Novacovici, la 8 decembrie 1767 care a avut 

atribuţii limitate şi era de fapt un administrator duhovnicesc nu un adevărat 

păstor de suflete, urmaşii lui au înrădăcinat mult mai bine scaunul arhieresc în 

această zonă. La un an după moartea lui Novacovici episcopia a fost 

administrată de Ioan Gheorghievici (Jovan Georgijevic), episcop de Vârşeţ. La 

scurt timp în scaunul arhieresc al neuniţilor ardeleni şi ungureni se va aşeza 

Sofronie Chirilovici iar după acesta, un al treilea sârb, Ghedeon Nichitici care a 

activat ca preot în Ardeal dar şi în unele părţi ale Bucovinei. Moartea sa în anul 

1788 stinge pentru o anumită perioadă toate datele despre arhiereii ortodocşi 

                                                 
123  Lupaș. Ioan, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Ed. Dacia, Cluj, 1995. 
124 Astăzi localitatea poartă denumirea oficială - Sremski Karlovci şi se găseşte în Serbia, în 
apropierea oraşului Novi Sad.  



94 

ardeleni, preoţii de aici atât români cât şi sârbi fiind sub jurisdicţia episcopului 

sârb de Timişoara.125 

Epoca despre care vorbim nu a pus accente clare pe apartenenţa 

etnică a anumitor comunităţi, sentimentele naţionale fiind intense mult mai 

târziu. In secolele XVII-XVIII o importanţă mult mai mare a avut-o apartenenţa 

religioasă. Astfel, autorităţile austriece şi mai apoi Austro - ungare, au îngăduit 

organizarea ortodocşilor într-un corp comun, cu o jurisdicţie comună, având ca 

ierarhi atât sârbi cât şi români. Scaunul arhieresc superior a fost la Karlovci unde 

s-a găsit sediul mitropolitului. Episcopii ortodocşi care aveau în păstorire 

Ardealul sau Banatul au fost supuşi canonic mitropolitului de la Karlovci. 

Desigur, organizarea şi funcţionarea mitropoliei cu episcopiile sale nu s-a 

întâmplat brusc, peste noapte şi fară probleme. A fost vorba de un proces 

destul de anevoios în ceea ce priveşte viaţa religioasă.126 

Despre începuturile jurisdicţiei comune scrie Nikola Gavrilovic într-o 

lucrare a sa, încercând să analizeze circumstanţele în care aceasta s-a produs. 

Anume, conform scrierilor sale, cauzele trebuiesc căutate în evenimentele 

istorice dinaintea venirii masive a sârbilor pe teritoriile Imperiului. In urma 

luptelor cu turcii de la Kacanik şi Slankamen, turcii au reuşit cucerirea unor 

întinse teritorii ceea ce a provocat un adevărat exod al populaţiei sârbe spre 

teritoriile nordice. După oarecare negocieri, împăratul austriac Leopold I (1657 - 

1705) a decis să ofere sârbilor anumite privilegii în schimbul implicării lor în 

luptele împotriva turcilor. Patriarhul Arsenie care a condus Marea Migratie a 

fost declarat conducător al tuturor ortodocşilor din Imperiul hapsburgic. Având 

titlul de patriarh, este de la sine înţeles că a avut autoritatea de a numi şi 

schimba episcopii care de acum îi vor fi subordonaţi. Privilegiile date de către 

Curte mai sunt cunoscute sub denumirea de Privilegii Ilirice.127 

Unii istorici afirmă punctele tari ale perioadei convieţuirii religioase. In 

acest sens, Nicolae Iorga128 şi Victor Neumann129 scriu despre ideile moderniste 

aduse de Revoluţia franceză care au pătruns şi în rândul populaţiei ortodoxe 

din Imperiu datorită unor arhierei străluciţi precum celebrul mitropolit Stevan 

                                                 
125 Iorga, Nicolae. Ibidem, pag. 18-19. 
126 Jivi. Aurel, op. cit. 
127 Gavrilovic, Nikola. Rumimi i Srbi (Românii şi sârbii). Belgrad, Editura Institutului pentru 
Manuale şi Mijloace Didactice, 1977. 
128 Iorga. N., op. cit. 
129 Neumann. Victor, Identitate și Cultură. Studii privind istoria Banatului, (Editor coordonator), 
Editura Academiei Române, București, 2009. 
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Stratimirovic. Pe timpul mitropolitului Stevan, un tânăr teolog absolvent al 

Seminarului Teologic din Vârşeţ, Andrei Şaguna (1808 - 1873), cel care avea să 

fie conducătorul mişcării de independenţă în Biserica românească, a fost numit 

epsiscop în Ardeal, fiind hirotonit la Karlovci. 

Încă din primele momente ale păstoririi lui Şaguna, dorinţa lui de a 

desprinde Biserica românească de cea sârbească a fost evidentă. Biserica 

română fără distincţiune să fie şi să rămână de confesiune liberă independentă  

de  la  oricare  altă  Biserică. Cerem și restabilirea Metropoliei române şi a 

sinodului general anual după vechiul drept în care sinod să fie deputaţi 

bisericeşti şi mireneşti... se scrie într-un act semnat printre alţii şi de episcopul 

Şaguna. Cererile aveau să fie duse şi prezentate Curţii de la Viena. După o 

perioadă plină de incertitudini, sinodul de la Karlovci a fost nevoit să accepte 

realităţile şi să recunoască independenţa Bisericii româneşti şi implicit 

înfiinţarea Mitropoliei de Sibiu în anul 1863. Împăratul austriac a recunoscut şi el 

împreună cu parlamentul maghiar, noua Mitropolie românească, cinci ani mai 

târziu. Odată cu înfiinţarea Mitropoliei s-a întemeiat o episcopie românească la 

Caransebeş astfel că românii bănăţeni ies de sub jurisdicţia episcopului sârb de 

Vârşeţ. Episcopia Aradului se alătură şi ea noii Mitropolii.130 

Despărţirea canonică s-a resimţit în localităţile ardelene şi bănăţene 

inclusiv printre mireni. În localităţile cu populaţie mixtă, sârbă şi română, 

populaţia care a fost superioară din punct de vedere numeric a păstrat vechile 

lăcaşe de cult iar cei mai puţin numeroşi au fost obligaţi să-şi construiască o 

nouă biserică. Fenomenul s- a făcut vizibil chiar şi în oraşul Vârşeţ, reşedinţa 

episcopului sârb al Banatului unde românii au părăsit Catedrala episcopală în 

care conform unor date până în acel moment stranele au cântat atât în limba 

sârbă cât şi în limba română, având nevoie de mai multe decenii pentru a se 

organiza şi pentru a-şi construi o biserică. 

Sub conducerea mitropolitul Şaguna, Seminariul teologic de la Sibiu 

devine activ, o instituţie de învăţământ cu adevărat organizată. Tot el 

întemeiază o Preparandie pentru învăţători , o şcoală cu caracter confesional 

importantă pentru noi datorită faptului că aici viitorii dascăli prin teorie dar şi 

practică însuşeau printre altele şi tainele frumoasei cântări bisericeşti.131 

  

                                                 
130 Vesa. Pavel, op. cit. 
131 Hitchins, Keith, Ortodoxie și naţionalitate. Andrei Șaguna și românii din Transilvania 1848-
1873, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1995. 
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4.2. Influenţe folclorice în muzica bisericească  

românească și sârbească din Banat 

 
Mai mulţi muzicieni români au manifestat un interes accentuat pentru 

cercetarea legăturilor dintre muzica de strană din Banat şi muzica sârbescă, cu 

precădere cea bisericească. în acest sens ne referim la Gheorghe Ciobanu, 

Timotei Popovici sau Terenţius Bugariu. 

Despre afirmaţiile lui Gheorghe Ciobanu privind apropierile dintre 

muzica bisericescă şi cea populară am vorbit deja în paginile precedente. 

Opiniile profesorului Ciobanu se apropie de susţinerile altor cercetători atunci 

când acestea se referă la îmbibarea cu folclor a muzicii religioase, îmbibare 

oglindită în vigoarea melodică şi ritmică specifică muzicii populare şi care 

primeşte caracter regional în contact cu poporul. Afirmaţiile cercetătorilor 

confirmă ideea de existenţă a unor variante în cazul cântării bisericeşti, adică a 

deosebirilor pe care muzica bisericească le prezintă de la popor la popor, de la 

o regiune la alta şi chiar de la o localitate la alta. Opiniile de specialitate, mai 

ales cele enunţate de Gheorghe Ciobanu, ne fac să conchidem că variantele, 

deosebirile zonale se datorează în special influenţelor provenite din muzica 

populară. Un sprijin susţinerilor amintite le aduce şi cercetătorul Milos 

Velimirovic constatând diferenţele dintre cântările bizantine aflate în 

manuscrisele bibliotecilor europene, diferenţe datorate evidentelor adaptări ale 

muzicii bisericeşti la particularităţile mentale şi spirituale ale poporului.132 

Elementul comun pe care îl putem desprinde din opiniile prezentate, este 

fenomenul permanentei evoluţii a muzicii bizantine psaltice pe care profesorul 

Ciobanu chiar îl afirmă, spunând că o astfel de evoluţie reprezintă explicaţia 

pentru deosebirea dintre cântarea psaltică şi cea din Transilvania şi Banat.133 

Tot în contextul evoluţiei muzicii bisericeşti în spaţiul românesc şi 

contactele cu muzica populară, apar şi afirmaţiile lui Nicolae Filimon. Evoluţia la 

care se referă Filimon nu are tocmai o notă pozitivă: ,,...interveni muzica 

                                                 
132 Velimirovic, Milos. The influence of the byzntine Chant on the Music of the slavic countries. 
Oxford, 1966, pag.l 8. 
133 Ciobanu, Gheorghe - Muzica bisericească la români. Revista Biserica ortodoxă română, nr. 
1-2, 1972, pag. 162. 
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turcească. Fanarioţii aduc în ţară cântăreţi şi în mai puţin de un secol se strica 

cu totul muzica bisericească şi lăutărească”.134 Cuvintele lui Filimon pe lângă 

faptul că afirmă pătrunderea caracteristicilor muzicii populare a orientului în 

cântarea bisericească, demonstrează şi legătura pe care muzica nou venită a 

avut-o cu creaţia lăutărească din spaţiile româneşti. Elementul extern, oriental 

a pătruns în acelaşi timp în ambele genuri de manifestare muzicală. S-a alcătuit 

în ambele cazuri, precum afirmă Nicolae Filimon, un amalgam din diverse 

elemente turceşti, persane, arabe, armene, siriene, etc. Ceea ce este important 

pentru noi se referă la faptul că nu ne este permis ca atunci când vorbim 

despre conexiunile muzicii populare cu cea bisericească să ne mărginim doar la 

muzica populară romanească. După cum putem vedea, conexiunile străbat un 

spaţiu mult mai larg. 

Un alt cercetător preocupat de relaţia dintre muzica populară şi 

cântarea de strană din Banat a fost Traian Mârza. Muzicianul porneşte de la 

categoria folclorică a doinei, de la forma ei instrumentală prezentă in Bihor şi 

Banat, afirmând că aceasta a fost cunoscută de-a lungul evoluţiei tuturor 

românilor. Accentul se pune pe cadenţe, mai precis pe finalul realizat pe treapta 

a doua, element pe care îl cunoaşte atât muzica locală cât şi muzica unei arii 

întinse din sud-estul Europei. Mârza afirmă prezenţa ei şi în muzica grecească, 

în vechea cântare bizantină şi gregoriană dar şi în folclorul de astăzi al 

popoarelor balcanice.135 

Tiberiu Brediceanu este de acord că muzica de strană din Banat are 

anumite nuanţe specifice. Conform afirmaţiilor domniei sale, românii din 

Transilvania ca şi populaţia românească din alte spaţii româneşti sau chiar 

întregile popoare ortodoxe au adoptat muzica religioasă bizantină. Totuşi 

această muzică ia anumite forme specifice în unele zone. Românii din Banat, 

dotaţi pentru muzică, aşa cum îi vede Brediceanu, îmbogăţesc melodica 

bisericească Cu sonorităţi suave şi atât de jrumoase încât au fast apreciate până 

în provinciile îndepărtate.136 Una dintre caracteristicile de bază ale cântării 

bănăţene de strană este şi unitatea dintre fond şi formă, dintre adâncimea 

sentimentului religios şi emoţia exprimată prin melodie şi conţinutul textului, 

elemente pe care Tiberiu Brediceanu le apreciază în mod deosebit137. 

                                                 
134 Muzică şi literatură. (Antologie), Bucureşti, Editura Muzicală, 1966, pag. 112-133. 
135 Mârza, Traian - Cadenţe modale finale în cântecul popular românesc. Ibidem. 
136 Brediceanu, Tiberiu-Hystoire de la musique roumaine en Transylvanie. Bucureşti, 1938, pag.5-6. 
137 Ibidem. 
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Muzica bisericească şi în mod concret forma ei practicată in Banat, a 

ajuns la ipostaza actuală datorită unei îndelungi evoluţii pe parcursul căreia a 

reuşit să acumuleze o mulţime de influenţe după cerinţele sufleteşti şi 

predispoziţiile muzicale ale poporului. Confirmând aceasta, Ioan Brie într-un 

studiu al său care tratează tematica muzicii în bisericile ortodoxe, se referă şi la 

unele aspecte estetice ale specificului cântării de strană din Banat138. Astfel, 

domnul Brie vorbeşte despre o unitate în diversitate, despre frumuseţea 

cântării eclesiastice bănăţene şi despre originalitatea sa. Chiar faptul că această 

muzică este semnificativ influenţată de melosul popular îi dă o autenticitate şi 

un tradiţionalism de bun gust. Muzica de strană bănăţeană, nu poate fi 

considerată mai puţin valoroasă pentru Biserica şi poporul român ci dimpotrivă, 

mai bogată în conţinut şi substanţă naţională. In afirmaţiile lui loan Brie se 

merge chiar până la sugerarea unei opinii conform căreia muzica bisericească 

din Banat datorită faptului că a acceptat vizibil influenţele populare, este mai 

apropiată de sufletul poporului şi de construcţia mentală a omului simplu.139 

Este de înţeles faptul că anumite conexiuni dintre cele două muzici 

bisericeşti, românească și sârbească, nu pot fi omise. Primul argument pe care îl 

enunţă cercetătorii amintiţi este acela că timp de câteva decenii sau mai precis, 

timp de câteva secole, ierarhia bisericească a ortodocşilor de pe teritoriul 

habsburgic, respectiv Austro-Ungar, a inclus atât românii cât şi sârbii. Elementul 

naţional a fost subordonat, în acest caz, celui religios. Astfel, este firesc să 

presupunem că o structură centralizată şi cu un mare grad de respectare a 

regulilor cum este Biserica, nu a permis o prea mare diferenţiere în modul de a 

cânta la sârbi şi români, decât în măsura în care la diferenţieri au contribuit 

factorii ce ţin de fireasca evoluţie. Cântarea bisericească nu a putut fi decât una 

comună, învăţată împreună de către sârbi şi români. Despre cântarea comună 

sârbo - română există mărturii istorice.140 

Ținând cont de coabitarea ierarhică şi muzicală româno-sârbă, trebuie să 

amintim un fapt deosebit de important, anume că la strana din Sremski Karlovci 

(astăzi în Serbia), sediul arhieresc al sârbilor şi românilor ortodocşi la nord de 

Dunăre, a fost practicată aşa -numita cântare populară bisericească (crkveno - 

narodno pojanje), atât de către oameni cu studii dar şi mai mult de către oamenii 

                                                 
138 Brie, Ion, op. cit. 
139 Brie, loan. Consideraţiuni generale asupra muzicii în Biserica Ortodoxă şi cu privire specială 
asupra muzicii în Biserica Ortodoxă Română, pag.6-7. 
140 Popi, Gligor-La catedrala sarbeasca din Varset serviciul religios se savarsea si in limba 
romana, in Dealul Varsetului, anul I, nr. 3, pag. 2, Varset. 
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simpli din popor.141 Într-o astfel de conjunctură nu a putut fi omisă pătrunderea 

elementelor folclorice. Astfel, atunci când vorbim despre influenţa muzicii 

populare sârbeşti asupra muzicii bisericeşti de strană, filiera spre care trebuie 

îndreptate cercetările este cea a cântării popular - bisericeşti de tip Karlovci. 

Cântăreţii de strana de acolo (dar nu numai de acolo) au provenit din popor, 

ducând cu ei zestrea folclorică nativă şi transpunând-o în cântare142. O asemenea 

filieră de influenţă, bazată de cele mai multe ori pe oralitate, am abordat-o şi în 

cazul influenţei muzicii populare româneşti asupra cântării de strană bănăţene. 

Banatul nu a fost străin de regulile stricte ale muzicii bisericeşti 

ortodoxe. Îndemnurile, cântările de laudă şi răspunsurile din cadrul serviciilor 

religioase date de către cântăreţii bisericeşti au fost denumite aici printr-o 

sintagmă comună - cântare de strană. După cum este bine cunoscut, cântarea 

de strană a fost de-a lungul vremii practicată de cântăreţii bisericeşti care în 

foarte multe cazuri nu au cunoscut nici o formă de notare muzicală, sau au 

cunoscut-o parţial. Pe de altă parte, după ce ar fi absolvit într-un fel sau altul, o 

formă de instruire în domeniul muzicii bisericeşti, rareori cele învăţate au fost 

aplicate de către cântăreţi în practica liturgică, ceea ce a dus la o derivare a 

cântului de la formele originale .143 

Circumstanţele de mai sus reprezintă probabil câteva dintre motivele 

pentru care în Banat se crează de-a lungul vremii o formă oarecum specifică 

de cântare bisericească a cărei prezenţă este confirmată în cercetările 

muzicologilor. Crearea unui mod specific de abordare a cântării de strană în 

Banat, mai ales de către cântăreţi, a celor care practică activ această muzică, 

poate nu are întotdeauna baze ştiinţifice. Cântăreţii şi-au creat un sistem de 

abordare nu neapărat dorind să respecte anumite reguli clare provenite din 

tulpina bizantină, ci mai degrabă au abordat cântarea de strană pe principiul aşa 

este mai uşor. Acest sistem s-a răspândit foarte repede, el există şi astăzi iar 

neglijarea lui, chiar dacă nu suntem de acord cu el, ar însemna o lipsă de 

obiectivitate în cercetare. Aproape că nu există biserică în Banat sau cântăreţ la 

strana vreuneia dintre acestea care să nu practice sistemul specific de însuşire şi 

aplicare a cântării bănăţene de strană. Sistemul este prezent şi în bisericile 

româneşti din partea sârbească a Banatului ca şi într-o bună parte la stranele 

Bisericii Ortodoxe Sârbe, ceea ce ne face să credem că prezenţa lui se 

                                                 
141 Mircovic, Lazar-Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluzenju pravoslavne crkve, Sremski 
Karlovci, 1918. 
142 Ibidem. 
143 Cinci, Eugen - Eclesiastic si folcloric in cantarea de strana banateana, București, 2009. 
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datorează printre altele şi conexiunilor pe care ortodoxia românească din Banat 

Ie-a avut cu cea sârbească, mai ales prin prisma jurisdicţiei canonice comune 

într-o anumită perioadă istorică. Până la urmă, cărţile de cântări bisericeşti, 

acelea de referinţă care reprezintă un reper pentru însuşirea cântării de strană, 

sunt create în conformitate cu aceste idei .144  

Conceptul pe care îl au practicanţii cântării de strană l-am putea denumi 

printr-un cuvânt - popular. Acest atribut îl putem acorda datorită prezenţei 

oralităţii în muzica de strană din acest colţ al suflării româneşti. Un alt motiv 

datorită căruia abordarea cântării de strană din Banat o putem denumi 

populară este şi existenţa unui sistem al modelelor melodice.145 

Conceptul popular şi întreaga cântare de strană practicată în bisericile 

din Banat porneşte de la cele opt glasuri existente în orice colţ al lumii în care 

ortodoxia şi-a păstrat originile. Caracteristica bănăţeană o reprezintă însă 

faptul că aici glasul este considerat a fi o entitate alcătuită din câteva melodii 

care sunt diferenţiate între ele şi faţă de melodiile din cadrul altor glasuri, de 

regulă, prin cadenţă adică prin turnura melodică a cadenţei sau prin anumite 

turnuri melodice interioare. Există cazuri în care melodiile aceluiaşi glas se 

deosebesc între ele, având şi turnuri cadenţiale diferite. Uneori, însă, melodiile 

din cadrul aceluiaşi glas sunt foarte asemănătoare, deosebindu-se doar prin 

unele turnuri interioare sau prin turnura melodică a cadenţei. 

Atunci când încercăm să analizăm cântarea de strană bănăţeană pe 

baza materialelor sonore şi numai pe baza acestora, observăm unele 

neconcordanţe care fac să ne îndoim de corectitidinea unei astfel de abordări. 

Ilustrăm un singur exemplu: glasul 2 şi glasul 4, în unele aspecte ale acestora. 

Dacă reducem materialul sonor încercând să îl încadrăm în tipare heptacordice, 

observăm că între cele două glasuri nu există deosebiri atât de evidente încât să 

ne convingă că este vorba despre două entităţi sonore distincte. Ajungem 

fireşte, la concluzia că poate există un alt element prin care glasurile îşi 

manifestă identitatea. Elementul cheie în acest sens poate fi cursul interior al 

melodiei, turnurile melodice interioare sau turnurile melodice ale cadenţelor 

mediene şi finale. Cele trei de fapt, reprezintă elementele cheie pentru 

definirea unei anumite entităţi sau  pentru definirea glasului ca întreg146. 

                                                 
144 Belean, Nicolae- op. cit., 1995. 
145 Cinci,Eugen- op. cit., pag 32. 
146 Giulvezan, Ovidiu, Curs de teoria muzicii, Editura Universităţii de Vest din Timisoara, 
Timișoara, 1998. 
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Prin modul de sistematizare a cântării de strană pe baza conturului 

melodic distinct şi în special pe baza turnurilor melodice cadenţiale, aceasta se 

apropie uşor de muzica populară. Aşa cum o turnură cadenţială într-o melodie 

populară defineşte zona folclorică de provenienţă a melodiei respective,147 la 

fel şi turnura cadenţială a glasului stabileşte definitiv identitatea acestuia. 

Trebuie însă ştiut că nu numai turnura cadenţială reprezintă un element 

esenţial pentru identitatea unui glas. Foarte importantă este şi melodia însăşi şi 

la fel turnurile melodice interioare sau cadenţele mediene. Toate aceste 

elemente alcătuiesc buletinul de identitate al unui glas. 

Aplicarea sistemului pe care l-am denumit al modelelor melodice în 

sistematizarea cântării de strană din Banat presupune luarea unei anumite 

cântări cu un oarecare text drept model care va fi însuşit iar melodia va fi 

aplicată în continuare pe alte texte, după cum este cazul. Astfel se formează un 

adevărat sistem alcătuit din mai multe melodii care se însuşesc şi devin modele 

pentru alte cântări bisericeşti. într-adevăr, de multe ori acest sistem şi concept 

nu este prea precis, nu corespunde cu anumite norme de clasificare ce ar fi 

fireşti dacă abordarea ar fi cu adevărat ştiinţifică. Mai mult, datorită 

fenomenului oralităţii, modelele însuşite suferă modificări şi de multe ori sunt 

transmise mai departe într-o formă alterată. Totuşi, realitatea şi cercetările de 

teren indică prezenţa sistemului pe o întindere largă. 

După cum am spus deja, se poate înţelege uşor că şi cărţile de cântări 

bisericeşti de referinţă în acest domeniu sunt sistematizate în mare parte în 

conformitate cu sistemul modelelor melodice iar drept argument pentru 

aceasta ne stau cuvintele unuia dintre autorii volumelor de cântări, a preotului 

Nicolae Belean care spune despre lucrarea sa Cântări bisericeşti că aceasta 

cuprinde pe lângă cântările Sfintei Liturghii, varianta psaltică şi bănăţeană, 

cântările MODEL pentru cele opt glasuri şi mai adaugă că în urma însuşirii lor se 

va trece la aplicarea melodiilor învăţate pe textele cărţilor de cult folosite la 

slujbele noastre religioase .148 

Melodiile amintite mai sus pot fi aplicate în multe cazuri atunci când 

utilizarea lor este indicată în cărţile bisericeşti sau când ele trebuie aplicate 

conform cunoştiinţelor cântăreţilor. Pe lângă acestea se mai constată prezenţa 

altor melodii. Anume, unele melodii denumite speciale 149 se însuşesc în afara 

                                                 
147 Suliţeanu, Ghizela, Psihologia folclorului muzical, Editura Academiei, Bucuresti, 1980. 
148 Belean, Nicolae - op. cit. pag. 12. 
149 Denumite astfel de catre toti cantaretii de strana din Banat. 
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tabelului de bază amintit mai sus şi de cele mai multe ori nu se aplică altor texte 

ci sunt cântate cu un singur text. Astfel de melodii aparţin cântărilor precum: Cu 

trupul lui Hristos cântată în timpul împărtăţirii credincioşilor la Sfânta Liturghie, 

Câţi într-u Hristos v-aţi botezat din slujba Botezului, Vrednic este din slujba 

Hirotonirii şi o mulţime de alte cântări. 

O altă categorie de melodii în cadrul muzicii de strană bănăţene o 

reprezintă şi aşa- numitele podobii.150 Aceste melodii bogat melismate 

reprezintă tot nişte modele ale căror utilizare este destul de des indicată în 

cărţile bisericeşti şi totuşi de foarte multe ori ele nu sunt cunoscute chiar nici de 

către cântăreţii mai iscusiţi. Motivul trebuie căutat probabil în faptul că acestea 

au un curs destul de dificil, bogat ornamentat ceea ce îngreunează însuşirea lor. 

După cum se poate vedea, sistemul modelelor melodice dorind să 

simplifice cântarea de strană bănăţeană, să o reducă la cele mai esenţiale 

elemente şi totodată dorind să păstreze materialul sonor bogat, conduce spre 

o abordare ce pare a fi foarte complicată şi imprecisă. Dacă mai ştim că toate 

melodiile menţionate mai sus fie ele de bază, speciale sau podobii nu 

reprezintă de fiecare dată un etalon, nu arată de fiecare dată la fel ci suferă şi 

ele la rândul lor unele modelări în funcţie de tipul textului pe care sunt aplicate, 

au anumite turnuri melodice interioare sau finale care se aplică doar în anumite 

cazuri,  ne putem întreba cum este  posibil ca 

Acest sistem complicat este greu să fie însuşit mai ales de către 

cântăreţii despre care am afirmat deja că în cele mai multe cazuri nu au 

cunoştiinţe muzicale deosebite iar unii chiar deloc. Răspunsul poate părea un 

paradox, dar este o realitate faptul că prezenţa chiar unui astfel de sistem 

complicat, facilitează cântăreţilor însuşirea muzicii de strană. Sistemul a fost 

creat cu acest scop şi iată că de multă vreme el persistă şi reprezintă cea mai 

frecventă metodă de sistematizare şi însuşire a muzicii bisericeşti bănăţene.  

Cântarea popular bisericească de la Karlovci a fost notată pentru prima 

dată într-o formă de scriere modernă, de către compozitorul sârb Kornelije 

Stankovic (1831 - 1865). Acesta a reprezentat o personalitate marcantă a istoriei 

muzicale sârbe. Un romantic adevărat, cu studii la Viena, Stankovic, devine 

dirijor al Societăţii de cântări din Belgrad. Activitatea lui componistică a fost 

dedicată în special creaţiilor pentru voce şi pian.151 

                                                 
150 Ibidem. 
151 Marinkovic, Sonja-Istorija muzike, Beograd, 1994, pag. 120. 
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Personalitatea lui Stankovic este importantă pentru noi, mai ales 

datorită faptului că acesta a fost primul cercetător preocupat în mod cert de 

abordarea şi valorificarea cântării bisericeşti practicate la strana din Sremski 

Karlovci. Observând asemănările și deosebirile dintre cântarea românească de 

strană din Banat şi cântarea de strană practicată pe un teritoriu larg al 

jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe de astăzi, subiect asupra căruia vom stărui 

în rândurile următoare, le-am putea cerceta prin intermediul preocupărilor lui 

Stankovic. 

Deşi numele lui Stankovic este astăzi legat de debutul valorificărilor 

moderne în domeniul muzicii de strană sârbeşti, nu putem omite faptul că 

muzica pe care compozitorul a luat-o în vizor a fost creată de-a lungul timpului, 

trecând prin diverse ipostaze şi dorinţe ale unor intelectuali, în speciaj din 

cadrul Bisericii, de a o sistematiza şi adapta. În acest sens, domeniul cercetării 

muzicii de strană sârbeşti se adresează încă unui nume, din păcate nu atât de 

cunoscut pe cât ar trebui. Este vorba despre episcopul Jerotej Mutibaric (1799-

1858), contemporan al lui Stankovic şi o personalitate pe deplin dedicată muzicii 

bisericeşti.152 

Jerotej (numele lumesc Ignjatije), s-a născut la Begec. A absolvit studiile 

filosofice şi teologice, iar în anul 1824 se călugăreşte, devenind monah la 

mănăstirea Rakovac. A funcţionat ca profesor de cânt bisericesc la Vârşeţ şi 

Karlovci, fiind considerat unul dintre cei mai buni cunoscători ai muzicii 

eclesiastice. La dorinţa mitropolitului Stevan Stratimirovic153, Jerotej recurge la 

unele reformări ale muzicii de strană, pe care o scurtează, considerând că 

modul de interpretare al ei, practicat de arhimandriţii Dimitrije Krestic şi 

Dionisije Cupic, este neconvenabil. Astfel, Jerotej realizează o redacţie finală a 

cântării bisericeşti, binecuvântată de către mitropolit. 

Datele pe care le-am amintit reprezintă un argument puternic în 

favoarea includerii numelui lui Jerotej printre personalităţile de excepţie în 

domeniul muzicii bisericeşti din acest colţ al ortodoxiei. Viitorul episcop al 

Dalmaţiei, Jerotej, personalitate din interiorul Bisericii, ar putea fi înscris cu 

litere de aur în paginile muzicii de strană. 

Influenţată de melosul popular sau nu, pornită de la Karlovci spre alte 

regiuni, inclusiv spre Banat sau nu, muzica ce îl preocupa pe Mutibaric şi 

                                                 
152 Idem, pag. 121. 
153 Cotan, C., Serbia și Biserica Ortodoxă Sârbă în secolul XIX, în Analele Univ. Craiova, Seria 
Teologie, anul III, nr. 3, Craiova, 1998. 
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Kornelije Stankovic nu poate fi omisă atunci când dorim să ne creăm o imagine 

completă despre cântarea de strană din Banat. întreaga muzică bisericească a 

ortodocşilor de pe teritoriile hapsburgice, mai târziu Austro - ungare, a avut un 

fir de evoluţie istorică specifică. El trebuie urmărit cu atenţie pentru a se putea 

ajunge la concluzii corecte.154 

Preocupările lui Stankovic faţă de cântarea bisericească sârbească au 

fost continuate de multe alte nume sonore dintre care cu siguranţă cel mai 

important este cel al compozitorului Stevan Stojanovic Mokranjac, părintele 

muzicii sârbe. (1856 - 1914)155. 

Mokranjac este poate cea mai marcantă personalitate a trecutului 

muzicii sârbeşti. A fost un bun cunoscător al folclorului şi a avut o mare 

contribuţie la cercetarea şi valorificarea lui. în ceea ce priveşte sfera de 

preocupare componistică a lui Mokranjac, acesta a explorat în deosebi muzica 

corală, domeniu în care realizează opusuri de excepţie. Activitatea lui nu se 

limitează la creaţia componistică. Mokranjac este totodată un bun dirijor şi 

pedagog. Sub bagheta acestuia Societatea de cântări din Belgrad a cunoscut 

numeroase succese, concertând în mai multe ţări (Austro - Ungaria, Bulgaria, 

Turcia, Rusia, Germania). în ceea ce priveşte domeniul pedagogic, trebuie 

amintit că Mokranjac a fost profesor de muzică la unul dintre liceele 

belgrădene şi ceea ce este mai important, a predat la Seminarul Teologic 

(Bogoslovija) din acelaşi oraş.156 A avut o mare contribuţie la înfiinţarea primei 

şcoli de muzică de pe teritoriul de atunci al Serbiei, în anul 1899. 

După cum am amintit deja, Mokranjac a fost preocupat de valorificarea 

folclorului. Cele mai cunoscute lucrări ale lui Stevan Stojanovic Mokranjac 

inspirate din folclor, sunt aşa-numitele Rukoveti 157, suite corale bazate pe 

melodii populare. Fiind un bun profesionist, cu studii făcute la Munchen, Roma 

şi Leipzig, Mokranjac realizează o prelucrare a melodiilor culese din popor, pe 

care le aşează într-o formă rapsodică, respectând logica sonoră, a caracterului 

şi semnificaţiei materialului muzical cules. Rukoveti de Mokranjac reprezintă şi 

astăzi piese aproape obligatorii în repertoriul ansamblurilor corale sârbeşti. 

                                                 
154 Cinci, Eugen-Pericope comune in cantarea bisericeasca romaneasca si sarbeasca, Varset, 
2013, pag. 90. 
155 Sadie, Julie Anne, Sadie, Stanley Calling on the Composer: A Guide to European Composer 
Houses and Museums. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2005, p.257.  
156 Marinkovic, Sonja- op.cit. pag 121-122. 
157 Rukovet (srb) = manunchi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Sadie
http://books.google.ca/books?id=KqpRjvynUpQC&printsec=frontcover
http://books.google.ca/books?id=KqpRjvynUpQC&printsec=frontcover
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
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Deosebit de interesant este încă un fapt, afirmat fără dubii de unii 

cercetători în cazul cântării sârbeşti şi pe care noi îl putem constata în cazul 

muzicii româneşti de strană din Banat. Este vorba despre pătrunderea vizibilă a 

elementului popular în muzica bisericească. 158 In acest sens, unul dintre cei mai 

importanţi cercetători ai operei lui Mokranjac, Kosta Manojlovic, referindu-se la 

cântările bisericeşti notate de către compozitor afirmă că Mokranjac a 

descoperit, extras şi a pătruns în armonia psihologică ascunsă în sufletul 

poporului în aşa fel încât ne putem întreba cum de a putut poporul să creeze o 

astfel de muzică.159 După cum este lesne de înţeles, nici muzica bisericească 

sârbească, precum nici cea românească, nu a putut fi lipsită de influenţele 

folclorice şi în general, extraeclesiastice. O situaţie deosebit de grăitoare care 

ne prezintă una dintre modalităţile prin care cântarea bisericească a fost 

pătrunsă de elemente exterioare, a fost descrisă de către Kosta Manojlovic, în 

prefaţa colecţiei lui Mokranjac. Anume, după spusele lui Lazar Terzin, unul 

dintre melozii amintiţi mai sus, profesorul acestuia de la Sombor, a venit într-o 

zi la oră şi a început să înveţe elevii cântarea Hvalite. După ce au însuşit melodia, 

profesorul i-a întrebat dacă le place, primind răspuns afirmativ. Atunci 

profesorul a început să interpreteze aceeaşi melodie, într-un alt tempo, elevii 

dându-şi seama că este de fapt vorba despre Cântecul călugărului (Kaluderska 

pesma), pe atunci destul de cunoscut. Acesta nu reprezintă un exemplu izolat 

de pătrundere a melodiilor laice în muzica bisericească. Chiar Manojlovic afirmă 

prezenţa melodiei cântecului popular Trei călători (Tri putnika putem 

putovahu) în cântarea bisericească, sub forma glasului l, respectiv 4.160 

Incercând să analizăm sistemele şi structurile sonore prezente în 

cântarea de strană din Banat pentru a vedea care este rolul elementelor de 

muzică populară în cadrul acestora, trebuie să ne referim mai întâi la modul de 

manifestare a sistemelor şi structurilor sonore în cadrul folclorului muzical 

românesc. Numai astfel putem înţelege modul de pătrundere a acestora în 

sfera muzicii bisericeşti. 

Elementul sonor a reprezentat un subiect permanent al cercetărilor 

folclorice. Totuşi, nici până astăzi anumite elemente ale domeniului respectiv nu 

au fost elucidate în totalitate. Explorând diversele categorii ale muzicii populare 

putem observa structuri inedite, uneori inexistente în alte spaţii sau domenii de 

                                                 
158 Cinci, Eugen- Eclesiastic si folcloric in cantarea de strana banateana, Bucuresti, 2009, p.107. 
159 Manojlovic,Kosta- Spomenica St. St.Mokranjcu, Beograd, 1923. 
160 Ibidem. 
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creaţie muzicală. Mai trebuie spus că la baza sistemelor sonore regăsibile în 

practica folclorului românesc stau principiile pitagoreice de organizare a 

sunetelor. Nu trebuie uitat nici principiul acustic, multe dintre creaţii fiind 

bazate chiar pe armonicele din ordinea naturală. Pentru anumite structuri 

provenite din această ordine a fost folosit termenul de game acustice.161 

Un rol important în cadrul sistemului îi au relaţiile existente în interiorul 

acestuia. Funcţionalismul este fenomenul care reiese din aceste relaţii. 

Constantin Brăiloiu s-a referit de multe ori la fenomenul pe care 1-a denumit 

indiferenţă funcţională.162 Este de fapt vorba despre o ambiguitate sau poate 

chiar incertitudine. Termenul a fost folosit de către Brăiloiu în dorinţa de a 

distinge funcţionalismul tipic tonal de cel prezent în muzica populară. Analizele 

creaţiilor populare au demonstrat faptul că de multe ori fundamentala nu este 

aceeaşi cu finala, ba chiar fundamentala poate fi incertă.163 Această indiferenţă, 

ambiguitate, reprezintă una dintre importantele forme de manifestare a 

elementelor folclorice în cadrul muzicii de strană din Banat. Putem observa 

situaţii în care finala modului nu apare niciodată pe parcursul discursului 

muzical dar totuşi prezenţa ei se impune în mod clar. 

În ceea ce privesc sistemele sonore şi structurile prezente în cântarea 

de strană din Banat, la prima vedere sau mai precis la prima audiere se pot 

constata certe apropieri de muzica populară. Intervine aici necesitatea ca 

aceste afirmaţii să fie dovedite, scop pentru care vom descrie unele 

particularităţi ale cântărilor practicate în cadrul diverselor servicii în bisericile 

ortodoxe din Banat. 

Pornind de la cântările Vecerniei şi Utreniei, ne vom opri asupra 

particularităţilor fiecărui glas în parte. 

Glasul 1, modelul exprimat în cântarea Vecerniei Doamne strigat-am 

conţine un material sonor interesant: 

 

                                                 
161 Oprea.Gheorghe. Sisteme sonore în folclorul românesc, Editura Muzicală, București, 1997. 
162 Brăiloiu, Constantin - Opere, I-II, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967, 1969, pag.328. 
163 Ibidem. 
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Finala spre care tinde întregul sistem este sunetul RE. Interesante 

pentru noi sunt finalurile pe sunetul MI (treapta a II-a) despre care ştim că sunt 

deosebit de frecvente în categoriile folclorului bănăţean: 

 

În acest caz observăm finalul pe treapta a II-a, respectiv pe sunetul MI. 

Dacă extragem conţinutul sonor vom observa că este foarte asemănător cu cel 

al glasului 1, prezentat mai sus: 

 

Exemplul prezentat nu este singurul. Terminaţia pe treapta a II-a, în 

cazul de faţă expusă prin sunetul MI şi reieşită dintr-un conţinut sonor 

asemănător cu cel prezentat mai sus, poate fi depistată şi în următorul caz: 

Când la dida suii gealu"  (partea sârbească,  a Banatului) – fragment 
 

 
 

În exemplul precedent se poate constata o asemănare între cântarea 

glasului 1 Doamne strigat -am şi fragmentul din cântecul propriu - zis Când la 

dida suii gealu', nu numai în ceea ce priveşte conţinutul sonor cât şi terminaţia 

pe treapta a II-a. O asemănare evidentă există şi când este vorba despre 

turnura melodică finală a cadenţei: 
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În acest caz conţinutul sonor este identic cu al glasului 1. 

Putem depista un conţinut sonor asemănător cu cel al glasului 1 (cu 

terminaţia pe treapta a II-a sau fără aceasta) şi în cazul altor melodii populare a 

căror prezenţă este frecventă în Banat. Prezentăm doar câteva exemple:   

Dragu-mi unde-am venit- fragment 

 

 
 

 

 

Pe lângă asemănările la nivelul conţinutului sonor se remarcă din nou 

terminaţia pe treapta a II-a realizată ca şi în majoritatea celorlalte cazuri, prin 

atingerea sunetului RE adică a treptei I. 

Ultimul exemplu pe care îl prezentăm în această primă etapă conţine 

aproximativ acelaşi material sonor ca şi exemplele prezentate mai sus doar că 

în acest caz terminaţia nu se realizează pe treapta a IT-a ci pe treapta I, adică pe 

sunetul RE. Este vorba despre un cântec cu o răspândire largă în zona 

Banatului, intitulat Măndruliţă floare rară şi interpretat de cunoscutul cântăreţ 

Achim Nica.164 Cel mai interesant pentru noi este primul rând melodic:  

Măndruliţă floare rară – fragment 
 

  
 

Conţinutul sonor în acest caz păstrează în mare aceeaşi esenţă:  

 
  

                                                 
164 Demenescu, Veronica – Laura, Scări muzicale specifice folclorului românesc. Sisteme de 
clasificare în Analele Universităţii de Vest din Timisoara, Seria Muzică, Volumul IV/2008, 
Editura Univerităţii de Vest din Timisoara, Timisoara, 2008, p.75. 
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Putem depista un conţinut sonor asemănător cu cel al glasului 1. 

Un alt aspect interesant al sferei sistemelor şi structurilor sonore îl 

constituie coabitarea sunetelor FA- FA#, respectiv SOL-SOL# despre care putem 

spune că se impun aproape în aceeaşi măsură sau cel puţin în măsura în care se 

poate stabili cu dificultate prezenţa dominantă. în aceste situaţii poate fi vorba 

despre acea indiferenţă sonoră şi funcţională la care s-au referit în trecut 

cercetătorii folclorului românesc. Iată că fenomenul se manifestă şi în cazul 

cântării de strană din Banat. Ambiguitatea la care se referea Constantin Brăiloiu 

în studiile sale poate fi considerată ca fiind o influenţă clară a sferei 

folcloricului.165 Modalitatea de transmitere a muzicii pe cale orală, atât a celei 

populare cât şi a celei bisericeşti reprezintă una dintre cauzele fenomenului 

amintit. Nu trebuie uitat faptul că volumele de culegeri ale muzicii de strană au 

fost întocmite pe baza unei munci de teren, materialul fiind cules chiar de la 

cântăreţi care de multe ori au adus la strană particularităţi ale esteticului 

popular. Coexistenţa în acelaşi cadru a elementelor care crează diverse 

modalităţi de înţelegere a sistemului sonor existent (în cazul de faţă a sunetelor 

FA - FA#, respectiv SOL -SOL#) a fost depistată şi în cadrul cercetărilor noastre. 

Mai mult decât atât, în cazul glasului 1 la unii cântăreţi s-a putut observa o 

oarecare distanţare de variantele prezentate în volumele de cântări a autorilor 

Cusma, Teodorovici, Dobreanu, respectiv în volumul lui Nicolae Belean.  

Referitor la modelul melodic al glasului 1 prezentat de către cei trei 

autori, s-ar putea spune că are forma unei hexacordii dorice cu treapta a IV-a 

mobilă, considerând prezenţa lui FA: 
 

 
 

Considerând prezenţa lui FA# vom avea o structură în care se face 

prezent dar totodată este şi instabil elementul lidic: 

 

 

                                                 
165 Oprea, Gheorghe. Op. cit. 
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Mobilitatea elementului lidic conduce întregul sistem spre o structură 

asemănătoare ionicului. In orice caz este vorba despre structuri sonore care 

sunt deseori întâlnite în folclorul ronânesc. 

Vorbind despre aplicarea practică a modelului glasului I la care ne-am 

referit până acum, vom marca încă un element importat. Este vorba despre 

situaţia în care se recurge la interpretarea exclusivă a sunetului FA# şi 

eliminarea din discurs a sunetului FA ceea ce schimbă caracterul sistemului 

sonor. Cântăreţii, dirijaţi de auz, consideră că aşa sună mai bine ceea ce 

denaturează structura iniţială. Fenomenul l-am amintit deja în cazul unor 

variante ale cântării Doamne strigat-am, accentuând faptul că acesta conduce 

discursul spre o structură ionică, deseori prezentă în muzica populară166. 

Una dintre variantele primului rând melodic ale cântării Doamne 

strigat– am pe glasul 1 cu circulaţie în Banatul Sârbesc sună astfel : 
 

 

Când este vorba despre troparul glasului 1 se poate spune că materialul 

sonor este aproximativ acelaşi doar că mai apar spre final sunetele DO 2 şi RE 2. 

Asemenea modelului descris în cântarea Doamne strigat - am şi în cazul 

troparului întregul sistem tinde spre sunetul RE. Caracteristică pentru tropar 

este apariţia sunetului LA care în zonele cadenţiale tinde să schimbe balanţa 

funcţională. Totuşi cea mai plauzibilă încadrare a structurii sonore ar fi în sfera 

unui sistem lidico- mixolidic. Este bine cunoscut faptul că în muzica populară 

românească o astfel de structură sonoră este deseori prezentă.167 Nu vorbim 

numai despre categoriile muzicale ale folclorului din Banat. Prezenţa unei 

construcţii lidico - mixolidice de tipul celei prezentate este evidentă şi în zonele 

de sud ale României.168 

În acest caz constatam ca o muzică a poporului niciodată nu poate fi 

despărţită de cea eclesiastica, atâta timp cât muzica bisericilor este creată şi 

practicată de către oamenii simpli din popor. Chiar dacă am admite că din punct 

de vedere strict muzical influenţele nu ar exista, nu putem afirma acelaşi lucru şi 

                                                 
166 Demenescu, Veronica – Laura op. cit. 
167 Oprea, Gheorghe- op. cit. 
168 Comisel, Emilia, Folclor muzical, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1967. 
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când este vorba despre ceea ce stă dincolo de materialul muzical pur. Omul din 

popor vine spre Biserică cu un construct mental folcloric, adus din mediile în care 

îşi petrece primii ani de viaţă. Este imposibil ca elementele acelui construct 

mental să nu fie transpuse în muzica pe care acelaşi om o va practica la stranele 

bisericilor. Dovada o reprezintă chiar această sistematizare şi modalitate de 

gândire a muzicii de strană, proprie mai mult muzicii populare şi după cum am 

putut vedea, proprie atât stranelor româneşti în Banat cât şi stranelor sârbeşti.169 

Putem constata, deci, că spiritul popular transpus în modul de abordare 

melodică, ornamentică şi încă în multe elemente, este vizibil nu numai în cântarea 

de strană bănăţeană ci şi în muzica Bisericii Ortodoxe Sârbe.170 Motivele prezenţei 

elementelor populare în muzica eclesiastică sârbească pot fi diverse şi ele trebuie 

cercetate în mod aparte. Ceea ce este important pentru noi, ţine de însăşi 

prezenţa lor atât în muzica sârbească cât şi în cea românească din Banat. 

Speculând, ne-am putea din nou referi la circumstanţele istorice şi la convieţuirea 

canonică româno - sârba timp de aproape două secole. Cunoscând şi o vizibilă 

asemănare dintre muzica practicată în bisericile sârbeşti în general şi cea din 

bisericile româneşti din Banat, nu putem decât presupune că prezenţa 

elementelor populare în muzica religioasă, în ambele cazuri, are o origine comună 

şi că se datorează elementului de oralitate care a dominat ambele cântări de 

strană zeci de ani sau chiar secole, până la apariţia personalităţilor precum 

Mutibaric, Stankovic, Mokranjac, etc, sau în cazul muzicii din spaţiul vestic 

românesc, a lui Terenţius Bugariu, Trifon Lugojan, Atanasie Lipovan şi alţii.171 

  

                                                 
169 Cinci, Eugen, op.cit., p.157 
170 Frăţilă. Niţă, Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini (Folclorul vocal al sârbilor 
şi românilor din Voivodina). Novi Sad, Editura Matica Srpska, 1987, pag. 114 
171 Ibidem. 
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4.3. Influenţe și confluenţe între muzica  

românească și sârbească din Banat 

 
Asemănările dintre cântarea practicată de Biserica Ortodoxă Sârbă şi cea a 

Bisericii Ortodoxe Române din Banat sunt evidente. S-ar putea afirma că 

asemănările despre care vorbim (şi pentru argumentarea cărora vom da câteva 

exemple grăitoare) se datorează originii bizantine comune. Ar putea fi o 

explicaţie plauzibilă. Ceea ce ne crează probleme în acceptarea acestei idei, 

este faptul că melodiile prezente în cântarea bănăţeană şi în consemnările sau 

valorificările lui Mokranjac, nu le întâlnim în alte spaţii populate de români. Care 

ar fi atunci explicaţia pentru prezenţa lor numai în Banat şi în practica Bisericii 

Ortodoxe Sârbe? (în special datorită creaţiilor lui Mokranjac). Oare această 

explicaţie ar putea fi căutată în jurisdicţia bisericească sârbo - română de la 

Karlovci care a dăinuit decenii sau chiar câteva secole, în faptul că muzica 

bisericească a fost studiată împreună de români şi sârbi în timp ce despre o 

diferenţiere a ortodocşilor pe criterii naţionale în cadrul Imperiului habsburgic 

(Austro - Ungar) nici nu a putut fi vorba, sau în faptul că strana din Karlovci a 

fost slujită de oameni simpli din popor care au practicat o cântare popular -

bisericească notată mai târziu de muzicieni precum Kornelije Stankovic? Cert 

este însă că asemănările există, uneori sunt izbitoare iar în alte cazuri discrete 

dar suficiente pentru a fi constatate. Tot atât de cert este şi faptul că muzica 

bisericească practicată astăzi de Biserica Ortodoxă Sârbă cunoaşte ambele 

forme de asemănare cu cântarea românească de strană din Banat şi nu putem 

să nu speculăm că originile acestei asemănări, pe lângă altele, trebuie căutate 

tot în influenţa tiparelor folclorice şi în abordarea de tip oral practicată pentru 

însuşirea cântării. 

Exemple de asemănare între cântarea de strană din Banat şi muzica 

bisericească sârbească (impusă sau nu de Mokranjac) sunt suficiente. Noi ne 

vom opri asupra celor mai reprezentative şi în acest sens vom lua ca bază de 

cercetare colecţia Cântări bisericeşti de Dimitrie Cusma, Ioan Teodorovici şi 

Gheorghe Dobreanu, apărută la editura Mitropoliei Banatului din Timişoara172 iar 

                                                 
172 Cusma. Dimitrie, Teodorovici, Ioan, Dobreanu, Gheorghe, Cântări bisericești, Edit. Mitropoliei 
Banatului, Timișoara, 1980. 
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în cazul muzicii sârbeşti, creaţiile artistice corale ale lui Stevan Stojanovic 

Mokranjac, în primul rând Liturghia publicată în volumul deja citat,173 prefaţat 

de Vojislav Ilic şi la fel cântările bisericeşti descrise în volumul II al aceleiaşi 

lucrări, apărute la Belgrad în anul 1995.174 Toate melodiile prezentate de 

Mokranjac la care ne vom referi, sunt aşezate pe note şi sunt armonizate 

pentru formaţie corală. Acest fapt nu ne poate deranja ci dimpotrivă, ne poate 

ajuta să înţelegem mai bine modul în care Mokranjac a abordat structura 

cântărilor bisericeşti prin prisma armonică. Ştiind că lucrările corale ale lui 

Mokranjac au o bază solidă în cântarea de strană notată şi prelucrată de 

compozitor, ne putem crea imaginea reală despre cântarea Bisericii sârbe. 

Prima piesă muzical - religioasă la care ne vom referi în depistarea şi 

prezentarea asemănărilor dintre cântarea românească de strană din Banat şi 

muzica bisericească sârbească este Axionul duminical. 

Varianta Axionului duminical practicată în Banat este prezentată de 

Cusma, Teodorovici şi Dobreanu la pagina 376 a lucrării acestora. Este vorba 

despre cântarea bisericească aparţinând glasului 4, deosebit de prezent în 

serviciile religioase. De multe ori, Axionul este luat ca model de însuşire a 

melodiei, pentru ca aceasta să fie folosită ulterior în alte cazuri în care este de 

trebuinţă.175 (vezi anexa 1) 

Aruncându-ne privirea asupra materialului sonor din cadrul Axionului, 

constatăm că acesta nu este deosebit de consistent. Rezumat, materialul sonor 

al Axionului ar fi următorul: 

 

SOL1-LA1- SI bl- D02-RE2-MIb2(MI2)- FA2 Pilonii solizi ai materialului sonor 

sunt SOLI, LAI, Sibl,  D02,  RE2,  MI2,  FA2,  pe când sunetul  Mib2 deşi apare 

tot de două ori ca şi sunetul MI2, reprezintă în mod evident un pien. 

 

Materialul sonor este încadrat într-o structură sonoră marcată la cheie 

printr-un Sib şi cu o evidentă tendinţă de rezolvare pe sunetul FA. Considerând 

sunetul FA ca fiind o finală evidentă a structurii sonore, putem constata că 

melodia debutează şi se încheie cu sunetul al treilea din această structură, 

anume cu LA (LAI). 

                                                 
173 Mokranjac. Stevan Stojanović, op. cit, 1994. 
174 Mokranjac. Stevan Stojanović, Duhovna muzika I I (Muzica religioasă II). Beograd: Zavod za 
uđžbenike i nastavna sredstva (Institutul pentru Manuale şi Mijloace Didactice),1995. 
175 Cusma, D., Tedorovici, I., Dobreanu,G. op.cit., p. 376. 
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Linia melodică, deosebit de cantabilă, are un contur preponderent 

ascendent fiind realizată cu o mare măiestrie de către autor. Cursul pe care îl 

urmăreşte melodia, modul ingenios în care sunt înlănţuite sunetele, dă 

permanenta impresie a unui moment înălţător. Aceasta coincide pe deplin cu 

rolul liturgic al Axionului, dedicat Fecioarei Măria şi cântat în unul dintre 

momentele cheie ale Sfintei Liturghii, imediat după imnul Pe Tine Te Lăudăm şi 

momentul Sfintei Euharistii. 

Ştiind cât de important este conturul melodiei pentru cântarea de 

strană, fiind unul dintre elementele definitorii pentru identificarea glasului, 

putem afirma că melodia Axionului este una de referinţă pentru însuşirea 

modelului respectiv al glasului 4. 

Când este vorba despre turnurile melodiei, acestea trebuie marcate în 

mod clar. De multe ori, turnurile reprezintă încă unul dintre elementele 

specifice ale unui glas. In cazul Axionului (Cusma -Teodorovici - Dobreanu, 

1980), anumite formule -turnuri specifice care apar pe parcursul desfăşurării 

melodiei şi care de multe ori se repetă pe parcursul discursului, ar putea fi: 

 
l.Sibl -D02 -Sibl -LA 1 - SOLI (măs. 3 - 4) 2.RE2 -Mib2 -RE2 - D02 

(măs.22 - 23) 3.D02 - Sibl - IA1 - D02 - Sibl - LAI - SOLI (măs. 16 - 17) 

4.RE2 - MI2 - FA2 - RE2 - D02 (măs. 42- 43) 

 

Referindu-ne la turnurile cadenţiale, atât în interiorul discursului cât şi în 

finalul lui, trebuie să menţionăm nu numai sunetul cadenţial final, ci întreaga 

desfăşurare a melodiei care conduce spre acel sunet. Aşadar, dintre turnurile 

cadenţiale din interiorul discursului melodic amintim următoarele: 

 
1. D02 - Sibl - D02 - LAI (mas. 8) 

2. Sibl - Sibl - Lai - Sibl - D02 - Sibl - LAI (mas.26- 28) 

 

Axionul se încheie cu turnura: 

 
RE2 - D02 -Sibl   - LA1 - Sibl - D02 – LA1. Nu trebuie uitat faptul că pe 

parcursul discursului melodic   mai    apar   anumite   turnuri   care    

marchează sfârşitul unei secţiuni de text dintr-o frază. Aceste turnuri conduc 

de regulă spre sunetul SOL1. 

 
La fel ca în multe alte cazuri, când este vorba despre muzica bisericească 

de strană, forma arhitectonică a Axionului este strict dependentă de text. Astfel, 
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secţiunile cântării vor fi în funcţia desfăşurării lui. De regulă, rândurile melodice 

sunt organizate într-un oarecare întreg, fie că este vorba despre o frază a 

textului, fie că doar despre o secţiune, o propoziţie din cadrul acesteia. 

Ritmica nu este una deosebit de pretenţioasă şi se încadrează în valori de 

optimi, pătrimi, doimi şi doimi cu punct. De regulă, scriitura ritmică, doreşte să 

evidenţieze turnurile melodice caracteristice, ceea ce uşurează interpretarea. 

Metrica este organizată pe tiparul măsurilor alternative 4/4, 3/4,2/4, 

urmărindu- se din nou logica textului literar. 

În fine, textul Axionului a cărui dictatură, cum o denumeşte doamna dr. 

Constanţa Cristescu în lucrările sale176 şi pe care o resimţim în întreaga cântare 

de strană, este următorul: 

Cuvine-se adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea 

pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti 

mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, 

care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat 

Născătoare de Dumnezeu te mărim .177 

Referindu-ne în continuare la Axionul descris de Mokranjac în Liturghia 

sa pentru cor mixt, vom observa de la bun început prezenţa lui FA # în armură, 

ceea ce face ca discursul sa fie condus spre finala SOL. Pentru a evidenţia cât 

mai bine apropierile dintre varianta bănăţeană a Axionului şi varianta lui 

Mokranjac, va trebui să neglijăm diferenţele care apar din cauza poziţionării 

sonore. Abordarea noastră se va referi la linia sopranului, aceasta conţinând de 

fapt, melodia octoihală. 

Când este vorba despre arhitectura muzicală, elementele de ritm sau 

metrică, aproape că nu există diferenţe între varianta bănăţeană şi varianta 

Axionului descrisă de Mokranjac. În ambele cazuri discursul debutează cu un 

auftact, iar abordarea măsurilor alternative de 4/4, 3/4 şi 2/4 este prezentă. 

Textul  Axionului,  în  limba  slavonă,  utilizată  de autor este : 

Dostojno jest jakovo istinu, blazititja Bogorodicu, prisno bjazenuju i 

preneporocnuju i mater Boga nasego. Cestnjejsuju heruvim i slavnjejsuju bez 

sravnjenija serafim, bez istijenija Boga slova rozdsuju, suscuju Bogorodicu Tja 

velicajem.178 (vezi anexa 2) 

                                                 
176 Cristescu, Constanta- Curs practice de muzica bisericeasca si ritual, Arad, 2000. 
177 Cusma - Teodorovici - Dobreanu,op. Cit. 1980  
178 Mokranjac, Stevan Stojanovic- Duhovna muzika II, Beograd, 1995, pag. 53. 
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După ce am constatat asemănările dintre cele două variante de Axion, 

trebuie să ne mai reţinem un moment atenţia asupra acestei cântări bisericeşti 

deosebit de frumoase şi de importante în cadrul tipicului liturgic. Anume, 

Axionul duminical, în forma sa bănăţeană, evident apropiată de varianta 

practicată în Biserica sârbă, descrisă de Stevan Stojanovic Mokranjac, a servit 

ca izvor de inspiraţie pentru unele lucrări de referinţă în domeniul muzicii corale 

româneşti. Este vorba despre încă o Liturghie, scrisă pentru cor bărbătesc pe 

tipicul slujbei Sfântului Ioan Gură de Aur, de către marele compozitor român 

Sabin V. Drăgoi. Linia melodică a Axionului din Liturghia Sfântului Ioan Gură de 

Aur de Drăgoi nu numai că este evident inspirată din cântarea bănăţeană ci 

este foarte apropiată şi de varianta lui Mokranjac.179 (vezi anexa 3) 

După cum am spus deja, conţinutul sonor al Axionului aparţine glasului 

4, uneia dintre variantele melodice - model ale acestuia, dacă vorbim în termenii 

utilizaţi de autorii cărţilor de referinţă şi în termenii practicanţilor muzicii de 

strană din Banat. Acest conţinut sonor, fiind un model care se aplică pe diverse 

texte, poate fi regăsit şi în alte cântări bisericeşti. În cazul glasului 4 antifon, 

varianta melodică a Axionului, frecvenţa utilizării este destul de mare în cadrul 

cântării bănăţene. Apariţia lui în cântările utilizate în lăcaşele sârbeşti 

demonstrează faptul că şi în acest spaţiu ortodox este prezent sistemul 

modelelor melodice. În cazul lui Mokranjac, o entitate melodică distinctă poate 

fi regăsită de multe ori în creaţiile sale, însoţită de texte diferite. Modelul 

melodic este acelaşi, suferind anumite modelări în funcţie de textul aplicat. 

Modelul melodic descris de Cusma - Teodorovici - Dobreanu şi cel descris 

de Mokranjac în cazul Axionului duminical, preluat de către Sabin Drăgoi şi 

înveşmântat armonic, coral, conform particularităţilor artistice ale compozitorului, 

poate fi regăsit în multe situaţii. Acelaşi model melodic îl vom întâlni în cazul lui 

Mokranjac, la cântarea liturgică Budi imja Gospodnje (Fie numele Domnului). 

Această cântare a ultimei părţi din tipicul liturgic, de regulă interpretată 

întreit adică de trei ori, a fost atent abordată de către Mokranjac. Cele două 

repetiţii care însoţesc prima expunere a materialului muzical şi a textului, nu 

sunt abordate într-o formă identică. De fiecare dată, autorul aduce modificări în 

tratarea melodică, în modalitatea de intrare a vocilor, sau din punct de vedere 

al dinamicii, spărgând astfel monotonia pe care o poate impune repetarea 

aceluiaşi material muzical. Interesant este faptul că linia melodică a sopranului, 

                                                 
179 Drăgoi, Sabin, Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur pentru cor barbatesc, Ed. Universitatii 
de Vest Timisoara, 1989, pag. 46-50. 
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cea care aduce modelul melodic al glasului, nu va fi modificată aproape deloc 

cu excepţia ultimelor şase măsuri în care, tot pe tiparul cântării de strană, 

autorul intervine cu o deplasare a discursului în registrul acut, marcând astfel 

importanţa textului consacrat măririi numelui lui Dumnezeu. 

Discursul melodic model preluat de Mokranjac şi alăturat textului literar 

concret al cântării bisericeşti Fie numele Domnului, are 8 măsuri.180 (vezi anexa 4) 

Acelaşi model al glasului 4, prezent în cântarea Fie numele Domnului, îl 

putem regăsi şi într-o altă lucrare corală a lui Mokranjac. (vezi anexa 5). Este 

vorba despre cântarea Radujsja (Bucură-te), cântare bisericească dedicată 

Fecioarei Maria.181  

Materialul muzical, modul de abordare al compozitorului, ritmica şi 

metrica deşi aduc unele elemente noi, nu perturbă sub nici o formă esenţa 

stilistică specifică muzicii de strană. Tema muzicală prezentă din nou la sopran, 

adaptată textului în cauză, îmbogăţită ritmic cu sunete punctate, nu reprezintă 

decât o formă variată a modelului melodic prezentat în paginile anterioare. Una 

din dovezi în acest sens o reprezintă turnura melodică RE2 - D02 -Sib1 - LA1 - Sib1 

- D02 -LA1 identică în cazul de faţă cu finalul Axionului autorilor români, 

respectiv o formă mai variată, dacă o comparăm cu alte turnuri la Mokranjac. 

Pe acelaşi tipar, al glasului 4, putem căuta asemănări dintre cântarea de 

strană din Banat şi cântarea bisericească sârbească şi în cazul altor glasuri. Ne 

vom opri în continuare asupra glasului 1, a modelului melodic înţeles în Banat ca 

fiind glasul 1 tropar. Acest model melodic este utilizat, printre altele şi în cazul 

Troparului Botezului Domnului, având textul În Iordan Botezându-te. Cei trei 

autori români pe care îi cităm în lucrarea de faţă, Cusma, Teodorovici şi 

Dobreanu, ne fac cunoştinţă cu acest tropar la pagina 240 a lucrării Cântări 

bisericeşti. 

Materialul muzical de care dispune troparul Bobotezei este următorul: 
 

MI1 - FA#1 - SOL1 - SOL#l - LA1 -SI1 - D02 
 

La cheie nu avem indicată vreo armură iar linia melodică, având un 

contur mixt şi un caracter aproape recitando, scoate în evidenţă foarte bine 

textul. Întregul sistem tinde spre sunetul LA şi putem spune că această 

tendinţă este profund accentuată atât în debutul liniei melodice cât şi pe 

parcurs, în turnurile interioare caracteristice. 

                                                 
180 Mokranjac, Stevan Stojanovic, op. cit., pag. 52. 
181 Ibidem, pag.53. 
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Când este vorba despre aspectul ritmic şi metric, trebuie spus că 

Troparul Bobotezei ne aduce valori de optimi, pătrimi, pătrimi cu punct, doimi. 

Organizarea formulelor ritmice se realizează de regulă, în funcţie de text. Ele de 

multe ori scot în evidenţă unele aspecte importante ale discursului literar. Spre 

exemplu, începutul Troparului care are ca text în Iordan... este caracterizat de 

prezenţa valorilor de pătrimi şi doimi, marchându-se astfel, prin forţarea şi 

repetarea valorilor ritmice, locul Botezului Domnului. Melismarea prin 

abundenţa optimilor este dată pe cuvintele Treimii, Tine (referindu-se la Fiul lui 

Dumnezeu), prezentându-se astfel iubirea faţă de Dumnezeu. Acestea reprezintă 

doar câteva dintre exemplele de abordare a ritmului în funcţie de încărcătura 

spirituală a textului, fenomen foarte des prezent în cântarea de strană din Banat. 

Din punct de vedere metric, vorbim despre prezenţa măsurilor 

alternative de 4/4 şi 2/4. 

Textul Troparului, element deosebit de important atunci când analizăm 

orice cântare bisericească, este următorul: 
 

În Iordan botezandu-Te, Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat 

Că glasul Părintelui a mărturisit Ție ,Fiu iubit pe Tine numindu-te 

Şi Duhul Sfânt în chip de porumb a devenit întărirea cuvântului.  

Cel ce Te-ai arătat Hristoase, Dumnezeule şi lumea ai luminat, Mărire Ție.182 
 

Modelul melodic al troparului românesc îl regăsim într-o formă destul de 

apropiată în cazul Troparului Botezului aranjat pentru cor mixt de Stevan 

Stojanovic Mokranjac.183  

Nu trebuie să ne deruteze armura pe care o observăm aşezată la cheie 

(FA# - DO# - SOL#) fiindcă atunci când aruncăm privirea asupra textului muzical 

al lucrării ne dăm seama de apropierile lui de muzica de strană din Banat. Tema, 

cea care aduce aceste apropieri, o regăsim încă o dată la sopran. Având în 

vedere aşezarea liniei melodice, aceasta aparţine unui sistem ce tinde acum 

evident spre sunetul SI. (vezi anexa 6). 

Elementele definitorii ale glasului, turnurile caracteristice, pot fi cu 

uşurinţă depistate. Turnurile cadenţiale interioare tind acum spre sunetul FA# 

iar în ceea ce priveşte turnura finală în cazul troparului la Mokranjac, aceasta 

este augmentată prin adăugarea sunetului final FA# după sunetul SI, cu care 

ne-am fi aşteptat să se încheie discursul. Oricum, esenţa turnurii specifice 

                                                 
182 Cusma,Teodorovici,Dobreanu, op.cit, pag. 240. 
183 Mokranjac, op.cit, pag. 68.  
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glasului 1 a fost păstrată. Până şi din punct de vedere ritmic, finalurile celor 

două tropare se aseamănă prin faptul că în ambele cazuri apare pătrimea 

punctată (de altfel pentru prima şi ultima dată pe parcursul discursului, în cazul 

autorilor români). Metrica este apropiată de cea a muzicienilor români, doar că 

măsurile abordate în cazul lui Mokranjac sunt proporţionate 4/4, 5/4, 6/4, 3/4, 

2/4, urmându-se logica textului literar. 

Acelaşi glas 1 tropar, cum îl denumesc bănăţenii şi pe care l-am descris în 

cazul Troparului Bobotezei, îl vom întâlni la Mokranjac aşezat alături de textul 

cântării Câţi în Hristos v-aţi botezat, cântare prezentă în mai multe momente din 

viaţa liturgică. In varianta sârbească, având titlul Jelici, cântarea este aşezată pe 

note cu armura Sib, Mib, Lab. Bineneţeles, tendinţele sistemului sonor căruia 

aparţine cântarea de faţă se păstrează identice ca şi în cazurile prezentate mai 

sus. 

O altă asemănare, din lungul şir de apropieri dintre cântările bisericeşti 

bănăţene şi cele sârbeşti, se referă la glasul 8, deosebit de prezent în practica 

bisericească. Având o linie melodică distinctă, uşor de învăţat, modelul 

troparului abordat de noi, nu a putut lipsi din preocupările componistice ale lui 

Stevan Stojanovic Mokranjac. 

Materialul muzical al modelului de tropar în cazul glasului 8, descris de 

autorii români la pagina 198 a lucrării lor, ar fi următorul: 
 

RE1 - MI1 - FA# - SOL1 - LA1 - SI 1- D02 - RE2 
 

Putem deci vorbi despre prezenţa unei construcţii heptacordice care 

uneori, impropriu, tinde să fie considerată drept tonală. Armura FA# nu face 

decât să întărească această interpretare. 

Linia melodică este una cantabilă, inconfundabilă, cu o personalitate 

muzicală puternică. Modelul de tropar al glasului 8 este utilizat frecvent atunci 

când laudele aduse lui Dumnezeu trebuie să marcheze un moment deosebit. El 

reprezintă un întreg care aproape că nu poate fi dezmembrat în turnuri 

melodice şi ritmice interioare sau cadenţiale. Pur şi simplu, este unitar şi ar fi de 

dorit să fie tratat astfel. Nu trebuie înţeles greşit că nu s-ar putea depista unele 

elemente specifice, dimpotrivă, ele sunt prezente şi aici. Totuşi, acestea fac 

parte dintr-un întreg, poate mai mult decât este cazul altor entităţi ale cântării 

de strană. Modelul are o amprentă proprie foarte puternică astfel încât un 

cunoscător al muzicii de strană sau chiar şi un ascultător simplu îl poate cu 

uşurinţă identifica. Pentru însuşirea acestui model, este folosit de regulă 
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Troparul învierii glasului 8, cunoscut şi după primul său stih - Dintr-u înălţime Te-

ai pogorât.184 (vezi anexa 7) 

In cazul modelului de tropar al glasului 8, nu numai că turnurile sunt atât 

de bine încadrate în discurs încât alcătuiesc un întreg aproape perfect, ci şi 

ordinea rândurilor melodice este caracterizată de o logică oarecare. Dacă în 

cazul altor modele, în practica bisericească, din cauza lipsei de dibăcie pe care 

unii cântăreţi o manifestă atunci când trebuie să aplice o melodie cunoscută pe 

un text nou, rândurile melodice sunt deseori scurtate fără o logică, în cazul 

troparului glasului 8 acest fenomen nu este atât de evident. Construcţia pe care 

o are modelul melodic face ca el să poată fi bine însuşit şi de cele mai multe ori 

aplicat pe un text nou, cu un mare grad de reuşită185. 

Modelul de tropar al glasului 8 îl putem regăsi în condacul Cu sfinţii 

odihneşte.. din Slujba înmormântării şi a Parastasului, pe care cei trei autori 

români, Cusma-Teodorovici şi Dobreanu îl descriu la pagina 346 a Cântărilor 

bisericeşti.186 (vezi anexa 8) 

În exemplul dat putem observa că discursul melodic este adaptat 

textului. De asemenea se pot vedea diferenţe în abordarea ritmului şi a metricii. 

Totuşi, esenţa melodică şi discursul rămâne în contextul modelului respectiv. 

Mokranjac a cunoscut frumuseţea melodiilor aparţinând glasului 8, 

afirmaţie dovedită de faptul că în creaţiile sale corale i-a acordat o atenţie 

aparte. Primul exemplu de aplicare a acestui model melodic îl întâlnim tot la 

condacul Cu sfinţii odihneşte (So svjatimi) prezentat în lucrarea Duhovna 

muzika II (Muzică religioasă II), la pagina 9.187 Vom urmări din nou linia 

sopranului care aduce modelul melodic despre care vorbim. (vezi  anexa 9) 

Asemănările dintre cele două variante sunt destul de mari. Discursul 

melodic, modul de conducere al acestuia, abordarea ritmică în mare parte, sunt 

doar câteva dintre elementele care apropie aceste două variante. Una dintre 

diferenţele care pot fi notate este modalitatea de abordare metrică, Mokranjac 

aducând măsuri alternative de 4/4 şi 3/4. 

Condacul So svjatimi nu reprezintă unicul caz de aplicare a modelului 

melodic amintit în cazul lui Mokranjac. Un alt exemplu îl reprezintă cântarea 

Blagoslovlju Gospoda (Binecuvântarea Domnului).188 (vezi anexa 10) 

                                                 
184 Cusma,Teodorovici,Dobreanu, op. cit, pag. 240. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem, p. 346. 
187 Mokranjac, Stevan Stojanovic, Duhovna muzika II, pag. 9. 
188 Ibidem, p. 66. 
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Esenţa melodică este păstrată dar compozitorul intervine respectând 

stilul muzicii de strană şi al glasului, pentru a putea plia cu succes modelul 

melodic pe textul concret. Astfel, linia melodică este condusă ascendent şi 

descendent, trecută prin pilonii şi turnurile specifice, pentru a fi rezolvată 

potrivit caracterului glasului. Prin acest procedeu aplicat de Mokranjac liniei de 

sopran, se poate observa nu numai gradul de cunoaştere de către compozitor a 

glasurilor ci şi criteriul general după care se evaluează un bun cântăreţ de 

strană. Cu cât un text dificil, având fraze literare mai lungi decât sunt rândurile 

melodice, este mai bine aşezat pe muzică după ce a fost plimbat cu dibăcie, cu 

atât cântăreţul de strană care realizează aceasta este mai bine cotat. Iată încă 

un element în care trebuie căutată influenţa nu numai a muzicii populare ci a 

conceptului popular de creativitate muzicală asupra muzicii religioase de 

strană. Influenţele muzicii populare asupra cântării de strană bănăţene nu 

trebuie să fie căutate numai printre sunete, formule melodice şi organizării 

metrice, ci deopotrivă, în însuşi modul de a gândi al oamenilor care fac din 

această cântare un izvor fără de moarte. 

Măiestria cu care compozitorul Mokranjac preia modelele melodice şi le 

înveşmântează armonic pentru cor, adaptându-le textului dar cu o deplină 

respectare a stilului de strană, dovedeşte atât dibăcia componistică cât şi pe 

cea a unui bun cunoscător a cântării bisericeşti. Nu se măsoară, oare, valoarea 

unui cântăreţ popular, printre altele şi prin dibăcia cu care interpretează 

melismele unei doine, prin modul în care le pliază pe text? Cu siguranţă 

răspunsul este unul afirmativ. Aceste elemente sunt apreciabile atât în cazul 

muzicii româneşti cât şi în cazul celei sârbeşti.  

Spre deosebire de textul popular care reprezintă o creaţie proprie a 

individului anonim şi mai apoi a colectivităţii, textele pe care se suprapune 

melodia bisericească sunt fixe şi ele nu pot fi modificate. De fapt, textul 

reprezintă elementul de importanţă majoră căruia i se subordonează celelalte 

componente ale cântării bisericeşti. In acest sens încercarea de a compara 

textul popular şi cel religios - bisericesc nu are un substrat real. Sfera în care se 

regăsesc totuşi anumite aspecte comune între cele două forme de manifestare 

o reprezintă modalitatea în care se operează cu textul literar.  

Primul aspect vizibil şi auzibil îl constituie prezenţa elementelor de grai 

bănăţean şi nu numai, în interpretarea cântărilor religioase. Dacă din colecţiile 

de cântări în mare parte au fost înlăturate rămăşiţele arhaismelor care au 

apropiat textele cântărilor de graiul popular, în practica liturgică mai ales în 

bisericile dm partea sârbească a Banatului acestea rămân prezente. 
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Particularităţile limbii vorbite de românii din partea sârbească a 

Banatului sunt deosebit de interesante. Românii colonizaţi în aceste regiuni pe 

parcursul mai multor etape şi de-a lungul mai multor secole au fost aduşi din 

diferite părţi ale României de astazi.189 Locuitorii unor sate îşi au originile în 

Banat- Nicolinţ, Vladimirovaţ, Seleuş, alţii sunt ardeleni - Iancaid, Torac, Ovcea, 

iar în alte localităţi populaţia este amestecată - Satu - Nou, Straja.190 

Particularităţile graiurilor literare de origine şi în special elementele graiului 

bănăţean sunt şi astăzi prezente în limba vorbită, în creaţiile folclorice şi, ceea 

ce este deosebit de interesant, în limba folosită în Biserică.191 

Folosirea graiului popular dă textelor religioase un caracter aparte. În 

limba vorbită în partea românească a Banatului pătrunderea culturii scrise şi 

contactele cu limba literară au eliminat în mare parte elementele graiului. 

Cântăreţii din partea sârbească a Banatului însă într-o mare parte permit limbii 

pe care o vorbesc în viaţa cotidiana şi care este îmbibată de elemente ale 

graiului bănăţean și ale graiurilor de origine ale populaţiei, să vieţuiască și la 

stranele bisericilor. Iată în acest sens, cum arată textul Heruvicului în 

interpretarea comună a cântăreţilor Catedralei Ortodoxe Române din Vârşeţ: 

Carii pră Cheruvimi cu taină închipuim și făcătoarei dă viaţă trăimi, întrăit 

sfântă cântare aducem. Toată grija cea lumească să o lăpădăm.  

Textul bine cunoscut al rugăciunii Tatăl nostru, în interpretarea comună 

a cantorilor din Vârşeţ sună în felul următor: 

 

Tatăl nostru carele eşti în ceruri, sfinţască-să numiele Tău, fie împărăţia 

Ta, facă-să voia Ta precum în cer aşa şî pră pământ. Pâinea noastră cea spră 

fiinţă dăne-o noauâ astăz' şî ne iartă noauă greşelile noastre, prăcum şî noi 

iertăm greşâţilor noştri, şî nu ne duce pă noi în ispită ci ne izbăveşte dă cel 

rău.  

 

Poate cea mai interesantă este interpretarea Crezului, a Cregeului cum 

este denumit de cântăreţi. De multe ori, în biserica din Vârşeţ acesta nu se 

cântă ci este interpretat doar textul, ocazie cu care îşi dau contribuţia şi 

enoriaşii prezenţi la serviciul divin. Textul într-o astfel de interpretare sună în 

felul următor:  

                                                 
189 Ehrler, J.J., Banatul de la origini până acum, Ed. Facla, Timișoara, 1982, p.95. 
190 Popi,Gligor-Romanii din Banat in perioada interbelica, NoviSad, 1976, p.103. 
191 Frăţilă, Vasile, Contribuţii lingvistice, Ed. De Vest, Timișoara, 1993, p. 19- 99. 
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Cred într-unul Dumnezău, Tatăl Atotţâitorul. Făcătorul ceriului şî al 

pământului, a tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Şî într-unul Domn Iisus 

Cristos, Fiul lui Dumnezău, Unul născut carie din Tată s-a născut înainte dă 

toţ' vecii. Lumină dîn Lumină, Dumnezău  adevărat dân Dumnezău 

adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o fiinţă cu Tatăl prân care toate s-au 

făcut. Carie pentru noi oaminii şî pântru a noastră mântuire s-a pogorât dân 

cer Şî s-a întruchipat de la Duhu' Sfânt şî de la Fecioara Măria şî s-a făcut 

om. Şî s-a răstâgnit în zilele lui Ponţiu Pilat Ş-a pătimit şî s-a' ngropat Ş-

anviat a tria zi după scripturi. Şî s-a' nălţat la ceruri Şî sade dă dreapta 

Tatălui. Şî va să vină iarăşi cu măririe să judece vii şi morţî a căror împărăţie 

nu va avea sfârşit. Şî-n Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care dân 

Tată purcede. Care împreună cu Tatăl şî cu Fiul este închinai şî mărit. Care a 

grăit prin prooroci. Intr-una, sfântă, sobornicească şî apostolească Biserică. 

Mărturisăsc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţâlor şi 

viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

 

Particularităţi ale graiului literar local se întâlnesc şi în unele răspunsuri 

liturgice. Se va cânta şi rosti, de pildă:  Doamnie miluieşte....Țâie Doamne.......să 

te fericim pră Tine Născătoare de Dumnezeu.... Părinte, binecuvântă...  

Într-o altă biserică din partea sârbească a Banatului, prezenţa elementelor 

de grai literar în textele religioase interpretate este de asemenea interesantă: 

Dă Dumnezeu Născătoarie....Doamne miluieşte – nie.....Țâie Doamne... 

Dă-nie Doamne.192 În altă biserică se mai întrebuinţează uneori, ca răspuns la 

ectenii, formula Doamne îndură - te spre noi în loc de Doamne miluieşte.193  

Răspunsurile Doamne miluieşte, Ție Doamne sau Dă Doamne, le găsim 

în aceeaşi formulă, cu elemente de grai şi în alte biserici din partea sârbească a 

Banatului (Alibunar, Seleuş, Torac). Ne atrage atenţia una dintre interpretările 

textului Doamne strigat - am din partea unora dintre cantorii intervievaţi: 

Doamnie strigat-am cătră Tine, auzi - mă, auzi - mă Doamnie.Ia aminte glasul 

rugăciunii mielie, Când strâg cătră Tine.Auzi-mă Doamnie. 

Totuşi, contactele intese cu limba literară din ultimii câţiva ani, au făcut 

ca astăzi să observăm în cazul unor cântăreţi dorinţa de a elimina 

particularităţile graiului din textele religioase. Contactele cu presa din România, 

cu posturile de radio şi de televiziune fac această tendinţă tot mai vizibilă.194  

                                                 
192 Biserica ortodoxă română din localitatea Voivodinţ. 
193 Biserica ortodoxă română din localitatea Satu Nou. 
194 Cinci, Eugen - Podsticajni i ogranicavajuci faktori muzicke kreativnosti.Zbornik 13, Vârşeţ, 
Şcoala de înalte Studii pentru Educatori MihailoPalov, 2008, pag. 564 - 570. 
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Un alt element pe care îl regăsim atât în muzica populară a zonei cât şi 

în muzica bisericească din Banat, referitor la aspectul literar, este atribuirea 

diverselor texte unei melodii cunoscute. Fenomenul este prezent mai ales în 

cazul cântecelor bănăţene rubate.  

Prin urmare, transpunerea constructului mental popular în muzica 

bisericească este inevitabilă. În ce măsură prezenţa elementelor populare în 

muzicile religioase ortodoxe are efect pozitiv sau negativ, rămâne de discutat. 

Cert este faptul că popoarele ortodoxe din acest colţ european, cel sârb şi cel 

român, manifestă prin muzica lor religioasă, caracteristici care dovedesc un 

înalt grad de apropiere şi strânse relaţii reciproce. 
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CONCLUZII 

 
Analizând în acest studiu Muzica bisericească românească şi sârbească și rolul 

lor în păstrarea tradiţiei si spiritualităţii ortodoxe în Banatul istoric, se impun 

câteva concluzii. În ceea ce priveşte raportul dintre muzica bisericească 

bănăţeană şi cea sârbească,  profesorul Gh. Ciobanu susţine următoarele: 

„Asemănările dintre muzica românească şi a sârbilor sunt puse pe 

seama influenţei muzicii sârbeşti asupra celei româneşti. Timotei Popovici, fost 

profesor de muzică bisericească la Sibiu, afirmă de pildă că „în urma a ierarhiei 

sârbeşti, cântarea bisericească sârbă e şi azi în uz” în Banat şi Transilvania. 

Terentius Bugariu afirma, la rîndu-i: „Cântările bisericeşti cunt comune ... pentru 

mitropolia întreagă sârbă şi pentru dicezele Ardeal şi Caransebeş”, găsind 

explicaţii în faptul că „am împrumutat-o prin sârbi şi ruşi de la greci”. 

Cercetarea atentă a variantelor transilvănene şi bănăţene şi compararea 

lor cu muzica sârbească, duce însă la constatarea nu numai a unor asemănări, ci 

şi deosebiri. Astfel, glasul II irmologic, forma A, foloseşte la Mokranjaţ o scară 

de tip major, pe când în variantele Banat, Lugojan, Oradea, Blaj, Cunţanu şi chiar 

Lipovan se foloseşte o scară cromatică, în glasul V irmologic; în timp ce la 

Mokranjac cromatizările sunt aproape întâmplătoare, la Bugariu, Lipovan şi 

Oradea – deci tocmai în zona despre  care se afirmă că influenţa ar fi fost mai 

puternică – acestea sunt, am putea spune obişnuite; în glasul VI, diferitele 

forme de cântare, pe când în variantele româneşti se deosebesc şi prin natura 

scării muzicale. În fine, am vrea să rremarcăm că uneori se aseamănă cu 

Mokranjac tocmai variantele la care nu ne-am aştepta, cum sunt de pildă, 

variantele Blaj (VII, 2A), Moravuri (II, 2) etc. 

Toate aceste deosebiri, pe lângă asemănările evidente, duc la concluzia 

că  nu este vorba de influenţă, ci de altceva. (sublinierea noastră). Manuscrisele 

muzicale care aparţin secolelor al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea – ca 

să nu mai vorbim de cele anterioare – dovedesc clar că aceleaşi cântări au 

circulat şi la români şi la sârbi.  
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Astfel, după o minuţioasă analiză morfologică comparativă între muzica 

bisericească românească şi cea sârbească, profesorul Gh. Ciobanu conclude pe 

bună dreptate:  

 

„Toate acestea duc la concluzia că asemănările ce se constată între muzica 

sârbească şi cea a românilor din Transilvania şi Banat nu se explică prin 

influenţă, ci prin păstrarea muzicii postmedievale – cu unele modificări 

intervenite circulaţiei orale – aşa cum se găsea acesta în prima jumătate a 

secolului al XVIII-lea”.  
 

Concluziile profesorului Gh. Ciobanu susţinute prin exemple 

comparative concludente sunt absolut juste. Ele stabilesc în mod obiectiv şi 

ştiiinţific, că nu este vorba deloc de o influenţă sârbească asupra muzicii 

bisericeşti româneşti, ci doar de o incontestabilă origine comună, bizantină, 

atât a muzicii bisericeşti româneşti, cât şi a celei sârbeşti, peste care s-a 

suprapus – cum era foarte firesc – aportul gândirii şi al sensibilităţii muzicale al 

celor două popoare vecine, adică pecetea originalităţii şi individualităţii lor 

naţionale. Asemănările deci nu puteau lipsi, din moment ce atât muzica 

bisericească românească cât şi cea sârbească nu sunt altceva decât variante 

naţionale ale aceleeaşi muzici bizantine, pe care se bazează amândouă, 

dezvoltându-se paralel, până în secolul al XVIII-lea, în strânsă legătură cu muzica 

bisericească bizantină din Constantinopol şi din Muntele Atos, fireşte în condiţii 

locale diferite. Începând cu secolul al XVIII-lea, tendinţele tot mai accentuate de 

„naţionalizare” a muzicii bisericeşti, manifestate atât la români cât şi la sârbi, 

adică la adaptarea a cântărilor la topica limbii şi accentele ei lexicale au 

contribuit la unele modificări ale melodiilor bisericeşti. Acestor tendinţe li s-au 

adăugat desigur şi alţi factori care au contribuit la accentuarea deosebirilor, ca 

de exemplu puternica influenţă a muzicii ruse asupra celei sârbeşti, precum şi 

diferetele concepţii asupra sistemului muzical bisericesc ale muzicienilor români 

şi sârbi. 

Desigur, profesorul Gh. Ciobanu ar fi făcut o analiză morfologică 

comparativă a muzicii bisericeşti româneşti şi a celei sârbeşti şi mai temeinică, 

dacă, pe lângă colecţia lui St. St. Mokranjac pe care o citează, „Srpsko narodna, 

crkveno pojanije, I, Osmoglasnik (Cântări populare bisericeşti sârbeşti, I, 

Octoih), apărute la Belgrad, în anul 1922195, ar fi cunoscut şi masiva colecţie de 

                                                 
195 Mokranjac, St., St., op. cit. 
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aproape două mii de pagini a episcopului Stefan Lastavic, prefaţată şi redactată 

de Voislav Simici şi apărută tot la Belgrad, în anul 1969.196 

Despre raporturile dintre muzica bisericească bănăţeană şi cea 

sârbească a scris şi Tiberiu Brediceanu, autoritate incontestabilă în domeniul 

folclorului muzical bănăţean, în care fără îndoială, că se cuprinde şi muzica 

bisericească. 

„Afară de muzica populară laică sau profană – susţine Tiberiu Brediceanu 

– Banatul are şi o interesantă muzică bisericească, aşa numita „cântare 

bisericească de strană”, care din multe puncte de vedere, e tot o creaţie a 

poporului (sublinierea noastră) şi care, de asemena merită să fie supusă 

cercetărilor şi aprecierilor noastre. În bisericile din Banat, cu deosebire în cele de 

la oraşe şi în primul rând în monumentala biserică de rit oriental a Lugojului, din 

bătrâne vremuri s-a păstrat – mulţumită ocrotirii alese la ori şi ce prilej şi cu ori şi 

ce jertfe – o melodică tipică, plină de măreţie şi înălţătoare de suflet, care în chip 

evident a vut o puternică înrâvnire asupra cântării bisericeşti cultivată la cele mai 

multe biserici din banat. Această melodică e de veche provenienţă. 

A presupune că am fi moştenit-o de la sârbi, din vremea când biserica 

nosatră a fost comună cu a lor, e o greşeală. Afirmaţiunea aceasta ne-o 

întemeiem, între altele, pe următorul argument istoric şi anume: la anul 1657 

Susana Lorantffy, văduva principelui ardelean George Rakoczi I, înfiinţând o 

şcoală pentru învăţătorii din ţara Făgăraşului, a impus profesorului român, prin 

regulamentul şcoalei, obligaţia de a învăţa pe elevii săi să cânte cântările 

bisriceşti aşa pe cum se cântă în bisericile din Caransebeş şi Lugoj, cu adausul, 

că aceste cântări – respectiv textele lor – trebuie să se scrie cu literile 

româneşti; - apoi: să se ducă sirguincios la biserica românească, la deprinderea 

celor sfinte, îndeosebi în Dumineci şi sărbători, apoi la înmărmântări, dacă e 

poftit, cu întreaga şcoală şi să cânte cântările româneşti după obiceiul  din 

Caransebeş şi Lugoj făcând el însuşi pe cantorul sau ducând glasurile (adică: 

cântând înaintea elevilor săi). 

Din toate acestea reiese evident că de o parte cântarea din amintitele 

biserici a fost recunoscută, până la mari depărătri, ca mai frumoasă şi mai de 

model în vremea aceea, pe de altă parte această cântare nu a putut fi sârbească 

sau influenţată de cântarea bisericească sârbească din simplul motic, că în 

epoca aceea elementul sârbesc abia a fost reprezentat în banat şi cut totul 

inexistent mai ales în părţile Caransebeşului şi a Lugojului.  

                                                 
196 Lastavic, St., op. cit. 
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Traducând pilda cântării bisericeşti asupra melodiilor poporale de lume 

sau profane bănăţeneşti, ajugem la aceeaşi concluziune şi anume: că ceea ce ne 

pare astăzi influenţă sârbească în melodiile de joc şi de cântare bănăţeneşti 

este, în cele mai multe cazuri, creaţie originală şi veritabilă românesc. Nu avem 

de a a face decât cu un mod de exprimare muzicală care seamănă cu cel al 

vecinilor noştri sârbi, dar care nu e numai particular al lor, ci şi al poporului 

românesc din Banat.”  

Prin urmare, nu se poate vorbi de o influenţă sârbească asupra muzicii 

noastre bisericeşti, care are caracterele ei proprii bine definite, fiind o “creaţie 

originală şi veritabilă românească”, ci – aşa cum arată atât Tiberiu Brediceanu şi 

profesorul Gh. Ciobanu – doar de “un mod de exprimare muzicală” 

asemănătoare, de o gândire muzicală care se exprimă prin formele unei 

morfologii şi sintaxe muzicale asemănătoare, de vreme ce atât muzica 

bisericească românească, cât şi cea sârbească se bazează pe substratul comun 

al muzicii bizantine. Cel mult s-ar putea vorbi, eventual, de unele neânsemnate 

influenţe reciproce, încă nestudiate destul de temeinic, fenomen firesc şi 

inevtabil de osmoză geografică, mai ales între popoare învecinate, exact aşa 

cum se întâmplă şi în cazul folclorului profan şi în cazul feonmenelor lingvistice; 

în cazul faptelor de limbă în general, în care există atâtea influenţe reciproce. 

Am arătat pe scurt, în acest capitol, câteva aspecte ale evoluţiei muzicii 

noastre bisericeşti în al doilea mileniu al erei noastre, precum şi unele influenţe 

pe care ea le-a suferit, stăruind îndeosebi asupra celor greceşti, turceşti, 

slavone, precum şi asupra infleunţei pe care a exercitat-o muzica populară 

autohtonă asupra muziciii bisericeşti. Am arătat, de asemenea, tendinţele de 

„românizare” a muziciii noastre bisericeşti, caracterul ei regional şi variantele ei 

locale, deosebirile dintre muzica noastră bisericească din vechile provincii şi cea 

din Transilvania şi Banat, precum şi raportul dintre muzica bisericească 

bănăţeană şi cea sârbească. 

Rezumând cele spuse  în capitolele anterioare, rezultă următoarele: 

1. Fără îndoială, că muzica bisericească a popoarelor care au primit 

creştinismul din răsărit a fost muzica bizantină, psaltică sau orientală. 

2. Datorită însă unui firesc proces evolutiv, universal şi necesar, această 

muzică a suferit, în decursul secolelor, pe de o parte influenţa exercitată de 

poparele vecine cu Bizanţul, iar pe de altă parte, puternica influenţă a muzicii 

populare. 
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Astfel, peste elementele caracteristice de bază ale muzicii religioase 

bizantine originare s-au stratificat mereu noi şi noi elemente muzicale 

autohtone, tinzând spre conturarea unor variante adoptate de către diferitele 

popoare creştine, mai ales ortodoxe, potrivit geniului lor naţional. 

În felul acesta, pe fondul comun al muzicii bisericeşti bizantine, a luat 

naştere muzica bisericească naţională, a Bisericiii româneşti, ruseşti, sârbeşti, 

bulgăreşti, greceşti şi altele. 

Faptul că străvechea muzică bizantină, în contact cu muzica autohotnă 

a diferitelor popoare, s-a diversificat, „îmbibându-se de folclor”, cum spune 

Bernard Champiagneule, adică de spirit şi caracter naţional, este firesc. De 

altfel, exact la fel s-au întâmplat lucrurile şi cu muzica populară profană a 

acestor popoare, şi aceasta purtând pecetea aceleeaşi gândiri şi simţiri muzicale 

specifice ale diferitelor popoare. 

Ştiinţa modernă a folclorului explică aceste deosebiri pe baza unor 

studiii de sociologie şi psihologie muzicală, de antropologie culturală şi de 

etnologie, explicaţiii în amănuntele cărora nu este cazul să intrăm aci. 

Amintim în treacăt doar, citind din stiudiul muzicologului G. Breazul, 

„Muzica românească de azi”, câteva consideraţiuni în legătură cu cele spuse mai 

sus. 

Muzica, în general – spune G. Breazul – provenind  

 

„din fireşti cerinţe psihofiziologice, comune tutror oamenilor, care îşi află 

realizarea sub forma sensibilă a sunetelor ... îşi tonge firea, ca orice produs 

cultural, din natura diferită a factorilor antropologice, etnice şi psihologici 

ai grupului social în care apare. Istoric considerate, particularităţile originale 

ale stilului ei (determinantele interioare stilistice, spunea Lucian Blaga) sunt 

determinate de puterea proprie şi deosebită a aparţinătorilor unui grup 

social, de a obiectiva şi reprezenta în valori de artă muzicală, felurite 

elemente structurale diferenţiale şi realităţi spirituale ale comunităţii şi 

vremii respective. Apărute ca forme de exprimare într-o comuniitate şi o 

vreme, exteriorizările muzicale au răsunet şi înţelegere în rândurile obştei 

producătoare.”  

 

Cu alte cuvinte, tot ce nu este determinat „de puterea proprie şi 

deosebită a aparţinătorilor unui grup social”, tot ce este străin, tot ce este 

import şi împrospătură, tot ce este contrafacere şi imitaţie, tot ce nu amană din 

străfundurile abisale a ceea ce Lucian Blaga numeşte „matcă stilistică”, 
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„determinant stilistic”, nu poate avea „răsunet şi înţelegere în rândurile obştei 

producătoare”. Această „matcă stilistică” – spune pe drept cuvânt Lucian Blaga 

– este substratul permanemt al tutror creaţiunilor sale artistice şi culturale. 

Ceea ce s-a întâmplat în mod firesc cu mzica bisericească a celorlalte 

popoare ortodoxe, s-a întâmplat şi cu muzica noastră bisericească. 

Aşa fiind, muzica noastră bisericească chiar dacă îşi are originea în 

străvechea muzică bizantină – ca şi ceea sârbească, rusească, bulgară, greacă 

etc. – cu toate influenţele eterogene suferite de-a lungul vremiii, se prezintă cu 

caracteristicele ei structurale proprii şi cu particularităţile ei stilistiice specifice, 

se prezintă ca o muzică românească originală, proprie poporului nostru, ca şi 

limba noastră, ca şi muzica noastră populară, ca şi arhitectura caselor, a 

bisericilor şi a mănăstirilor noastre, ca şi pictura noastră bisericească, artele 

noastre somptuare, portul nostru etc. 

Aceasta, tocmai pentru că în toate aceste creaţiuni ale poporului nostru 

se simte „puterea proprie şi deosebită”, a poporului nostru, forţa lui creatoare 

specifică. 

De la neasemnita capodoperă a Mioriţei şi până la Luceafărul lui Mihai 

Eminescu, de la frescele voroneţiene şi icoanele noastre pictate pe sticlă şi pe 

lemn, de la troiţele de pe marginea drumurilor şi bisericele maramureşene până 

la Pasărea măiastră a lui Constantin Brâncuşi şi Coloana lui infinită, până la 

florile lui Ştefan Luchian şi viziunile folclorice ale lui Țuculescu, de la lirismul 

legănat al doinelor, de la melosul simplu al colindelor şi al cântărilor noastre de 

strană, transfigurate în muzica elevantă a lui George Enescu, Sabin Drăgoi şi 

alţii, de la înţelepciunea proverbelor şi zicătorilor până la filosofia lui Lucian 

Blaga se simte acelaşi tainiic fior al sufletului românesc, aceeaşi sacră bătaie de 

inimă a simţiriii româneşti, care ne face să ne recunoaştem în toate aceste 

creaţiuni specifice ale geniului poporului nostru. Ele constituie tezaurul 

spiritualităţii şi tinereţiii naostre fără bătrâneţe şi năzuiinţele noastre spre 

Absolut. Ele exprimă simţirea, gândirea şi forţa imaginativă a poporului nostru, 

fiind străbătute de acelaşi duh românesc, care le face să îşi „corespundă”, de 

acelaşi „determinant stilistic” depsre care vorbeşte Lucian Blaga. 

Întorcându-ne la muzica noastră bisericească vom observa, că diferenţele 

ei specifice faţă de muzica bisericească a altor popoare ortodoxe se datoresc şi se 

explică tocmai prin acest „determinant stilistic” specific poporului nostru, ţinând 

de tiparele inalterabile ale realităţii psihlogice pe care Lucian Blaga o numeşte 

„matcă stilistică”, „prin care inconştientul administrează conştiinţa, neştiut din 

partea acesteea”. Prin dispozitivele secrete ale acestei mătci stilistice - ca să 
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întrebuinţăm în continuare liimbajul lui Lucian Blaga – se lămureşte acea 

consecvenţă stilistică a tutror creaţiiunilor de o viaţă întreagă ale unui indivi, sau 

popor, adică unitatea şi structura stilistică a creaţiunilor lor artistice şi culturale. 

 

„Matca stilistică – spune Lucian Blaga – este un mănunchiu de 

supracategorii, care se imprimă, din subconştient, tutror creaţiilor umane, şi 

chiar vieţii, întrucât ea poate fi modelată prin spirit. Matca stilistică, în 

calitatea ei supracategorială, se întipăreşte, cu efecte modelatoare, operelor 

de artă, concepţiilor metafizice, doctrinelor şi viziunilor ştiinţifice, 

concepţiilor etice şi sociale etc. Sub acest unghiu trebuie să notăm, că 

„lumea” noastră nu e modelată numai de categoriile conştiinţei, ci şi de un 

mănunchiu de supracategorii al căror cuib e subconştientul.” 197 

 

Iată un exemplu, care confirmă susţinerile lui Lucian Blaga, privind 

„unitatea şi strcutira stilistică” a creaţiunilor artisitice şi culturale ale unui 

individ, sau popor, nu numai de aceeaşi categorie, ci şi de categorii diferite. 

Privind imaginile frescelor din mănăstirile noastre şi ascultând cântarea 

noastră bisericească, se pot găsi „corespondenţe” între ele, ţinând de aceleaşi 

structuri stilistice. Analizând aceste „corespondenţe”, s-ar putea vorbi, nu 

numai de o muzică a culorilor, de unele leit-motive şi ritmuri coloristice, de 

unele teme şi melodii cromatice, exprimate prin tonuri şi semitonuri, prin 

consonanţe şi disonanţe cromatice, de un colorit liric şi snav, sau dramatic şi 

........, ci şi de o anume gamă coloristică a cântărilor bisericeşti, de o anume 

strălucire şi luminozitate a lor, atât muzica imaginilor plastice, cât şi coloritul 

imaginilor muzicale fiind determinate de acelaşi „mănunchi de supracategoriii, 

al căror cuib e subconştientul”. 

Aşa fiind, se poate vorbi – susţine Lucian Blaga într-un eseu al său de 

mai târziu – de o adevărată topografie stilistică a culturiii diferitelor popoare, 

adică de o anume fizionomie spirituală a lor, de un anume profil spiritual 

definitoriu, căruia trebuie să i se atribuie o semnificaţie mai mult decât 

geografică. Desigur, spune el, o astfel de topografie stilistică ţinând de 

domeniul spiritului, nu poate avea aceeaşi stringentă concludenţă pe care o au 

alte topografiii ideale, ca de exemplu sistemul periodic al lui Mendeleev, privind 

elementele chimice, sau alte topografii din domeniul morfologiei biologice, cum 

sunt clasificările din botanică şi din zoologie etc. Totuşi, trăsăturile specifice 

                                                 
197 Lucian Blaga: Orizont şi stil, Editura Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1936, p.174. 
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fundamentale ale oricărei culturi, particularităţile ei constante, peste spaţii şi 

timpuri, pecetea ei definitorie în ansamblul culturii universale constituie diferenţe 

specifiice categorice, care o individualizează, făcând-o să fie ceea ce este. 

Muzica noastră românească, laică şi religioasă, este una dintre aceste 

trăsături de bază ale culturii noastre, prin care participăm la marea creaţie 

universală. Alături de celelalte trăsături definitorii ale culturii poporului român, 

care configurează concepţia şi viziunea lui artistică în forme generalizatoare, 

legate de tradiţiile sale străvechi, ea oglindeşte modul nostru de a înţelege, de a 

simţi şi de a exprima în imagini muzicale sensuri care transcend cuvântul. 

Atât una cât şi cealaltă sunt coordonate ale specificului nostru spiritual, 

voci bine timbrate în marele concert al culturii universale. 

Datorită deci, condiţiilor istorice şi social-culturale deosebite în care s-a 

dezvoltat muzica religioasă bizantină adoptată mai ales de popoarele sud-est 

europene, datorită numeroaselor influenţe eterogene şi a influenţei muzicii 

populare autohtone care s-au exercitat asupra ei, datorită concepţiilor muzicale 

diferite ale unor reformatori ai ei, circulaţiei orale a ei, secole de-a rândul şi 

deficienţelor atâtor sistemul de notare a ei, ca şi determinantelor psihologice 

care i-au imprimat o anume fizionomie, această muzică religioasă bizantină a 

fost; nu numai adoptată, ci şi adaptată de diferitele popoare, potrivit simţirii şi 

gândirii lor muzicale specifice. 

În felul acesta, ea a primit o expresie şi o dimensiune nouă, un timbru şi 

o individualitate specifică, originală şi proprie popoarelor care au adoptat-o. 

Privite în ansamblu, toate aceste popoare constituie, din punctul de 

vedere al muzicii bisericeşti, o aceeaşi comunitate spirituală, aşa cum dovedesc 

ultimele crecetări de folclor comparat su-est european, fiecare dintre ele 

contribuind prin aportul său original şi specifiic la cristalizarea unei muzici 

biiseriiceşti naţionale proprii. 

Cauzele care au determinat aceste variante naţionale ale aceleeaşi 

muzici bizantine originare au fost şi sunt atât de hotărâtoare, încât deosebirile 

pe care le-au impus se constată, nu numai de la un popor la altul, ci şi în cadrul 

aceluiaşi popor, de la o provincie la alta şi chiar de la o comunitate socială mai 

mică la alta, de la un sat la altul. Cu alte cuvinte, muzica bisericească, bizantină 

la origiinea ei, aceeaşi în conţinut şi formă, poate prezenta deosebiri de 

expresie artistică de la o unitate socială mai mică la alta. 

Categoriile subconştiente – despre care vorbeşte Lucian Blaga – care 

imprimă unitatea şi consecvenţă stilistică tutoror creaţiilor umane şi chiar vieţii 

şi care explică toate aceste deosebiri sunt exact aceleaşii, care explică şi 
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deosebirile regionale ale muziciii populare laice, ale diferitelor dialecte şi graiuri 

lingvistice, obiceiuri, porturi, forme arhitectonice etc. 

De altfel, variaţia în unitate este o lege estetică cunoscută încă de la 

Aristotel şi confirmată de diferiţi cercetători experimentaţi moderni – Zeissing, 

Fechner etc., care au dovedit că liipsa variaţiei în uniformitate ar duce la 

monotonie şi închistare. 

Această lege estetică a varietăţiii în uniformitate domină toată arta 

tuturor timpurilor şi tuturor popoarelor, exprimată în artele plastice, în muzică, 

în grai, port, obiceiuri etc. 

De aceea, nimănuia nu i-a trecut niciodată prin minte să uniformizeze şi să 

generalizeze, de exemplu, dialectul, muzica populară, sau portul specific unui 

ţinut, în toate ţinuturile locuite de acelaşi popor. O astfel de încercare, nu numai 

că ar fi întâmpinat reacţii fireşti, ci ar fi fost considerată de-a dreptul absurdă. 

Aşa se explică – revenind la muzica bisericească – nu numai variantele 

naţionale ale muziciii bizantine, ci şi variantele ei regionale în cadrul aceluiaşi 

popor, sau – cum am ziice astăzi – dialectele ei, care corespund unor anumite 

zone folcorice. 

Astfel de zone folclorice şi dialecte muzicale există nu numai la noi, la 

români, ci la toate popoarele, ele fiiind determinate – aşa cum am mai arătat de 

aportul elementului autohton specific, cu expresie a sufletului şi comunităţii 

spirituale a unui grup social. Aşa, de exemplu, în voluminoasa sa lucrare, în două 

volume, intitulată: „Cântarea populară bisericească ortodoxă sârbă”, apărută 

postum, la Belgrad, în anul 1969, episcopul sârb Ştefan Lastavici, stabileşte 

numeroase variante ale unor dialecte locale („napev”), deosebindu-se unele de 

altele prin linii melodice mai bogate sau mai sărace. 

În ceea ce priveşte cântarea noastră bisericească, unul dintre dialectele 

ei locale cele mai individualizate este cel de nuanţă bănăţeană, dialect de mare 

frumuseţe artistică, deosebindu-se prin melodicitate bogată şi variată, 

expresivitate nuanţată şi forţă emoţională, precum şi prin întrepătrunderea şi 

unitatea organică dintre substanţa muzicală şi conţinutul sacru al textului. 

Această frumuseţe a cântării bisericeşti bănăţene, cu uşoarele ei 

variante zonale – în special cele din jurul Caransebeşului, Lugojului, Timişorii şi 

Oraviţei – a fost tot atât de apreciată ca şi muzica populară bănăţeană 

lumească, încă înainte cu sute de ani. 

În privinţa aceasta, Tiberiu Brediceanu, autoritate incontestabilă în 

materie vorbind despre predispoziţiile muzicale cu totul deosebite ale 

bănăţenilor spune: 
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„De asemenea, în secolul al XVIII-lea, putem să reluăm o menţiune 

elogioasă şi pentru muzica religioasă din Transilvania, cu deosebire în ceea 

ce priveşte muzica bisericească a românilor din banat. În 1657, într-adevăr, 

Suzana Lovantffy, văduva principelui transilvan George Rakoczi I-ul, 

fondează o şcoală pentru institutorii din Făgăraş, în regulamentul  căreia 

impune profesorilor de cântare românească, să prevedea elevilor cântările 

religioase ale bisericilor din caransebeş şi Lugoj. Se ştie, că românii din 

Transilvania, ca şi aceia din alte provinciii româneşti şi, în general, ca şi 

toate popoarele de rit ortodox (bulgari, sârbi, ruşi) au adoptat pentru cultul 

lor, încă de la început, muzica religioasă bizantină. Această muzică a luat, în 

fiecare regiune o formă specifică. (sublinierea noastră). Românii din banat, 

excepţional dotaţi pemtru muzică au ştiut să îmbogăţească cu astfel de 

melodii atât de frumoase şi atât de suave, încât au fost remarcate şi 

apreciate până în privinciile îndepărtate.”  

 

Aceasta, pentru că într-adevăr, una dintre caracteristicele de bază ale 

muzicii noastre bisericeşti în general şi a variantei ei bănăţene în special, a 

formei ei specifice regionale, despre care vorbeşte Tiberiu Brediceanu, este – 

fără a intra în amănunte de teorie şi estetică muzicală – tocmai perfecţiunea ei 

din punctul de vedere al unităţii organice dintre fond şi formă, dintre 

adâncimea sentimentului religios şi sinceritatea emoţiei, exprimate prin 

melodie şi conţinutul de idei şi de sentimente al textului. Cu alte cuvinte, 

originalitatea, autenticitatea şi valoarea artistică a muzicii noastre bisericeşti 

ortodoxe de nuanţă bănăţeană constă în perfecţiunea „formei” ei, rezultând 

din relaţia substanţei muzicale cu esenţa textului, din sinteza echilibrului sonor 

cu virtualităţile afective ale ... 

Atât muzica noastră bisericească în general, cât şi cea bănăţeană în 

special, au ajuns în această „formă” în urma unei îndelungi evoluţii fireşti, după 

ce au asimilat toate influnţele care s-au exercitat asupra lor de-a lungul 

secolelor, influenţe pe carele-au topit şi transformat într-un tot predominat de 

elemente autohtone, după cerinţe sufleteşti specifiice gândirii şi predispoziţiilor 

muzicale ale poporului nostru din diferitele regiuni locuite de el. Este adevărat, 

că în vechile provinciii româneşti, care au suferit mai ales influenţa muzicii 

turceşti şi greceşti, aceste influenţe străine s-au impus cu mai multă tărie, pe de 

o parte datorită unor condiţii istorice şi social-culturale deosebite de cele ale 

românilor din Ardeal şi Banat, iar pe de altă parte, datorită – poate – şi faptului 

că „românii din Banat, excepţional dotaţi pentru muzică au ştiut să 
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îmbogăţească cu astfel de melodii atât de frumoase şi atât de suave” cântarea 

bisericească, cum spune Tiberiu Brediceanu, încât elementul autohton s-a 

impus şi s-a păstrat nealterat în toată frumuseţea lui. 

Despre această evoluţie şi autohtonizare a muzicii noastre bisericeşti în 

general şi a celei bănăţene în special vorbeşte şi Timotei Popovici, bun 

cunoscător al ei. 

 

„Cântarea bisericească a noastră – spune el – are aceeaşi bază 

comună cu cântarea veche a bisericii orientale. Însă cărţile bisericeşti 

uzitate de noi, nefiind provezute cu notaţiune, melodiile bisericeşti s-au 

păstrat numai prin tradiţie, trecând din gură în gură, de la o generaţie la 

alta. 

În această situaţie n-a putut fi ferită de schimbările datorite mai ales 

cântărilor, aproape unicii susţinători ai cântării bisericeşti la noi din cele mai 

vechi timpuri până aproape de prezent, precum şi de alte influenţe externe. 

Prima urmare a acestei situaţii e, că cântarea bisericească s-a abătut de la 

cea veche. Aceasta însă numai în parte poate fi regretat. Căci, deşi mai ales 

în urma capriciilor cantorilor de pe vremuri, cari cu puţine excepţii erau, ca 

şi cei de azi, oameni fără şcoală şi mai ales fără şcoală muzicală, s-au 

strecorat în cântarea bisericească unele elemente nepotrivite, totuşi e şi 

aceea adevărat, că, mai ales în urma elementelor introduse din muzica 

poporală, această cântare a primit oarecum colorit naţional, condiţia de 

căpetenie a cântării în bisericile cu caracter naţional. A 2-a urmare e, că azi 

în fiecare ţinut, ba aproape în fiecare comună se cântă altfel şi astfel nu 

avem o cântare uniformă, cum ar trebui să fie”.  

 

Observaţiile lui Timotei Popovici, deşi făcute în anul 1905, sunt valabile 

şi astăzi, neputându-se tăgădui „caracterul naţional” al cântării bisericeşti din 

Banat, „coloritul” ei specific românesc sau sârbesc, despre care vorbeşte el, 

deosebit de acela al altor popoare ortodoxe, cu toată originea comună, 

bizantină, a cântării lor bisericeşti. Aceste observaţii, chiar dacă sunt formulate 

simplu – neştiinţific ar putea zice unii – confirmă întru totul susţinerile lui Lucian 

Blaga – citate în alt capitol – bineînţeles formulate în termenii specifici ai 

filosofiei sale. 
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