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REZUMAT 
Este deja bine-cunoscut faptul că muzica bisericească românească precum şi cea 
sârbească au rădăcini bizantine comune. De asemenea, există dovezi clare ale influenţelor 
muzicii populare asupra muzicii bisericeşti, care s-au păstrat până în zilele noastre (Cinci, 
2009). Aceste două conexiuni datează încă din primele secole ale consolidării muzicii 
creştine. Sf. Ioan Gură de Aur (354-407), spre exemplu, vorbeşte despre prezenţa 
cântecelor laice ale viticultorilor, marinarilor şi meşteşugarilor în Biserică (Hercman, 
2004). Cântecele cu origini păgâne, cântecele agricultorilor, cele provenite din dans sau 
muzica instrumentală, au reprezentat o parte a cotidianului. Muzica bisericească a 
supravieţuit acestor influenţe. Deşi Biserica a încercat să se protejeze de influenţele din 
afară, această apărare nu a decurs prea uşor. Cea mai bună dovadă o reprezintă Sinodul 
Ecumenic de la Constantinopol, care a avut loc la sfârşitul secolului VII, care a adoptat 
numeroase hotărâri referitoare la obligaţia preoţilor de a evita influenţele de orice fel din 
afara Bisericii. Autorii culegerilor de cântece practicate în Biserica Ortodoxă Sârbă, precum 
Kornelije Stanković sau Stevan Stojanović Mokranjac, reprezintă transpunerea modernă a 
acestor experienţe şi trasee istorice bogate şi interesante. 
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INTRODUCERE 
Unii muzicologi împart creaţia muzicală a Bisericii estului în cea bizantină şi cea 
neobizantină (Moisescu, 1999). Astfel, muzica bizantină reprezintă creaţia apărută în 
perioada multiseculară a existenţei Bizanţului, pe când cea neobizantină este considerată 
ca fiind cea apărută în centrele ortodoxiei de după dispariţia acestui imperiu deosebit de 
puternic în secolul al XV-lea. Se acceptă ideea conform căreia Imperiul Bizantin a existat 
începând cu anul 330 şi până pe data de 29 mai 1453 când, în acea zi de marţi, în acele 
trei ceasuri rele devenite celebre în istorie şi în superstiţia popoarelor din est, imperiul a 
căzut sub stăpânire otomană. Muzica bizantină, în conformitate cu aceleaşi idei, se poate 
împărţi în două perioade: cea denumită presonoră cuprinzând perioada dintre secolele 
IV-IX şi cea sonoră între secolele X-XV (Hercman, 2004, p. 12). Primele manuscrise păstrate 
datează aproximativ din secolul al X-lea, iar după cercetările mai recente, primul 
manuscris datat provine din anul 1106, aşa-numitul Codex Petropolitanus graecusu 
(Hercman, 2004). Faptul că istoria muzicii nu dispune de manuscrise originale ale 
Creştinismului, începând cu primele sale secole şi până prin secolele IX-X, rămâne un 
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inconvenient în cercetarea istorică. Se poate considera că manuscrisele de mai târziu 
conțin de asemenea cântece cu originea în secolele timpurii, însă această afirmație nu 
poate fi verificată empiric.  
 Unul dintre motivele inexistenţei izvoarelor scrise poate fi explicat prin oralitatea 
specifică însuşirii şi transmiterii către generaţiile următoare a muzicii creştine. Oralitatea 
în muzica bisericească la sârbi şi români ocupă o suprafaţă temporală considerabilă. 
Ipoteza de lucru formulabilă în contextul celor observate se referă la un triunghi format cu 
muzica bisericească, muzica populară de factură orală şi influenţele occidentale ale culturii 
scrise. Obiectul demonstraţiilor, infirmând sau confirmând ipoteza, este direcţionat spre 
verificarea măsurii în care influenţa muzicii populare asupra muzicii bisericeşti a încetinit 
adoptarea unui sistem de notaţie muzicală. Pe acest fond, la sfârşitul secolului al XIX-lea 
muzica de biserică a suferit influenţe considerabile din partea muzicii populare, mai ales în 
cazul cântării de strană româneşti bănăţene (Cinci, 2009). Existenţa acestui fenomen este 
notată încă din secolul al X-lea în numeroasele documente care tratează conexiunile dintre 
muzica păgânilor şi cea a creştinilor (Hercman, 2004, p. 19). 
 Muzica poate fi considerată ca fiind un mijloc pentru o mai bună înțelegere a 
înțelepciunii divine (Hercman 2004). Această afirmație ar putea fi o scurtă descriere a 
viziunii religioase a importanței muzicii. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur amintește 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel în care ne invită să învățăm psalmi, imnuri și alte cântece 
religioase. În opinia Sfântului Pavel, muzica ajută la depășirea oboselii, iar textele 
religioase sunt mult mai bine primite. Muzica întărește moralitatea cuiva, evidențiază 
aspectele sale bune și pune accentul pe iubire. 

Muzica a avut un rol deosebit în societatea bizantină deasemenea prin preocupările 
teoretice descoperite. Una dintre primele lucrări care are ca subiect principiile teoretice 
ale muzicii bizantine este cea intitulată Introducere în arta muzicală, al cărei autor se 
presupune a fi bătrânul Bacchius (Hercman, 2004, p. 71). Părţile manuscrisului care au 
fost păstrate datează din secolele XII-XIII. Manuscrisul este interesant datorită faptului că 
descrie elementele muzicii bizantine vechi. Este explicat sunetul muzical dar se acordă o 
anumită atenţie şi categoriilor teoretice mai complexe (Hercman, 2004). Manuscrisele de 
mai târziu, precum cel cunoscut sub denumirea de Anonimul lui Belerman, după filologul 
cu acelaşi nume care a fost preocupat de cercetarea muzicii antice greceşti, le putem găsi 
în transcrierile datând din secolele XIV-XVI. Părţile manuscrisului care s-au păstrat sunt 
mai ample şi conţin elemente de ritm, notaţie şi modalităţi de conducere a melodiei. 
Partea a doua a manuscrisului descrie noţiuni cum ar fi intervalele muzicale, înălţimile 
sunetelor, relaţiile din interiorul intervalelor, modulaţiile şi scările. În partea a treia, care i 
se atribuie unui al treilea autor, sunt discutate elementele de diferenţiere dintre sunetul 
muzical şi cel nemuzical, caracteristicile tipurilor de intervale melodice (cum ar fi 
consonanţele perfecte: cvarta, cvinta şi octava), caracteristicile registrelor vocale, etc. 
Lucrarea se termină cu descrierea sistemului de solmizare şi cu prezentarea unor exerciţii. 

 
MATERIALE ŞI METODE ALE CERCETĂRII 
Dintre lucrările autorilor la care se face referire, constituindu-se ca materiale de studiu, 
cele aparţinând lui Stevan Stojanović Mokranjac, se relevă printr-un interes sporit pentru 
cercetare, având în vedere specificul operei acestuia. Printre atributele sale artistice şi 
ştiinţifice menţionăm: 
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 Experienţa însuşirii muzicii bisericeşti pe cale orală, altfel spus o bună cunoaştere 
a cântării bisericeşti încă din copilărie, chiar dacă a fost abordată într-o manieră 
amatoricească; 

 }nsuşirea unei bogate culturi muzicale dobândite, studiind la Leipzig, München şi 
Viena; 

 Experienţa activităţii corale bogate ca solist şi dirijor; 

 Foarte buna cunoaştere a muzicii folclorice prin studiu şi culegeri realizate. 
 
 Lucrarea de faţă se bazează pe două modalităţii de cercetare: una istorică şi alta de 
selecţie comparată. Cea istorică scoate în evidenţă unele dintre aspectele muzicii biserieşti 
sârbeşti, raportându-se la originile bizantine ale acesteia, afirmate şi clamate de diverşi 
autori, precum şi la realitatea modelării acesteia, rezultate din forma de transmitere orală, 
nepreocupată de rigori şi apropiată ca şi concept de muzica folclorică, supusă 
modificărilor permanente (Cinci, 2009). Mai departe, aplicând metoda selecţiei 
comparate, putem afirma că, având origini bizantine și trecând prin filtrul oralităţii, muzica 
folclorică devine izvor de inspiraţie pentru unele creaţii componistice din care lucrarea de 
faţă le selectează pe cele mai importante, înainte de toate în activitatea celui mai de 
seamă compozitor sârb al secolului al XIX-lea, Stevan Stojanović Mokranjac. Astfel, 
termenii reperele creativităţii, intrând în titlul prezentului studiu, se referă la preocuparea 
componistică faţă de unele modele melodice, structuri modale şi turnuri melodice 
specifice glasurilor sau eh-urilor în forma oarecum standardizată a lor, în măsura în care 
transmiterea în continuare a muzicii în biserică, în spaţiile ortodoxe, rămâne preponderent 
orală. Lucrarea de faţă se referă la creaţiile componistice de factură religioasă 
reprezentative pentru muzica sârbească, apelându-se la metoda selecţiei comparate, 
având ca reper de pornire modelele melodice practicate în Biserica Ortodoxă Sârbă. 
 Când vorbim despre cercetările teoretice ale muzicii bizantine, mai trebuie amintite 
câteva lucrări pe care le-am considerat valoroase din punct de vedere istoric. Una dintre 
acestea este Introducerea în armonie care i se atribuie filosofului Gaudentiu. Cele mai 
vechi părţi ale acestui manuscris se păstrează din sec. al XII-lea. Din punct de vedere al 
conţinutului, lucrarea este asemănătoare cu cea descrisă anterior, conţinând descrierile 
sunetului muzical şi nemuzical, tipologia utilizării intervalelor de cvartă, cvintă şi octavă, 
cea mai mare parte a manuscrisului referindu-se la principiile de notaţie (Hercman, 2004, 
p. 76). Pe lângă Teoria lui Gaudentiu, vom aminti şi Introducerea în muzică a lui Alypius 
(sau Alypii) şi o lucrare ce a contribuit decisiv la construirea conceptului bizantin asupra 
muzicii. Este vorba despre opera lui Aristidis Quintiliani Despre muzică, din care cele mai 
vechi părţi s-au păstrat într-un manuscris din perioada secolelor XIII-XIV. Lucrarea este 
alcătuită din trei volume, primul referindu-se la un set de generalităţi, cel de-al doilea la 
problematica ethosului şi la aspectele didactice ale muzicii, iar cel de-al treilea la 
aspectele filosofice ale muzicii şi la importanţa acesteia în societate. 
 Deşi bizantinii nu au acordat o atenţie deosebită notaţiei muzicale, acesteia fiindu-i 
acordată o importanţă mai mare abia mai târziu, în actualitate cunoaşterea ei reprezintă 
un deziderat. Prin intermediul notaţiei ni se oferă diverse informaţii cu privire la 
concepţiile şi abordările teoretice ale muzicii bizantine sârbeşti. Dezvoltarea notaţiei 
bizantine cunoaşte două perioade distincte, cea paleobizantină cuprinzând secolele X-XII şi 
cea bizantină târzie, perioada de până la căderea Bizanţului în secolul al XV-lea (Moisescu, 
1999). Abordarea notaţiei bizantine ne conduce în mod neapărat cu gândul la aşa-numita 
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scriere ecfonetică (neumatică) care nu a avut ca scop primordial stabilirea înălţimilor 
absolute, ci s-a adresat în primul rând citirii textelor bisericeşti, precizării modalităţii de 
declamare a  pericopelor (fragmentelor) apostolice şi evanghelice. Acest mod special de 
citire a Apostolului şi Evangheliei s-a păstrat în practica bisericească până în zilele noastre 
iar cei care citesc aceste texte trebuie să fie instruiţi corespunzător (Moisescu, 1996). Se 
cunoaşte cu precizie că semnele bizantine (neumele) utilizate în perioada paleobizantină 
nu stabileau salturi intervalice precise ci doar sensul melodic. Scrierea bizantină 
neumatică devine foarte prezentă între secolele IX-XIII, pentru ca două secole mai târziu 
să cadă în obscuritate (Hercman, 2004, p. 260). 
 Un termen important de care au fost preocupaţi teoreticienii bizantini a fost 
aşa-numita armonică (harmonică). Acest termen nu trebuie discutat în comparaţie cu 
termenul clasic de armonie, deşi unele elemente ale acestuia pot fi regăsite şi în concepţia 
bizantină. Deşi abordarea termenului amintit a cunoscut numeroase controverse, s-au 
conturat mai multe explicaţii care au avut de depăşit inclusiv problemele de traducere a 
textelor bizantine, astfel că harmonica ar putea fi înţeleasă ca fiind partea teoriei care 
abordează înălţimile sonore şi relaţiile dintre acestea. Ritmica şi metrica, deşi au 
reprezentat aspecte importante ale muzicii, nu au fost considerate a fi domenii exclusiv 
muzicale. Ritmul a fost de cele mai multe ori discutat în legătură cu dansul iar metrica a 
fost considerată ca fiind un aspect al textului literar. Ceea ce au în comun multe dintre 
teoriile bizantine este împărţirea armonicii în şapte părţi, care se referă la sunete-tonuri, 
intervale, sisteme, genuri, scări, modulaţii şi mişcări melodice (Hercman, 2004). 
 Transformarea creştinismului în religie tolerată în Bizanţ (313 d.C.) face ca acesta să 
primească un rol social deosebit de important. Creştinismul va pătrunde în viaţa 
oamenilor simpli, a statului şi a autorităţilor iar serviciile religioase care aveau loc de mai 
multe ori pe zi nu au putut lipsi din cotidianul diverselor pături sociale. Muzica, foarte 
importantă în cadrul serviciului divin, este o parte constitutivă a vieţii clericilor, dar şi a 
credincioşilor de rând. În biserică (cu diferenţa de rigoare pe care ar trebui s-o facem între 
instituţia bisericii şi lăcaşul de praxis religios) muzica este interpretată împreună, astfel că 
aceasta devine parte a vieţii muzicale de zi cu zi. Toate acestea vor conduce la fenomenul 
spontan de interinfluenţe dintre muzica Bisericii şi muzica poporului, fără o necesitate clar 
exprimată de a se trasa o linie de demarcare între cele două.  
 Conexiunile între muzica populară şi muzica bisericească datează încă din primele 
secole ale consolidării muzicii creştine. Sf. Ioan Gură de Aur (354-407), spre exemplu, 
vorbeşte despre prezenţa cântecelor laice a viticultorilor, marinarilor şi meşteşugarilor în 
Biserică (Hercman, 2004). Cântecele cu origini păgâne, cântecele agricultorilor, cele 
provenite din dans sau muzica instrumentală, au reprezentat o parte a cotidianului şi este 
aproape imposibil să contemplăm ideea potrivit căreia muzica bisericească ar fi putut 
eluda aceste influențe. Deşi Biserica a încercat să se protejeze, acest proces nu a fost unul 
facil, o dovadă în acest sens fiind soborul de la Constantinopol, care a avut loc la sfârşitul 
secolului VII, şi care a adoptat numeroase hotărâri referitoare la obligaţia preoţilor de a 
evita influenţele de orice fel, din afara Bisericii. Este limpede de înţeles că nici preoţii nu 
au putut rămâne în afara influenţelor extrabisericeşti, cu atât mai mult credincioşii care au 
participat activ la serviciile religioase. Aceştia au preluat deseori modele de interpretare 
folclorice şi interpretau cântul bisericesc într-o formă asemănătoare celei dedicate 
publicului larg. La sfârşitul unei presupuse prestaţii artistice, aceștia se închinau în faţa 
credincioşilor, similar interpretării pe scenă. Putem concluziona că muzica bisericească şi 
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cea laică (populară) au fost într-o strânsă legătură încă din primii ani ai Bizanţului (şi chiar 
mult mai devreme), iar legătura respectivă a rămas foarte strânsă pe întreg parcursul 
dezvoltării culturii bizantine (Hercman, 2004). 
 În contextul existenţei influenţelor muzicii populare asupra muzicii bisericeşti, nu 
numai în perioada Bizanţului ci şi după dispariţia acestui mare imperiu, trebuie menţionat 
încă un fenomen pe care îl vom descrie mai târziu ca fiind prezent în muzica sârbească şi 
românească, denumit sistemul modelelor melodice. Anume, pentru muzica laică bizantină 
a fost caracteristică utilizarea unei melodii pe mai multe texte literare şi viceversa. Acest 
fenomen s-a păstrat până astăzi ca fiind una dintre metodele de bază în însuşirea cântării 
bisericeşti, cu atât mai mult în perioada dinainte de secolul XX când muzica de strană se 
transmitea de la o generaţie la alta, pe cale orală.  
 Fenomenul adaptării textului unei melodii deja cunoscute a contribuit la o rapidă 
acceptare a muzicii bizantine, atât a celei bisericeşti cât şi a celei laice. Oralitatea însă nu 
trebuie considerată a fi singurul motiv al pătrunderii influenţelor populare în cântul 
bisericesc. Un mare aport la acest fenomen o are şi notaţia destul de imperfectă. Modelul 
antic de notaţie, utilizat şi în primele secole ale existenţei Bizanţului, care s-a axat doar pe 
precizarea înălţimii sunetelor, nu a putut împiedica pătrunderea elementelor noi, odată cu 
fiecare interpretare. Libertatea în interpretare se poate studia de asemenea ca o toleranţă 
a Bisericii, aceasta dorind ca în rândurile ei să intre cât mai mulţi credincioşi, mai ales în 
primele secole, astfel că prezenţa modelelor păgâne în interpretare nu au putut fi evitate. 
 Înainte de a aminti numele unor creatori importanţi ai muzicii bizantine, va trebui să 
ne îndreptăm privirea către anumiţi termeni care se referă la aceştia. Anume, în perioada 
timpurie de creaţie, pentru creatorii muzicii şi a textului literar s-au utilizat termeni 
precum imnod sau melod. După secolul al VII-lea se poate întâlni termenul de imnograf 
pentru desemnarea autorului textului literar ataşat unei melodii deja cunoscute. Nu este 
exclus ca acest termen să fi desemnat uneori şi pe creatorii muzicii. Aflarea adevărului este 
îngreunată şi de faptul că în textele neobizantine apar şi alte denumiri precum: 
azmatograf, melurg și musikos, cu sarcini insuficient cunoscute până în zilele noastre, 
astfel încât este necesară abordarea fiecărei personalităţi muzicale în parte. Spre exemplu, 
cercetările mai recente afirmă cu certitudine că Ioan Damaschinul a fost doar autorul 
textelor literare, nu şi al muzicii, însă i s-a atribuit această latură a creaţiei bizantine 
datorită celebrităţii sale (Moisescu, 1996). 
 Precizând termenii la care se referă studiul, specificăm faptul că, abordând creaţia, 
facem referiri în special la opusurile componistice bazate pe muzica bisericească de 
strană, însă, atunci când este relevant, şi la modalitatea de interpretare a muzicii 
bisericeşti canonice. Astfel, cele opt glasuri bisericeşti sau, altfel spus, acele modele 
melodice folosite cu variantele specifice în Biserica Ortodoxă Sârbă şi descrise în Octoihul 
lui Mokranjac, în acest ultim caz descris, devine un reper, iar metoda analizei istorice şi a 
selecţiei comparate între varianta canonică a muzicii şi abordarea artistică devine calea de 
urmat. 
 
REZULTATE  
Când vorbim despre numele importante a celor care au trăit după cea de-a doua jumătate 
a secolului al VII-lea, pe lângă Ioan Damaschinul ne vom referi şi la Andrei din Creta, 
Cosma, Teodor, Iosif, Anatoliu, Climent, Teoctist, Petru, Simeon, precum şi la patriarhii 
Constantinopolului, Gherman, Tarasius, Metodiu, Fotius etc. Există şi unele mărturii ale 
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creaţiei împăraţilor precum Vasilie I sau Constantin Porfirogenitul (Hercman, 2004, p. 
177). 
 Practica notării numelor creatorilor a început prin secolul al XV-lea (Hercman, 2004, 
p. 191). Polemicile privind perioada istorică în care şi-au desfăşurat activitatea unii melurgi 
există şi astăzi. În discuţie este pusă chiar şi perioada în care a trăit poate cel mai celebru 
creator de muzică bizantină, Ioan Koukuzelis. Este în general acceptată ideea că acesta şi-a 
desfăşurat activitatea între 1280-1360. Koukuzelis a cunoscut gloria încă din timpul vieţii. 
Aportul său a marcat nu numai sfera creaţiei muzicale ci şi sfera teoretică, respectiv pe cea 
pedagogică. Din păcate nu există multe date despre viaţa lui. Se ştie că mama lui a fost de 
origine bulgară şi că talentul lui Ioan a fost descoperit încă în frageda copilărie, astfel că a 
fost trimis la Constantinopol pentru a fi educat. Creaţia muzicală koukuzeliană poate fi 
descrisă ca fiind inovatoare. Melodiile sale au o întindere generoasă, compozitorul este 
foarte curajos în a întrebuinţa melismele şi salturile intervalice, apelând deseori la texte 
tradiţionale. Dintre lucrările şi culegerile sale amintim: Anagramatisme, Stihire calofonice, 
Tropare psalmodice, Heruvicul etc.  
 Cea mai mare parte a bibliografiei în domeniu care abordează muzica bisericească 
răsăriteană descrie foarte modest glasurile (ehurile) ca fiind nişte scări (opt la număr) cu 
configuraţie intervalică specifică, alcătuind Octoihul. Este dominantă ideea conform căreia 
octoihul este de fapt un grup de scări, ceea ce demonstrează faptul că bibliografia 
occidentală, mai ales în sfera istoriei muzicii, nu a acordat suficientă atenţie acestui 
domeniu. Principiul octoihal, adică repartizarea cântatului pe opt săptămâni a fost utilizat 
încă din timpul patriarhului Sever, în secolul al VI-lea. Există opinii potrivit cărora 
împărţirea modului de a cânta în opt săptămâni îşi are originile în unele ritualuri păgâne 
(Hercman, 2004, p. 226). Este cert că în teoria antică termenul de ehos (glas) nu a definit o 
scară. Rămâne întrebarea când a început transformarea teoretică a acestui termen şi 
identificarea lui cu o scară (Hercman, 2004). 
 Cântarea popular-bisericească de la Karlovci a fost notată pentru prima dată într-o 
formă de scriere modernă de către compozitorul sârb Kornelije Stanković (1831-1865). 
Acesta a reprezentat o personalitate marcantă a istoriei muzicale sârbe. Un romantic 
adevărat, cu studii la Viena, Stanković devine dirijor al Societăţii de cântări din Belgrad.  
Activitatea lui componistică a fost dedicată în special creaţiilor pentru voce şi pian 
(Marinković, 1994, p. 120). 
 Personalitatea lui Stanković este importantă 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 evidente 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 studia prin intermediul preocupărilor lui Stanković. 
 Deşi numele lui Stanković 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, în special din cadrul Bisericii, a fost creată de-a lungul 
timpului prin sistematizare şi adaptare. În acest sens, domeniul cercetării muzicii de strană 
sârbeşti se adresează încă unui nume, din păcate nu atât de cunoscut pe cât ar trebui: 
episcopul Jerotej Mutibarić (1799-1858), contemporan al lui Stanković şi o personalitate 
pe deplin dedicată muzicii bisericeşti. 
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 Jerotej (numele lumesc Ignjatije), s-a născut la Begeč. 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 
Stratimirović, Jerotej recurge la unele reformări ale muzicii de strană, pe care o scurtează, 
considerând că modul de interpretare al ei, practicat de arhimandriţii Dimitrije Krestić şi 
Dionisije Čupić, este neconvenabil. Astfel, Jerotej realizează o redactare finală a cântării 
bisericeşti, binecuvântată de către mitropolit. 
 Influenţată de melosul popular sau nu, pornită de la Karlovci spre alte regiuni, 
inclusiv spre Banat sau nu, muzica ce îi preocupa pe Mutibarić şi Kornelije Stanković 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. 
 Preocupările lui Stanković 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 Stojanović Mokranjac (1856-1914). 
 Mokranjac este poate cea mai marcantă personalitate a trecutului muzicii sârbeşti 
bisericeşti. 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 de factură 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 ţări precum Austro-
Ungaria, Bulgaria, Turcia, Rusia şi 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 
(Marinković, 1994, pp. 121-122). A avut o mare contribuţie la înfiinţarea primei şcoli de 
muzică de pe teritoriul de atunci al Serbiei, în anul 1899. 
 După cum am afirmat deja, Mokranjac a fost preocupat de valorificarea folclorului. 
Cele mai cunoscute lucrări ale lui Mokranjac inspirate din folclor sunt aşa-numitele 
Rukoveti (srb.: mănunchi), suite corale bazate pe melodii populare. Fiind un bun 
profesionist, cu studii făcute la München, 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 consacrate din repertoriul ansamblurilor 
corale sârbeşti. 
 O mare parte a activităţii sale, Mokranjac o dedică muzicii corale religioase. Una 
dintre capodoperele lui în acest sens o reprezintă Liturghia, scrisă pentru cor mixt, dar 
având şi o variantă pentru cor pe voci egale. Deşi destul de accesibilă, Liturghia lui 
Mokranjac nu este deloc simplistă, dovedind cunoştinţele compozitorului, mai ales în 
domeniul înveşmântării armonice. 
 Pe lângă Liturghie, Mokranjac a scris şi alte piese cu caracter religios, respectând 
regulile canonice, ceea ce permite interpretarea acestora în cadrul serviciului religios. 
Amintim în acest sens: Acatistul Maicii Domnului, Două cântece pentru Vinerea Mare, Pe 
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Tine Doamne Te Lăudăm şi Slujba înmormântării. În cele mai multe cazuri, accentul este 
pus pe muzica de factură corală. 
 Compozitorul şi dirijorul Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti. 
Din fragedă copilărie, a fost prezent la serviciile religioase, ajutând liturghisitorii şi cântând 
la strană (Manojlović, 1923). A făcut cunoştinţă cu muzica bisericească mai întâi în mod 
practic, abia mai târziu căutând unele explicaţii de natură teoretică. Aceste aspecte sunt 
vizibile în creaţia de factură religioasă a compozitorului, care foloseşte citate din cântarea 
eclesiastică. Cursul melodiei, formulele melodice care conduc la cadenţe şi uneori liniile 
melodice în întregime, indică faptul că Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării 
bisericeşti. Cunoştinţele vor fi transpuse în Octoih şi, bineînţeles, în creaţiile sale corale.  
 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 unei colecţii de cântări intitulate Strano pjenije (Cântarea de strană) 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 Sârbă. 
 Este bine cunoscut faptul că Mokranjac s-a bazat în compoziţiile sale pe cântările 
bisericeşti pe care le-a însuşit. De multe ori, în lucrările compozitorului este greu să fie 
depistate linii melodice distincte inspirate din cântarea bisericească. Citatele se rezumă 
deseori la câte o turnură melodică, la unul sau mai multe motive, sau la câte o formulă 
cadenţială specifică manierei de cântare bisericească. Totuşi, unele opusuri componistice 
ale lui Mokranjac folosesc melodii distincte ale cântării bisericeşti. Aruncând o privire 
asupra lor sau ascultând unele dintre ele, constatăm că le caracterizează un nivel ridicat de 
similaritate cu cântările de strană practicate în bisericile ortodoxe române din Banat. 
Asemănările nu sunt vizibile numai în opusurile componistice propriu-zise ale lui 
Mokranjac, ci şi în izvorul său de inspiraţie. Putem constata acelaşi fenomen comparând 
cântarea bănăţeană şi anumite piese din Octoihul lui Mokranjac. 
 Asemănările dintre cântarea practicată de Biserica Ortodoxă Sârbă şi cea a Bisericii 
Ortodoxe Române din Banat sunt evidente. Ele sunt confirmate şi de către oamenii din 
sânul Bisericii. Aşadar, Î.P.S. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul 
Banatului, în Argumentul pe care îl semnează în începutul Cântărilor bisericeşti de Nicolae 
Belean, afirmă fără rezerve că „modul de a cânta al bănăţenilor e de altfel acelaşi cu al 
Bisericii Ortodoxe Sârbe” (Belean, 1995, p. 5). 
 Deosebit de semnificativ este încă un fapt, afirmat cu certitudine de unii cercetători 
în cazul cântării sârbeşti, şi pe care îl putem constata în cazul muzicii româneşti de strană 
din Banat: pătrunderea vizibilă a elementului popular în muzica bisericească (Cinci, 2009). 
În acest sens, unul dintre cei mai importanţi cercetători ai operei lui Mokranjac, Kosta 
Мanojlović (1923), referindu-se la cântările bisericești notate de compozitor, afirmă că 
Mokranjac a descoperit, extras și pătruns armonia psihologică ascunsă în sufletul 
oamenilor în așa fel încât să putem întreba cum au putut oamenii crea o astfel de muzică 
(Manojlović, 1923)? 
 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.  
 Motivele prezenţei elementelor populare în muzica eclesiastică sârbească pot fi 
diverse şi ele trebuie cercetate în mod aparte. Ceea ce este important ţine de însăşi 
prezenţa lor atât în muzica sârbească cât şi în cea românească din Banat. Speculând, ne 
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putem referi din nou la circumstanţele istorice şi la convieţuirea canonică româno-sârbă 
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 Mutibarić, 
Stanković, Mokranjac sau, în cazul muzicii din spaţiul vestic românesc, a  lui Terenţius 
Bugariu, Trifon Lugojan, Atanasie Lipovan şi alţii. 
 Lucrarea care reprezintă una dintre cele mai importante încercări de sistematizare a 
cântării de strană din Banat şi care a devenit un model pentru demersurile de mai târziu, 
dar şi pentru însuşirea cântării bănăţene, este cartea Cântări bisericeşti, editată în 1980, și 
scrisă de profesorul Dimitrie Cusma, preotul Ioan Teodorovici şi profesorul Gheorghe 
Dobreanu. În Prefața scrisă de Preasfinția Sa, Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, 
căruia autorii îi dedică această lucrare, demnitarul bisericii bănățene a prezentat câteva 
dintre motivele pentru care a fost necesară publicarea unei cărți de cântece, care a 
devenit ulterior un adevărat alfabet al cântării de strană în Banat. Preasfinția Sa Nicolae 
afirmă că, în trecut, cântecele bănățene erau transmise dintr-o generație în cealaltă 
datorită cântăreților de strană, în mare parte pe cale orală, deși existau cărți de cântări 
bisericești. În acest sens, Mitropolitul Banatului menționează lucrările lui Terențius 
Bugariu (1910), Trifon Lugojan (1929), Nicolae Firu (1933) și Atanasie Lipovan (1944 și 
1946). Cu toate acestea, titlurile lucrărilor nu sunt clar menționate. Cartea Cântece 
Bisericești, care poate fi recunoscută de celebrele sale coperți negre, are un total de 383 
de pagini și include o erată în care se atrage atenția asupra anumitor greșeli care s-au 
strecurat în paginile operei. 
 Această carte reprezintă o lucrare de referinţă atât în cercetarea cântării de strană din 
Banat cât şi în practica bisericească. Lucrările care au urmat volumului alcătuit de Cusma, 
Teodorovici şi Dobreanu, în mod special Cântările bisericeşti de Nicolae Belean apărute la 
Editura Mitropoliei Banatului din Timişoara în anul 1995, au fost într-o bună măsură 
inspirate de lucrarea celor trei. Cântările bisericeşti de Nicolae Belean reprezintă una din 
recentele încercări de sistematizare a cântării bisericeşti din Banat într-o formă oarecum 
diferită de cea a înaintaşilor. Volumul apare ca o necesitate, din dorinţa autorului de a 
completa şi perfecţiona apariţiile care i-au precedat (Cinci, 2009). 
 
CONCLUZII 
De-a lungul vremii au apărut mai multe lucrări care au tratat relaţiile dintre cele două 
popoare, român şi sârb, din punct de vedere social, politic (al statelor în care aceste 
popoare au vieţuit: Ţările Române sau Valahia – mai târziu România, Imperiul Habsburgic 
– mai târziu Imperiul Austro-Ungar, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor – mai târziu 
Iugoslavia – iar şi mai târziu, Serbia) şi cultural. Conexiunile muzicale se pare că nu au fost 
suficient de prezente în abordări. În acest context, apropierile dintre muzica bisericească 
românească bănăţeană şi cea sârbească, două entităţi cu multe puncte comune, din 
diverse motive nu şi-au avut locul cuvenit printre cercetările muzicologice.  
 Originea bizantină, şirul evenimentelor istorice au făcut ca cele două entităţi, românii 
şi sârbii de pe teritoriile nord-dunărene, să trăiască sub acelaşi acoperiş ierarhic religios. 
Socialul şi mentalul lor comun constituie câţiva dintre factorii printre care trebuie căutate 
motivele unei apropieri semnificative dintre cele două practici muzicale.  
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 Lucrarea de faţă contribuie la cercetarea acestor apropieri, marcând aspectele 
comune la nivelul sistemelor şi structurilor sonore, a conţinutului sonor, a ritmicii, metricii 
şi ornamentației. Cercetările acestor planuri ale limbajului muzical nu au făcut decât să 
confirme conexiunea puternică dintre muzica de strană bănăţeană şi muzica sârbească 
întruchipată în expresia creativă a lui Mokranjac. Comune nu sunt numai configuraţiile de 
ordin sonor, ci şi puternica încărcătură emoţională şi excepţionala frumuseţe. 
 Volumele de cântări, sintetizate de Mokranjac, rămân un izvor de inspiraţie pentru 
compozitor. Creaţiile sale însă au fost supuse modificărilor continue cauzate de 
nerenunţarea la oralitate în studiu şi învăţare de către cei care le cântau. Muzica 
standardizată a Bisericii Ortodoxe Sârbe, notată în volumele de cântări sintetizate de 
Mokranjac, pe de o parte îşi ascunde din ce în ce mai mult originile bizantine, pe de altă 
parte le impune pe cele folclorice, reieşite din fireasca pătrundere a lumescului în sacru, 
prin constructul creativ al cântăreţului neprofesionist. Deşi imputând lipsa de rigoare, 
chiar acest fapt poate deveni un nou izvor de inspiraţie într-o muzică vie care îşi depăşeşte 
propriile limite în mod continuu, năzuind spre nimbul necunoscut al imaginatei divinităţi. 
 Impunându-se o discuţie cu privire la abordarea muzicii bisericeşti, în general, în 
cazul muzicii practicate în cultul ortodox, în particular, se pune problema parcursului de 
dezvoltare al acesteia de azi înainte. Potrivit canoanelor bisericii, estetica muzicală nu este 
reperul dominant al acestui gen de muzică. Un cântăreţ nu poate fi mustrat sau judecat 
dacă interpretarea lui nu este conformă cu rigorile muzicale. În interpretarea muzicii 
bisericeşti exigenţele sunt altele decât în muzica laică. Calitatea pe care cântăreţul o are, 
de a fi încadrat într-un lăcaş de cult, aduce cu sine din partea participanţilor la 
ceremonialele religioase riscul unor critici referitoare tocmai la interpretare. 
Considerentul care exprimă starea sa sufletească atunci când „se adresează lui Dumnezu” 
permite includerea sa într-o altă categorie tehnică muzicală decât cea în care se găsesc 
muzicienii specializaţi în redarea lucrărilor culte. Atât interpretul laic cât şi cel ecleziastic 
comunică o stare interioară. Discuţiile se poartă pe tărâmul exigenţelor şi al definirii 
funcţiilor sociale în care rigorile şi pretenţiile acţionează. Scopul muzicii bisericeşti nu 
poate fi plasat mai întâi în slujba esteticului şi mai apoi a teologicului. Această realitate 
poate crea dificultăţi în relaţia compozitorului cu funcţia religioasă a creaţiei sale, existând 
pericolul ca opusurile componistice să se îndepărteze de practica bisericii şi să devină 
expresii exclusive ale scenei. Se pune întrebarea din care parte poate veni compromisul, 
deoarece, cu siguranţă, dorinţa ambelor părţi este de a urmări un scop sacru. Intenţia deci 
este una bună şi se încadrează în dogmatica bisericii conform căreia omul este o creaţie. 
Rămâne de văzut dacă teologia şi arta vor găsi resursele necesare pentru împăcarea 
tuturor căilor de urmat, convenite de fiecare. 
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