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III. Rezumatul tezei de doctorat 

 
Introducere 

 

Tema aleasă se înscrie pe linia preocupărilor noastre curente legate de compoziţia 

muzicală în general şi de compoziţia în genul stihiraric în mod particular. Până de curând 

interesul nostru s-a manifestat mai mult în direcţia observaţiilor teoretice cu strictă 

aplicare practică, concretizat într-un bogat repertoriu aflat deja în uzul liturgic, în cea mai 

mare parte diseminat prin intermediul internetului. Recent ne-am propus o aplecare mai 

atentă asupra genului stihiraric scurt şi o investigaţie de profunzime pentru a înţelege 

resorturile intime care generează alcătuirea unei piese muzicale în deplină consonanţă 

teologică cu textul consacrat.  

În urma cercetărilor preliminare şi a experienţei muzicale acumulate în ultimii 20 

de ani, ne-am dat seama de câteva aspecte fundamentale: 

1. Între tradiţia orală şi cea scrisă este (şi trebuie să fie) o legătură organică: cea 

orală (sub forma practicii de strană) se întemeiază pe cea scrisă, multiplicând-o şi 

perpetuând-o, iar cea scrisă o confirmă şi o corectează ori de câte ori este nevoie pe cea 

orală. 

2. Între text şi melodie există (şi trebuie să existe) întotdeauna o legătură organică, 

în sensul în care melodia trebuie tot timpul să se „muleze” după text şi să-l potenţeze. 

Pornind de la premisa că există nu numai texte neconvingătoare, ci şi melodii 

neconvingătoare, ne exprimăm convingerea că un text convingător – iar imnografia 

Bisericii a fost dintotdeauna convingătoare, pătrunzătoare, impresionantă – poate fi 

estompat de o melodie nepotrivită, dar poate deveni şi mai convingător printr-o melodie 

potrivită. 

3. Melodiile pe care le consideram înainte „improvizate” s-au dovedit a avea în 

spate un repertoriu de formule bine definit şi un set de reguli stricte. Teza muzicologului 

Nicolae Gheorghiţă (Chinonicul duminical…) a dovedit că până şi în genul melodic 

papadic – considerat înainte improvizatoric prin excelenţă – improvizaţia nu-şi are locul. 
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4. Am constatat că există diferenţe nu doar între genurile componistice, ci şi între 

compoziţiile diverşilor autori (contemporani sau nu), circumscrise aceluiaşi gen 

componistic.  

Dintre cele 3 genuri melodice ale muzicii bizantine preocuparea noastră s-a 

îndreptat în mod special spre cele care generează melodii ample, care dau impresia de 

libertate expresivă şi de fast sărbătoresc: stihiraric şi papadic. Am ales însă pentru 

lucrarea noastră stihiraricul – mai exact genul stihiraric scurt - din raţiuni de ordin 

practic: 

1. Stihiraricul scurt corespunde cu trebuinţele obişnuite ale stranei. Oricărui 

dascăl i se cere să ştie să cânte „pe mic” şi „pe mare”, adică irmologic şi stihiraric. Cei 

mai mulţi „se descurcă” cu irmologicul, dar nu şi cu stihiraricul. Pe de altă parte slujbele 

nu oferă cadrul necesar pentru cântarea practică a papadicului, cu atât mai mult la noi 

unde, în cele mai multe biserici se cântă un singur heruvic (uniformizat) iar cei mai mulţi 

dascăli din mediul rural (unii chiar din mediul citadin) nici nu au auzit măcar de chinonic, 

cântare calofonică, asmatikon, sau de alte heruvice decât cel uniformizat. 

2. Stihiraricul este mai accesibil decât papadicul. 

3. Există deja un repertoriu bogat şi cât de cât coerent de cântări stihirarice de 

unde se poate începe cercetarea. 

Observaţiile făcute mai sus ne-au întărit convingerea că muzica bizantină – 

asemenea iconografiei, arhitecturii, poeziei bizantine – este guvernată de legi, de norme 

care ghidează alcătuirea melodiilor în aşa fel încât ele să nu difere de cele vechi, să-şi 

păstreze „ethosul bizantin”, dar mai presus de toate să rămână în strânsă legătură cu 

sensurile teologice ale textului. În unele lucrări muzicale există menţiuni pasagere cu 

privire la existenţa regulilor de cântare iar în altele sunt chiar expuse, mai mult s-au mai 

puţin explicit, astfel de reguli.  

Ion Popescu-Pasărea scria că „eh (h7coj), mod sau glas bisericesc, însemnează 

felul particular de a cânta în biserică, după anumite reguli”. Anton Pann preciza că 

„precum toate celelalte ştiinţe îşi au regulele şi canoanele lor, asemenea şi Muzica are pe 

ale sale” şi se plângea de psalţii din vremea lui care aduceau „neplăcere auditorilor cu 

proasta şi neregulata lor cântare”. Pe de altă parte, îi dezvinovăţea deoarece „astfel de 

reguli însă nici s-au scris până acum în limba românească, nici s-au predat în vreo şcoală, 
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nici a ştiut cineva că are trebuinţă de asemenea reguli. De aceea nici nu putem învinovăţi 

pe vreunul care n-a păzit la tălmăcirea cântărilor regulile cerute, fiindcă nici n-a avut de 

unde să ia povaţă şi eczemplu în ce chip să urmeze…”. 

Una dintre primele şi cele mai importante lucrări în care se fac recomandări 

concrete cu privire la compoziţie este Theoretikonul lui Chrysanthos. Acesta arată „care 

este maniera în care melurgul iscusit trebuie să creeze melodii în Noul Stihirar” şi îl 

îndeamnă pe acesta să fie atent la ethosul glasului, treptele dominante şi textul poetic 

(punctuaţia). Poate folosi la nevoie ftorale şi formule din vechiul stihirar, dar totdeauna 

„întregi, netruncheate”. În cazul folosirii vechilor formule „este sfătuit să le dea multă 

atenţie şi, prin comparaţie, să pătrundă adânc în ele şi să înţeleagă cum au fost folosite de 

părinţii noştri”. 

Pe lângă reguli, se constată că anumite motive muzicale revin în mod constant, în 

timp ce altele revin mai rar sau deloc. În baza caracterului stereotip al motivelor 

repetitive putem deduce că acestea ocupă un loc important în construcţia melodică (altfel, 

nu ar reveni) şi se pot aduna într-un fel de vocabular muzical sau dicţionar de formule. 

Prima culegere de formule muzicale o găsim la Ion Popescu-Pasărea, acesta fiind imitat şi 

de alţi muzicieni. Cea mai amplă colecţie de formule se găseşte pe situl Mănăstirii 

Sfântul Antonie din America (Colorado) sub titlul de Byzantine Music Formulae. 

În a doua jumătate a secolului trecut şi începutul secolului nostru s-au făcut 

cercetări asupra regulilor de cântare/compoziţie, dintre ele doar unele abordând direct sau 

tangenţial genul melodic stihiraric. Lucrările rezultate au adus contribuţii însemnate la 

ştiinţa muzicologiei bizantine, dar din perspectiva lucrării noastre prezintă şi dezavantaje 

pe care le-am prezentat la capitolul 3, punctul 2. Cele mai multe ne ajută să ne facem o 

idee despre cum funcţionează cântarea stihirarică, dar nu ajută decât în mică măsură la 

asimilarea şi improprierea ei. Acest aspect diferenţiază studiul nostru de cele mai multe 

studii şi îl încadrează într-o categorie aparte, a lucrărilor cu caracter teoretic, dar cu 

finalitate practică şi didactică (aplicativă). Astfel, unul dintre cele trei scopuri ale lucrării 

vizează 1.) completarea cercetărilor anterioare în domeniu. Celelalte două scopuri au în 

vedere 2) corectarea unor practici muzicale greşite şi 3) completarea repertoriului 

stihiraric existent. Ultimele două scopuri corespund unui program de lucru „cu bătaie 

lungă” (şi foarte lungă). 
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Dintre greşelile muzicale cele mai frecvente în cântul stihiraric menţionăm 

câteva: 

- accentuarea greşită a cuvintelor şi – lucru mult mai subtil – a ideilor; 

- vocabular limitat de formule; 

- eclectismul – amestec de structuri şi formule irmologice şi stihirarice, iar în cazul 

psalţilor „versaţi”, şi papadice, sau amestec de formule luate de la autori diferiţi 

sau din specii ale genului foarte diferite;  

- lipsa capacităţii de a anticipa momentul în care se aplică o formulă – caracteristică 

nu doar începătorilor, ci şi „avansaţilor” – care are ca rezultat două situaţii 

jenante: „silabe în plus” şi „silabe în minus”; în primul caz se improvizează pe 

secvenţa care precedă formula de cadenţă sau pe formula de cadenţă, iar când se 

aplică formula „mult prea devreme” formula de cadenţă se poate reluat de 2-3 ori 

într-un amestec melodic inform; în al doilea caz, când se aplică formula „mult 

prea târziu”, melodia curge înainte, dar fără silabe, dând senzaţia de improvizaţie; 

- monotonia sau, la antipod, „agitaţia” melodică; 

- împărţirea greşită a textului în timpul cântării, făcând abstracţie de punctuaţie, 

având ca rezultat alterarea textului şi uneori chiar situaţii ilare. 

Completarea cântărilor stihirarice actuale o considerăm o necesitate de ordin 

practic deoarece are menirea de a acoperi un mare gol în repertoriul Bisericii noastre 

româneşti, gol care a existat până spre sfârşitul secolului XIX şi în Biserica Greciei, dar 

care a fost împlinit prin lucrarea editorială de excepţie Mousikh kuyelh a lui Stephanos 

Lampadarios. Actualmente în jur de 10-15 % dintre stihirile idiomele din Octoih, Triod, 

Penticostar şi Mineie sunt puse pe note măcar într-o singură variantă muzicală. Restul de 

85-90 % trebuie puse pe note de generaţiile actuale şi de cele viitoare de compozitori. 

Pornind de la premisa că există reguli (nescrise) de compoziţie şi un set de 

componente melodice de bază cu ajutorul cărora se poate compune, am încercat în 

lucrarea noastră: 

- să identificăm şi să extragem principiile de compoziţie, delimitându-le pe cele 

stricte de cele orientative şi precizând excepţiile de la reguli; 

- să antologăm şi să clasificăm elementele melodice stereotipe, precizând în unele 

cazuri şi frecvenţa utilizării lor; 
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- să încercăm să descriem elementele melodice non-repetitive şi să stabilim ce 

funcţie şi ce pondere au acestea în construcţia muzicală stihirarică; 

- să stabilim care este relaţia dintre elementele repetitive şi cele non-repetitive; 

- să stabilim care este raportul dintre regulă şi libertate în compoziţia stihirarică. 

Dacă într-o primă fază ne-am propus să analizăm creaţia stihirarică a 

compozitorilor români din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în cele din urmă ne-am 

focalizat atenţia asupra compozitorului elen (spartan) Petros Lampadarios Peloponnesios 

pentru simplul fapt că cele mai importante tipărituri în limba română din perioada vizată 

sunt dominate de traduceri după compoziţiile acestuia şi doar ulterior au fost completate 

cu alte compoziţii, identice sau măcar asemănătoare stilistic cu ale lui. După o serie de 

metamorfoze ale planului iniţial de cercetare a rezultat structura actuală a lucrării, 

compartimentată în 4 capitole. 

 
Capitolul 1 - Genul stihiraric scurt (generalităţi) 

 
Capitolul Genul stihiraric scurt – cuprinde trei subcapitole în care am încercat să 

precizăm terminologia de specialitate folosită pe parcursul cercetării, să definim clasa 

componistică de care aparţine materialul cercetat şi să prezentăm evoluţia stilistică şi 

codicologică a stihirilor. Ne-am concentrat în mod special pe compoziţiile Noului Stihirar 

şi pe stilul componistic syntomon, cristalizat în cursul secolului al XVIII-lea. Dintre toţi 

compozitorii enumeraţi l-am ales pe cel mai important – Petros Lampadarios 

Peloponnesios –, care este considerat printre fondatorii Noului Stihirar, dacă nu chiar 

părintele Noului Stihirar. În creaţia lui am identificat două volume principale în care se 

găsesc compoziţii aparţinând genului stihiraric scurt – Anastasimatarul şi Doxastarul – şi 

am inventariat conţinutul fiecărei cărţi în parte.  

În subcapitolul Stihira: consideraţii imnografice (1.1.) am prezentat succint 

geneza stihirilor (1.1.1.) subliniind contextul şi cauzele din care au apărut, modul în care 

au fost „îmbisericite” şi funcţiile pe care aceste poeme de dimensiuni reduse le-au avut 

de-a lungul timpului: funcţia apologetică şi funcţia catehetică. De asemenea, am încercat 
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o definire a stihirii, prezentând tipurile de stihiri după locul pe care îl ocupă în slujbă, 

cărţile în care se găsesc şi câţiva imnografi mai importanţi.  

După ce am oferit câteva date generale despre stihiri, le-am clasificat (1.1.2.) în 

funcţie de 4 criterii: 1) codicele în care au apărut de-a lungul timpului, fie însoţite de note 

(Stihirarul, Irmologhionul, Asmatikonul, Psaltikonul, Akolouthia, Stihirarul calofonic, 

Antologhionul cu toate subdiviziunile lui, Mathimatarul, Anastasimatarului, Doxastarul, 

Idiomelarul şi Minologhionul pe note), fie doar text (tropologhioanele secolelor VI-XII 

sau Minologhioanele ultimelor secole); 2) tema tratată şi poziţia pe care o ocupă într-una 

dintre laudele bisericeşti; 3) raportul dintre melodie şi text în care melodia este autonomă 

faţă de text (cele trei genuri melodice: irmologic, stihiraric şi papadic); şi 4) raportul 

dintre text şi melodie, în care melodia este determinată într-o manieră strictă sau relativă 

de caracteristicile formale ale textului (prozodie, punctuaţie etc.). În cadrul ultimei 

categorii am acordat un spaţiu special celor două clase componente – idiomela 

(1.1.2.4.1.) şi automela împreună prosomia (1.1.2.4.2.)  – în care am încercat să găsim 

cea mai bună definiţie pentru fiecare. Tot în cadrul celei de-a patra clasificări am 

menţionat în ce constă „cântarea după podobie” şi am detaliat câteva tehnici de tonisire a 

cântărilor. Pe scurt, în primul subcapitol am tratat despre cele 4 tipuri de clasificări: 

clasificarea codicologică, clasificarea imnografică, clasificarea imnologică şi clasificarea 

mixtă (imnografică-imnologică).  

Subcapitolul Clasificarea compoziţiilor bizantine (1.2.) cuprinde două 

subdiviziuni: Precizări terminologice şi Genurile muzicii bizantine: clasificări. În 

precizări terminologice (1.2.1.) sunt clarificaţi 3 termeni din titlu – „gen”, „stihiraric” şi 

„scurt” – încadraţi fiecare într-o categorie terminologică şi semantică mult mai largă, 

motiv pentru care am început explicarea celor trei itemi prin lămurirea iniţială a 

termenilor din categoria din care fac parte. Pentru primul termen – gen – am specificat 

semantica, termenii alternativi folosiţi în muzicologie şi autorii care i-au folosit. Astfel, în 

paralel cu termenul „gen” (întâlnit la Gregorios Stathis, Iorgos Konstantionou, Nicolae 

Gheorghiţă, dar şi la muzicienii secolului al XIX-lea: Macarie Ieromonahul, Anton Pann 

şi Emanuil Zmeu – în forma românească „neam”) mai sunt folosiţi: „gen melodic” 

(Chrysanthos de Madytos, Iorgos Konstantionou, Iannis Arvanitis şi Nicolae Gheorghiţă), 

„tact” (Oprea Demetrescu, Neagul Ionescu, Nicolae Severeanu, Ion Popescu-Pasărea, 
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Nicolae Lungu şi părintele Stelian Ionaşcu), „idiom” (Gheorghe Ciobanu şi Nicolae 

Gheorghiţă) şi „stil” (Gheorghe Ciobanu, Constantin Secară şi Costin Moisil). De 

asemenea am lămurit din ce motive am ales – cu valoare convenţională – „gen” (folosit în 

alternanţă cu sintagmele „gen componistic” şi „gen melodic”) dintre toţi ceilalţi termeni 

posibili. 

Vocabularul de specialitate din care fac parte „stihiraric” şi „scurt” poate fi 

împărţit în trei categorii de termeni, referitori la: 1) compoziţiile concise (scurt, pe scurt, 

pe mic, grabnic, syntomon, nou, noua sistimă, irmologic), 2) compoziţiile ample (larg, pe 

larg, pe mare, rar, argon, vechi, vechea sistimă, melodii sinoptice, calofonic) şi, 3) 

compoziţiile intermediare (raro-grabnic, argo-syntomon, prescurtat). O scurtă prezentare 

a evoluţiei stilistice a Stihirarului arată cum s-au conturat de-al lungul timpului câteva 

specii sau stiluri distincte ale genului melodic stihiraric, dintre care cel numit „scurt” sau 

„syntomon” face obiectul tezei noastre. 

În Genurile muzicii bizantine: clasificări (1.2.2.) sunt prezentate câteva clasificări 

mai importante ale compoziţiilor muzicale bizantine, teoretizate de diferiţi muziceni: 

Chrysanthos de Madytos (Noul Stihirar, Vechiul Stihirar, irmologicul şi papdicul – 

împărţire preluată de Lycourgos Anghelopoulos şi Nicolae Gheorghiţă), Gregorios 

Stathis (cântări irmologice, stihirarice şi papadice, fiecare cu trei subîmpărţiri: iute, larg şi 

calofonic - clasificare preluată şi de Dimitrios Conomos şi parţial de Iorgos 

Konstantinou), Nicolae Lungu (recitativ, irmologic, stihiraric şi papadic – preluat de 

majoritatea muzicienilor români din secolele XX-XXI), Georgios Hatzitheodorou (cu 8 

„clase” care se pot reduce tot la cele trei de bază) şi Iannis Arvanitis (stilul silabic scurt prin 

construcţie = irmologic syntomon, stilul melismatic scurt prin interpretare = irmologic argon, 

stilul melismatic scurt prin construcţie = stihiraric syntomon, stilul melismatic larg prin 

interpretare = stihiraric argon şi stilul melismatic larg prin construcţie = papadic). 

În subcapitolul Anastasimatarul şi Stihirarul (1.3.) am prezentat pe scurt evoluţia 

codicologică a repertoriilor care au conţinut stihiri idiomele de-a lungul timpului, de la 

Tropologhioanele ultimelor veacuri ale mileniului I până la Idiomelarele şi 

Minologhioanele (pe note) contemporane. Prin aceasta am conturat cadrul în care s-a 

cristalizat structura şi conţinutul Anastasimatarului şi Stihirarului/Doxastarului aşa cum 

le avem astăzi, în cursul experimentelor muzicale de secol XVIII, motivate de căutarea 
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unei „căi” componistice mai scurte. După ce am trecut în revistă toţi compozitorii din 

secolul al XVIII-lea care au alcătuit anumite categorii de piese din Anastasimatar şi 

Doxastar, ne-am concentrat atenţia pe creaţie unui singur compozitor: Petros 

Lampadarios Peloponnesios. Subpunctele 1.3.2.2. şi 1.3.3.2. descriu conţinutul, structura 

şi particularităţile Anastasimatarului şi Doxastarului lui Petros, menţionând ediţiile 

tipărite apărute în secolul al XIX-lea, autorii unor cântări complementare, exegeţii şi 

totalul compoziţiilor stihirarice cuprinse în cele două volume (543). Conţinutul lor este 

inventariat şi sistematizat într-o serie de anexe (1, 2 şi 3) aflate la finalul tezei. 

 

Capitolul 2. Petros Lampadarios Peloponnesios 
 

Capitolul Petros Lampadarios Peloponnesios – cuprinde două subcapitole: 

primul tratează despre viaţa, activitatea şi relaţiile interculturale ale lui Petros 

Lampadarios cu musulmanii şi armenii iar al doilea prezintă creaţia bogată a 

autorului.  

Subcapitolul Lampadarul „Marii Biserici a lui Hristos” (2.1.) prezintă o 

serie de date biografice (2.1.1.), dintre care menţionăm locul şi data naşterii, data 

venirii în Constantionopol şi a morţii (precum şi controversele legate de aceste date), 

supra-numele sub care mai era cunoscut în epocă (Lampadarios, Lachedemonion, 

Alatsas, Bardaki, Hirsiz), ucenicia pe lângă Ioannes Protopsaltes şi Daniel 

Protopsaltes, preluarea „frauduloasă” a postului de „lampadarios” şi activitatea 

didactică în cadrul celei de-a II-a Şcoli de muzică fondată de Patriarhul Sofronie al 

Ierusalimului. De asemenea este subliniată personalitatea complexă (şi controversată) 

a lui Petros precum şi aptitudinile sale legendare (auz absolut şi memorie muzicală 

excepţionale), aşa cum sunt reflectate în relatarea unor întâmplări anecdotice, avându-

l ca erou principal (2.1.2.).  

Subcapitolul Creaţia lui Petros Lampadarios Peloponnesios (2.2.) 

inventariază creaţia lui Petros: pe de-o parte exegezele creaţiilor clasice şi al autorilor 

mai noi (2.2.1.), pe de altă parte compoziţiile lui (2.2.2.) pentru slujba Vecerniei 

(2.2.2.1.), Utreniei (2.2.2.2.) şi a Sfintei Liturghii (2.2.2.3.). În plus se tratează despre 
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originalitatea creaţiei lui (2.2.3.) şi plasarea lui în rândul melurgilor care respectă şi 

continuă tradiţia muzicii bizantine. 

 

Capitolul 3. Genul stihiraric scurt: 

parametrii de analiză şi analiză generală 

 
Capitolul 3 - Genul stihiraric scurt: parametrii de analiză şi analiză generală 

– cuprinde trei subcapitole dintre care ultimul este cel mai extins din toată teza. În 

Precizări terminologice (3.1.) se ocupă de sensurile „analizei muzicale” şi încearcă o 

definire cât mai completă şi mai nuanţată, pornind de la etimologia termenului „analiză” 

şi completând cu diferite definiţii din dicţionarele de specialitate (The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, Harvard Dictionary of Music şi Dicţionarul de Termeni 

Muzicali). 

Subcapitolul Repere de analiză în literatura muzicală bisericească (3.2.) 

încearcă să identifice diferite tipuri de surse muzicale care ar putea oferi, dacă nu criterii 

de analiză, măcar câteva repere orientative. Sursele sunt împărţite în două categorii: 

compoziţii muzicale (3.2.1.) – în care sunt încadrate în primul rând compoziţiile 

stihiriarice ale lui Petros (3.2.1.1.), în al doilea rând compoziţiile ucenicilor/urmaşilor lui 

(3.2.1.2.) iar în al treilea rând manuscrisele în dublă notaţie, „de tranziţie” şi hrisantică 

(3.2.1.3.) - şi scrieri teoretice (3.2.2.). Scrierile teoretice sunt împărţite la rândul lor în 

patru categorii: a) scrieri didactice şi teoretice de muzică bizantină cu caracter general 

(3.2.2.1.); b) studii generale despre muzica bizantină (3.2.2.2.); c) tratate de muzicologie 

care, fie abordează filonul muzical bizantin prin prisma teoriei muzicii tonale, fie tratează 

aspecte muzicale valabile pentru orice fel de muzică, deci implicit şi pentru cea bizantină 

(3.2.2.3.); d) studii şi cercetări de specialitate despre compoziţie sau despre genul 

stihiraric (3.2.2.4.). 

Subcapitolul 3 tratează despre Metode (3.3.1.), tipuri (3.3.2.) şi parametrii de 

analiză (3.3.3.). Parametrii identificaţi în literatura de specialitate au fost grupaţi în şase 

categorii, fiecare dintre ele cu multiple subdiviziuni şi ramificaţii: descrierea glasului 

(3.3.3.1.), structura diastematică (3.3.3.2.), structura cadenţială (3.3.3.3.), morfologia şi 

sintaxa (3.3.3.4.), sistemul modulatoriu (3.3.3.5.) şi relaţia melodie-text (3.3.3.6.). 
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Capitolul 4. Genul stihiraric scurt: analiză detaliată şi exegeză 

 
Capitolul 4 - Genul stihiraric scurt: analiză detaliată şi exegeză – cuprinde 

două subcapitole. Primul subcapitol, care se referă la (şi se ocupă de) Analiza stihirilor 

celor 8 glasuri (4.1.) vine în completarea capitolului precedent şi conţine o parte dintre 

elementele particulare ale fiecărui glas care-l individualizează stilistic de celelalte glasuri. 

Schema parametrilor de analiză o calchiază în linii mari pe cea din capitolul precedent, cu 

deosebirea că unii parametrii sunt cuplaţi din raţiuni metodologice (modulaţiile şi 

structurile diastematice) sau sunt abordaţi în mod selectiv (procedee retorice), în timp ce 

alţii sunt trataţi într-o manieră mai degrabă introductivă (formulele cu toate tipurile şi 

sub-împărţirile lor), menită să menţină subiectul deschis în vederea continuării şi 

dezvoltării temei de cercetare pe noi coordonate muzicale. Dintre toate categoriile de 

formule am ales să analizăm în detaliu una singură, cea mai controversată, care 

corespunde în practica componistică nivelului cu gradul de dificultate cel mai mare: 

formulele argon, preluate din Vechiul Stihirar în Noul Stihirar.  

Grila de analiză individuală a compoziţiilor stihirarice syntomon încadrate în 

fiecare dintre cele 8 glasuri bisericeşti cuprinde următorii itemi: descrierea glasului 

(mărturia, apechema, stihul şi ethosul), structura cadenţială (tipuri de cadenţe), modulaţii 

şi structuri diastematice (cu diagrame, explicaţii succinte şi exemple) şi câteva mostre de 

procedee retorice (sau procedee componistice cu funcţie retorică). 

În subcapitolul Exegeza kekragariilor lui Petros Lampadarios Peloponnesios 

(4.2.) am pus sub semnul întrebării faptul că, deşi Petros Lampadarios a fost şi este un 

compozitor de referinţă iar în tradiţia editorială psaltică a secolului al XIX-lea a existat 

practica de a tipării două sau trei rânduri de kekragarii aparţinând aceluiaşi autor sau unor 

autori diferiţi, totuşi kekragariile lui nu au fost exighisite de nimeni (nici măcar dintre 

ucenicii lui) şi nici nu au fost tipărite. Această lipsă a lăsat un mare gol în repertoriul 

didactic şi artistic al muzicii bisericeşti. Pornind pe de-o parte de la comparaţia 

kekragariilor lui Petros şi a altor compoziţii stihirarice care-i aparţin, puse în paralel în 

cele două grafii (notaţie hrisantică şi notaţie de tranziţie), iar pe de altă parte de la 

manuscrisul Doxastar în „dublă notaţie” al lui Petros şi de la sugestiile metodologice şi 

exegetice prezentate de muzicologul Costin Moisil în studiul „Schiță a unei metode de 
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transcriere a cântărilor în stilul nou stihiraric”, am încercat o exegeză personală a pieselor 

amintite, rezultatul concret (compoziţiile) fiind ataşat tezei la secţiunea anexelor. 

Kekragariile sunt poziţionate câte una pe pagină, atât în grafia de tranziţie (sus), cât şi în 

notaţie hrisantică (jos), oferind astfel posibilitatea oricui este interesat să compare 

variantele şi chiar să verifice dacă exegeza în noua grafie este corectă sau nu. 

 

Concluzii 
 

În urma investigaţiilor efectuate asupra compoziţiilor stihirarice ale lui Petros 

Lampadarios Peloponnesios considerăm că studiul nostru şi-a atins scopul propus iniţial. 

În primul rând am reuşit schiţarea unei gramatici generative, care a constat pe de-o parte 

în extragerea unui set de reguli sau principii componistice pentru genul stihiraric scurt iar 

pe de altă parte în definirea unui dicţionar de componente muzicale stihirarice repetitive 

(cadenţe, formule) şi non-repetitive (zone libere) cu ajutorul cărora este posibilă 

articularea discursului muzical cu specific stihiraric scurt, precizând totodată relaţiile 

dintre ele şi ponderea fiecăruia în iconomia frazelor muzicale. O bună parte dintre ele se 

regăsesc în cuprinsul tezei, mai exact formulele speciale preluate din Vechiul Stihirar. În 

al doilea rând am realizat că regulile şi delimitarea materialului muzical de construcţie nu 

reprezintă constrângeri pentru un compozitor, ci jaloane, indicatoare şi ghidaje care 

călăuzesc libertatea componistică. Regulile au menirea de a păstra coerenţa, dinamica şi 

supleţea cântării atunci când experienţa „începătorului” nu este suficient de bogată ca să 

o facă, dar după asimilarea regulilor urmează etapa „recomandărilor” şi „sugestiilor” 

menite să rafineze discursul muzical. Dincolo de acestea începe libertatea. Diversitatea 

vocabularului de formule şi diversitatea combinaţiilor între ele, potenţate de modulaţii, 

procedee componistice şi retorice, dau o cu totul altă dimensiune libertăţii componistice. 

În baza cercetării noastre putem trage următoarele concluzii, unele generale, altele 

particulare (tehnice): 

- melodia este în permanenţă determinată de textul poetic, fie la nivel „epidermic” 

(gramatical), fie la nivel semantic (retoric); 
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- fiecare sunet din melodie are în spatele lui o intenţie şi un rost raportat la celelalte 

sunete şi la ansamblul melodic; 

- conceptele „improvizaţie” şi „originalitate” necesită o strictă redefinire, ele 

putând fi înţelese doar în sensul libertăţii de a combina în mod felurit – nu 

neapărat diferit - materialul muzical dat, în funcţie de experienţa, inteligenţa şi 

sensibilitatea fiecărui compozitor; 

- deşi vocabularul de formule al genului stihiriaric scurt este diferit de al celorlalte 

genuri şi specii şi strict delimitat, există şi unele elemente comune: unele formule 

obişnuite (preluate din irmologicul argon), formulele asmatice (preluate din 

stihirarul argon sau din papadic) şi zonele silabice (găsite în irmologic); 

- o parte dintre regulile de compoziţie stihirarică sunt specifice numai zonei 

stihirarice, altele sunt general valabile pentru toate genurile şi stilurile; 

- la Petros Lampadarios retorica este mai dezvoltată decât la predecesori (pe 

coordonatele noului stil) dar mai „reţinută” decât la urmaşi, iar sistemul 

modulatoriu este foarte echilibrat, „stricările” fiind folosite cu economie; 

- micro-formulele, ca unităţi morfo-sintactice cvasi independente, pot fi prezente în 

oricare parte a frazei muzicale (formulă, zonă liberă) iar uneori, prin densitatea 

(numerică) redusă sau crescută pot schimba aspectul unei stihiri (concisă, 

dezvoltată); 

- unele formule din vechea grafie – atât formulele obişnuite, cât şi „inserţiile” din 

Vechiul Stihirar - au posibilitatea de a fi exighisite „pe scurt” şi „pe larg”, după 

reguli încă neelucidate; 

- scările folosite în genul stihiraric scurt sunt completate sau/şi înlocuite de micro 

structuri diastematice flexibile, determinate de ambitusul melodiei şi de diferitele 

tipuri de modulaţii; 

- ambitusul cântărilor stihirarice syntomon este mai redus (cu cel puţin jumătate de 

octavă) decât al celor stihirarice argon, ele presupunând o valoare minimă (o 

octavă) şi una maximă (puţin peste o octavă şi jumătate) în cazuri speciale; 

- mărturiile în ediţia Ephesios nu au o utilizare uniformă şi nu pot fi folosite ca 

reper exclusiv pentru delimitarea frazelor muzicale; 
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- Petros foloseşte un repertoriu amplu de formule retorice, inventariate sumar în 

teză, prin care sugerează ideea textului, uneori în manieră subtilă, alteori „în 

forţă”. 

Teza noastră se înscrie pe linia lucrărilor ştiinţifice care îşi propun să pună ordine 

în gândirea şi practica muzicală bisericească, pentru ca astfel tot ceea ce se regăseşte în 

spaţiul liturgic – imagine, gest, sunet – să îşi păstreze coerenţa teologică şi să-şi 

împlinească deplin scopul: transpunerea creştinului în Împărăţia lui Dumnezeu. 

 

Perspective de continuare a cercetării 
 

Deşi am reuşită să acoperim un perimetru muzical vast (peste 500 de piese 

stihirarice), subiectul rămâne în continuare deschis cercetării, aprofundării, discuţiilor, 

corectărilor şi completărilor. În jurul temei, cercetarea se poate extinde de la Petros 

Lampadarios la compozitorii anteriori, contemporani şi ulteriori. Se poate analiza spre 

exemplu creaţia Vechiului Stihirar (la unul sau mai mulţi autori) pentru a se găsi punctele 

de convergenţă dintre „argon” şi „syntomon”. Investigaţia se poate întinde la lucrările 

psalţilor din prima jumătate a secolului al XVIII-lea - când au început să coexiste în 

paralel prescurtările compoziţiilor clasice cu cele care anticipau „zorii” Noului Stihirar -, 

ale profesorilor (Teodosios din Smirna, Ioannes Protopsaltes Trapezoundios), colegilor 

(Iakovos Protopsaltes, Daniel Protopsaltes) şi ucenicilor lui Petros Lampadarios (Petros 

Byzantios, Gheorghios Kritis), precum şi a compozitorilor din generaţiile imediat 

următoare (cei mai mulţi contemporani sau chiar co-părtaşi Refomei hrisantice). Un astfel 

de studiu extins este menit să contextualizeze mult mai bine opera lui Petros 

Lampadarios, deoarece oferă mai multe repere de comparaţie. 

Cercetarea se poate extinde – aşa cum am dorit să o facem şi noi în proiectul 

iniţial al tezei – la zona românească, profilată pe două paliere: traduceri şi compoziţii. 

Este interesant de observat în ce măsură (şi în ce proporţii) s-au păstrat elementele 

constitutive ale Stihirarului Nou (sintaxă şi vocabular) prin traducere din greacă în 

română, ce probleme au întâmpinat traducătorii (datorate lexicului, prozodiei, topicii etc.) 

şi ce soluţii au găsit pentru fiecare problemă; cu alte cuvinte cum au reuşit să adapteze 

(„să românească”) compoziţiile stihirarice ale lui Petros în limba română. Al doilea plan 



 21 

de observaţie vizează compoziţiile şi încearcă să constate în ce măsură s-a păstrat 

stilistica muzicală de la traduceri la compoziţii, ce particularităţi componistice există 

pentru zona românească (în primul rând pentru un anume autor) şi care sunt coordonatele 

pe care a evoluat genul stihiraric scurt în spaţiul autohton. 
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th~j ekklhsiastikh~j mousikh~j, Paris, 1821. 

KARAMALLIS, Crisantoj Madutoj, Qewrhtiko1n me1ga th~j mousikh~j, Trieste, 

1832. 

KARAS, Simwn, Me1qwodoj th~j  2Ellhnikh~j Mousikh~j, Qewrhtiko1n, vol. I, Atena, 

1982. 

KARAS, Simwn, Me1qwodoj th~j  2Ellhnikh~j Mousikh~j, Qewrhtiko1n, vol. II, 

Atena, 1982. 

KONSTANTINOU, N. Iorgos, Teoria şi practica muzicii bisericeşti, vol. I, tradus de 

Adrian Sârbu sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Maria Alexandru, Asociaţia Culturală 

„Byzantion”, Iaşi, 2010. 

LUNGU, Prof. Nicolae, COSTEA, Pr. Prof, Grigore şi CROITORU, Prof. I, Gramatica 

muzicii psaltice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1951. 

MACARIE Ieromonahul, Opere I. Teoreticon, ed. îngrijită, cu un studiu introductiv și 

transliterare de Titus Moisescu, Ed. Academiei RSR, București, 1976. 

MACARIE Ieromonahul, Teoreticon sau privire cuprinzătoare a meșteșugului muzichiei 

bisericești după așezământul sistemii cei noi, Viena, 1823. 



 38 

MATEI, Pr. Dr. Zaharia, Profesorul, protopsaltul şi compozitorul Anton Pann (1797-

1854) - teză de doctorat, Editura Basilica, Bucureşti, 2014. 

MIRMIROGLOU, Blad., Newtera stoiceia peri twn ecesewn tou Petrou 

Peloponnhsiou me touj derbissaj, (studiu în format pdf.). 

MOISESCU, Titus, „Bibliografia muzicii vechi bizantine în România”, în 

PROLEGOMENE BIZANTINE, vol. I: Muzica bizantină în manuscrise şi carte veche 

românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, pp. 206-224. 

MOLDOVEANU, Diac. Asist. Nicu, Izvoare ale cântării psaltice în Biserica Ortodoxă 

Română (teză de doctorat), Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 

1974. 

MOLDOVEANU, Pr. Prof. Dr. Nicu, “Index general al studiilor, articolelor, recenziilor, 

compoziţiilor, prelucrărilor şi armonizărilor de muzică bisericească din revistele 

Patriarhiei Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 2006, Bucureşti, pp. 

271-365. 

MOLDOVEANU, Pr. Prof. Dr. Nicu, „Mic dicţionar de termeni muzicali bisericeşti 

(vechi-, medii-, neo-bizantini şi psaltici moderni)”, extras din Anuarul Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti. 

MOLDOVEANU, Pr. Prof. Dr. Nicu, NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae ş.a., Dicţionar de 

muzică bisericească românească, Basilica, Bucureşti, 2013. 

NANU, Diac. Drd. Virgil Ioan, Cântări la Taina Sfântului Maslu. Studiu liturgic şi 

muzical (compoziţie), Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Bucureşti, 

2008 (disertaţie de master, coordonată de Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu). 

NANU, Diac. Drd. Virgil Ioan, Exapostilariile. Studiu liturgic şi muzical, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Bucureşti, 2008 (disertaţie de master, 

coordonată de Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu). 



 39 

NANU, Diac. Drd. Virgil Ioan, Slujba Sfântului Mucenic Fanurie (compoziţie), 

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 2006 (teză de licenţă, coordonată de Arhid. 

Lect. Dr. Gabriel Constantin Oprea). 

NIKOLAKOPOULOS, Konstantin, Imnografia ortodoxă la început şi astăzi. Dicţionar 

de termeni liturgici şi imnologici, traducere de Diac. Alexandru Ioniţă, Editura Basilica, 

Bucureşti, 2015.  

OPREA, Arhid. Lect. Dr. Gabriel Constantin, Cultura muzicală de tradiţie bizantină în 

secolul al XIX-lea, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 2008 (teză de doctorat, 

coordonată de Arhid. Prof. Univ. Dr. Sebastina Barbu-Bucur). 

PANN, Anton, Bazul teoretik şi praktik al muzicii bisericeşti, tipografia personală, 

Bucureşti, 1846. 

PANŢIRU, Grigore, Notaţia şi ehurile muzicii bizantine, Editura muzicală a uniunii 

compozitorilor, Bucureşti, 1971. 

POPESCU-PASĂREA, Ion, Principii de muzică bisericească-orientală (psaltică), 

Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928. 

SANDU-DEDIU, Lector Univ. Dr. Valentina, Studii de stilistică şi retorică muzicală 

(curs), Universitatea de Muzică din Bucureşti, 1999. 

SAVA, Pr. Viorel, „Muzica bisericească”, în volumul Ostenitori şi rodiri în ogorul 

Teologiei Practice (ghid bibliografic), Editura Erota, Iaşi, 2003, pp. 357-375. 

SAVA, Iosif şi VARTOLOMEI, Luminiţa, Dicţionar de muzică, Editura ştiinţifică şi 

encliclopedică, Bucureşti, 1979. 

SERAFIM Ieromonahul, Teoretikon, Tipografia Sfintei Episkopii Buzău, 1856. 

STANCIU, Pr. Prof. Dr. Vasile, “Bibliografie selectivă de muzicologie bizantină”, în 

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Ortodoxa, Cluj-Napoca, 1999, nr. 1-2, pp. 

151-175.  



 40 

SUCEVEANU, paharnicul Dimitrie, Teoreticon sau privire cuprinzătoare a 

Meşteşugului Musikiei Bisericeşti, după aşăzământul Sistimii cei noaă, Tipografia Sfintei 

Mitropoli, Iaşi, 1848. 

ŞIRLI, Adriana, Repertoriul tematic al manuscriselor muzicale bizantine şi post-

bizantine (secolele XIV-XIX). Anastasimatarul, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986. 

ŞTEFAN, arhid. Răzvan-Constantin, Stihirile dogmatice anastasime ale vecerniei 

sâmbetelor octoihului. Izvoarele liturgice şi tradiţia muzicală (din secolul al XI-lea până 

în prima jumătate a secolului al XIX-lea) - teză de doctorat, Editura Basilica, Bucureşti, 

2014. 

TEODORESCU-CIOCĂNEA, Prof. Dr. Livia, Tratat de forme şi analize muzicale, ediţie 

revizuită, Editura Grafoart, Bucureşti, 2014. 

ZARAKOBITHS, Dr. K.C., Enaj Peloponnhsioj Derbi1shj, 1.02.2003 (studiu în 

format pdf.).  

 

IV. Imnografie, liturgică, teologie liturgică, teologia muzicii, teologie biblică, 

patrologie, bizantinologie  

BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, NIŢOIU, Arhim. Prof. Ghenadie şi NEDA, Pr. Prof. 

Gheorghe, Liturgica teoretică. Manual pentru seminariile teologice, Editura Institutului 

Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978. 

RUNCIMAN,  Steven, Ultima Renaştere bizantină, Colecţia “Byzantium”, Editura 

Nemira, 2016. 

SFÂNTUL VASILE cel Mare, Scrieri (partea întâia). Omilii la Hexaemeron. Omilii la 

Psalmi. Omilii şi cuvântări, Colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti”, vol. 17, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986. 



 41 

VINTILESCU, Petre, Poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea biesricească, 

Editura “Pace”, Bucureşti, 1937. 

WELLESZ, Egon, A History of Byzantine Music and Hymnography, second edition 

revised and enlarged, Clarendon Press, Oxford, 1961. 

* MINEI pe luna Ianuarie, ediţia a III-a, Tipografia din Sf. Monastire Cernica, 1926. 

* MINEIUL LUNEI APRILIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 

1929. 

* MINEIUL LUNEI AUGUST, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 

1929. 

* MINEIUL LUNEI FEVRUARIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 

Bucureşti, 1929. 

* MINEIUL PE FEBRUARIE, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 

Bucureşti, 2014. 

* MINEIUL PE FEVRUARIE, Sfânta Episkopie a Râmnicului, tipografia episcopiei, 

1779. 

* MINEIUL LUNEI LUI FEVRUARIE, Tipografia “Cărţilor Bisericesci”, Bucureşti, 

1893. 

* MINEIUL LUNEI IULIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 

1928. 

* MINEIUL LUNEI IUNIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 

1927. 

* MINEIUL LUNEI LUI MARTIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 

Bucureşti, 1930. 

* MINEIUL LUNEI MAI, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1928. 



 42 

* MINEIUL LUNEI NOEMVRIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 

Bucureşti, 1927. 

* MINEIUL LUNEI OCTOMVRIE, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 

Bucureşti, 1929. 

* MINEIUL PE DECEMBRIE, ediţia a VI-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1991. 

* MINEIUL SEPTEMBRIE, ediţia a V-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1984. 

* OCTOIH, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1912. 

* OCTOIH MARE, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2003. 

* PENTICOSTAR, ediţia a VI-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 

Bucureşti, 1973. 

* TRIOD, ediţia a VIII-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 

1986. 

V. Surse electronice  

http://dexonline.ro/ , ultima accesare: 18.05.2016, ora 14.12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peshrev , ultima accesare: 12.05.2016, ora 19.17. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_muzical%C4%83 (definiţie preluată din 

Harvard Dictionary of Music, ediţia a 4-a, 2003), ultima accesare: 24.05.2016, ora 13.05. 

http://glt.goarch.org/ , ultima accesare: 22.05.2016, ora 22.47. 

http://www.christopherklitou.com/liturgical_services_greek.htm, ultima accesare: 

22.05.2016, ora 22.10. 

http://www.ec-patr.net/en/history/petros-lambadarios.htm (Situl Patriarhiei Ecumenice), 

ultima accesare: 12.05.2016, ora 19.07.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomelon, ultima accesare: 5.06.2016, ora 22.03; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sticheron, ultima accesare: 7.06.2016, ora 5.01; 

http://dexonline.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Peshrev
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_muzical%C4%83
http://glt.goarch.org/
http://www.christopherklitou.com/liturgical_services_greek.htm
http://www.ec-patr.net/en/history/petros-lambadarios.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomelon
https://en.wikipedia.org/wiki/Sticheron


 43 

https://en.wikipedia.org/wiki/Menologium, ultima accesare: 5.06.2016, ora 22.45; 

http://www.igl.ku.dk/MMB/, ultima accesare: 21.06.2016, ora 02.57; 

https://dexonline.ro/definitie-dtm/analiza, ultima accesare: 21.06.2016, ora 01.03; 

http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzOrthography.pdf, ultima accesare: 

26.06.2016, ora 17.59; 

https://drive.google.com/file/d/0B1SVaU8kE1bUT2RPRjd0NlNVa2M/view?pref=2&pli

=1, ultima accesare: 26.06.2016, ora 18.02;  

http://www.stanthonysmonastery.org/music/Formula.html, ultima accesare: 26.06.2016, 

ora 18.32; 

http://www.stanthonysmonastery.org/music/Workshop.pdf, ultima accesare: 26.06.2016, 

ora 18.59; 

TROELSGARD, Cristian, A List of Sticheron Call-Numbers of the „Standard Abridged 

Version of the Sticherarion. Part. I (The Cycle of the Twelve Months), 

http://www.igl.ku.dk/MMB/STANDARD.pdf , ultima accesare: 8.06.2016, ora 16.05; 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Menologium
http://www.igl.ku.dk/MMB/
https://dexonline.ro/definitie-dtm/analiza
http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzOrthography.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1SVaU8kE1bUT2RPRjd0NlNVa2M/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B1SVaU8kE1bUT2RPRjd0NlNVa2M/view?pref=2&pli=1
http://www.stanthonysmonastery.org/music/Formula.html
http://www.stanthonysmonastery.org/music/Workshop.pdf
http://www.igl.ku.dk/MMB/STANDARD.pdf

