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Articolul de faţă abordează unele aspecte ale terminologiei muzicii psaltice în limba română. Problema terminologiei spe-
ciale a muzicii bizantine este raportată la procesul istoric de adaptare a tradiţiei în mediul românesc. Drept sursă de cercetare 
a fost aleasă propedia de provenienţă nemţeană datată cu primul pătrar al sec. XIX. Bazându-se pe textul propediei corelate 
la alte gramatici similare, autorul articolului examinează stratul terminologic în ordinea apariţiei informaţiei muzicale. Sunt 
discutate termenii generali (psaltichie, arta muzicală, meşteşug etc.), cele utilizate pentru semnele grafice şi modale, prove-
nienţa lor. Accentul în articol este pus pe termenii polisemantici, printre care ison şi glas, fiind cel mai ambiguu domeniu al 
psaltichiei. Metodele principale de adaptare a terminologiei muzicale bizantine au fost considerate drept împrumutare directă, 
împrumutare prin transpoziţie, calchiere, resemantizare.

Cuvinte-cheie: termen, terminologie muzicală, gramatică muzicală, propedie, muzică de tradiţie bizantină, muzică psal-
tică, teoria muzicii, notaţie muzicală.

The present article discusses some aspects of the terminology of psaltic music in the Romanian language. The question of 
special terminology of the Byzantine music is related to the historical process of adapting the tradition to the Romanian am-
biance. As research source has been chosen the propedy of Neamt origin dated to the first quarter of the 19th century. Relying 
on the text of the propedy correlated to other similar grammars, the author examines the terminological information in the 
order of its appearance. The author considers general terms such as psaltic music, art, craft, etc., and those used for graphic and 
modal signs as well as their origins. The article is focused on polysemantic terms including such terms as „ison“ and „glas“, one 
of the most ambiguous areas of psaltic music. The main methods of adapting the terminology of Byzantine music were seen as 
direct borrowing, loan through transposition, calqued translation, new semantic value.

Keywords: term, musical terminology, music grammar, propedy, music of Byzantine tradition, psaltic music, music theory, 
musical notation.

Gramaticile muzicale cu notaţie bizantină ale artei bisericeşti — aşa-numitele propedii — repre-
zintă un interes aparte pentru cercetătorii istoriei culturii muzicale. Istoria acestui gen de lucrări muzi-
cal-teoretice este strâns legată de istoria culturii, deopotrivă, a cnezatului Moldovei, şi a creştinismului 
ortodox răsăritean din regiune, aflat în permanenţă sub influenţa nemijlocită a Bizanţului.
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Principiile teoretice de bază ale notaţiei cântării bisericeşti bizantine au fost consolidate în grama-
ticile muzicale greceşti, adresate, în primul rând, practicii didactice. Primele traduceri din greacă în 
română chirilică ale cărţilor de psaltichie determinate de necesităţile liturgice ale serviciului divin sunt 
datate cu începutul secolului al XVIII-lea. Astfel, gramaticile muzicale care făceau parte din compo-
nenţa manuscriselor de cântări capătă o aparenţă autohtonă fără ezitare şi întârziere. Aşadar, manus-
crisul nr. 61 din Biblioteca Academiei Române, intitulat Psaltichie românească şi datat cu anul 1713, 
este considerat primul manuscris muzical în limba naţională, în cuprinsul lui fiind inclusă o gramatică 
muzicală1. Autorul acestuia este Filothei sin Agăi Jipei, psaltul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, renumitul 
cărturar al epocii brâncoveneşti, care este apreciat în istoria muzicii naţionale ca primul traducător al 
cărţilor liturgice cu cântări.

Colecţia bibliofilă a mănăstirii Noul Neamţ dispune de o copie scrisă de mână a gramaticii de 
muzică psaltică (Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fondul 2119, inv. 3, dos. 34, ff. 2-4v) care, în 
repetate rânduri, a servit drept un obiect al studiilor noastre (vezi, de exemplu, [1]).

Se ştie că gramaticile de acest fel, aşa-numitele propedii, reprezintă o îndrumare muzical-teoretică 
succintă şi, tradiţional, fac parte din manuscrise psaltice mai ample în calitate de introducere în teorie 
şi notaţie a muzicii bizantine din diferite epoci. Merită de menţionat sub acest aspect manuscrisele 
psaltice moldoveneşti, care aparţin renumitei Şcoli muzicale de la Putna din perioada de înflorire 
cultural-spirituală a acesteia: secolele XV-XVI. Laconicele gramatici de teorie şi notaţie bizantină pot 
fi regăsite şi în manuscrisele epocilor ulterioare celei putnene, drept exemplu sunt gramaticile editate 
în facsimil, transcrise şi cercetate de psaltul-bizantinolog român Sebastian Barbu-Bucur [2], muzico-
logul rus Evgheni Gherţman [3], muzicologii români Gabriela Ocneanu [4] şi Hrisanta Trebici-Marin 
[5, p. 143-149 şi 357-366] ş.a.

Aceste gramatici, inclusiv şi propedia din ANRM, reprezintă nişte documente ale notaţiei bizan-
tine târzii, numită neobizantină sau cucuzeliană, purtând numele reformatorului muzicii bizantine, 
Ioan Cucuzel, şi reflectând ultima etapă a practicii medievale de cântare bizantină. Principiile semio-
grafice formulate în secolul XIV de această personalitate celebră a cântului bizantin în esenţa sa au 
dăinuit până la marea reformă a muzicii, care a avut loc la începutul secolului al XIX-lea. Din punct 
de vedere istoric, ne aflăm în perioada post-bizantină în hotarele ei cronologice dintre secolul al XV-
lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai exact, până la reforma celor trei dascăli din Constantinopol, 
Hrisant de Madyt, Grigore protopsaltul şi Hurmuz hartofilax (reforma oficializată de Patriarhia din 
Constantinopol în anul 1814 cunoscută sub denumirea de metoda nouă, de sistima nouă a muzicii 
bisericeşti).

Aici, ad marginem, e cazul să precizăm că psaltul şi cercetătorul grec Grigore Stathis evidenţiază 
în cadrul notaţiei din perioada bizantină târzie o etapă suplimentară mai restrânsă (cca. 1670—1814), 
cunoscută ca semiografia exegetică, tălmăcită, adică explicativă, deoarece conţinutul semnelor mari, 
reprezentând adesea nişte formule melodice, se descifra sau se comenta printr-un şir de neume inter-
valice2.

Se ştie că Valahia şi Moldova au fost printre ţările de prima importanţă în păstrarea tradiţiilor 
bizantine. Pe de o parte, Teoreticonul de Macarie Ieromonahul editat la Viena în anul 1823, repre-
zintă ediţia cea mai timpurie din cele autohtone din domeniul teoriei şi notaţiei, în care este utilizată 
sistima cea noua adversă celei vechi din perioadă postbizantină. Această ediţie apare la o distanţa 
cronologică foarte scurtă după deja menţionata carte a lui Hrisant. Pe de altă parte, activitatea lui 
1 Manuscrisul a fost editat în facsimil şi transcris în notaţie liniară de S. Barbu-Bucur, ediţia face parte din colecţia Izvoare ale muzicii 

româneşti [2, p. 65-67, p. 113-120]. 
2 Savantul muzician grec distinge 4 etape cu referire la periodizarea notaţiei muzicale bizantine, bazându-se pe criterii pur grafice [7, 

Τ. A’, Σ. µδ−µε]:
 πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία — semiografie bizantină timpurie (până la anul 1177);
 μέση πλήρης βυζαντινή σημειογραφία — semiografie bizantină medie plină (1177 — cca 1670);
 μεταβυζαντινή έξηγητική σημειογραφία — semiografie postbizantină „exegetică“, „tălmăcită“ (cca. 1670—1814);
 άναλυτική σημειογραφία τής Νέας Μεθόδου — semiografie analitică a metodei noi (1814 — până în prezent).
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Petru Efesiul de Bucureşti a contribuit substanţial la însuşirea de către psalţii autohtoni a cântării 
bizantine după noua sistima. Până la mijlocul secolului al XIX-lea la Bucureşti şi Iaşi au fost tipărite 
cărţi de muzică psaltică, care au influenţat evoluţia muzicii româneşti. Însă, gramaticile de muzică 
bizantină după vechea sistemă, atât cele greceşti, cât şi cele în română chirilică, au circulat în formă 
de copii scrise de mână, pe tot parcursul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea.

În urma analizei textului la nivel arhitectonic, terminologic şi de conţinut, efectuat într-un studiu 
al subsemnatei intitulat Prima propedia românească şi tradiţia ei manuscrisă: materiale textologice [1] 
se constată marea afinitate, până la identitatea textuală a mai multor secţiuni a propediei nemţene 
cu propedia din cuprinsul primului manuscris psaltic autohton Psaltichie rumănească de Filothei sin 
Agăi Jipei, datat cu anul 1713 [2], cu o papadică grecească din secolul al XVIII-lea de la Biblioteca 
Naţională Ştiinţifică M. Gorkii din Odesa, Ms. 1/93 [3], precum şi cu alte propedii de muzică psaltică 
veche, cu notaţie prehrisantică.

Stabilă ca gen şi forma, conţinut şi metodă de expunere a materialului, propedia demonstrează o 
anumită variabilitate a nomenclatorului de obiecte. Pe de o parte, am putea vorbi despre un protograf 
al textului propediilor autohtone din perimetrul secolului XVIII — începutul secolului XIX, în această 
calitate se evidenţiază, evident, propedia din Psaltichia rumănească de Filothei sin Agăi Jipei, luându-
se în seamă că textul a fost tradus. Pe de altă parte, textul lui Filothei acceptat drept invariant, a suferit 
unele completări, corectări şi împrumuturi din alte surse autohtone şi greceşti. Totodată, un studiu 
cuprinzător al propediilor din colecţiile româneşti, realizat de S. Barbu-Bucur, remarcă statornicia 
textului acestor gramatici mici, nu şi originalitatea particularităţilor individuale [6].

După aceste precizări istorice, putem trece la analiza conţinutului muzical-teoretic al manuscri-
sului, exprimat în noţiuni şi termeni întrebuinţaţi în textul propediei. În sursele originale greceşti 
muzica ecleziastică de tradiţie bizantină se numeşte frecvent H ψαλτική τέχνη— meşteşugul psaltichiei, 
ca de exemplu, în textul propediei cercetate (f. 2). Această sintagmă este legată etimologic de noţiunea 
de psalt (gr. ψάλτ— cântăreţ de strană) şi face parte dintr-o familie de cuvinte în limba greacă clasică 
şi neogreacă ca ψάλλω (a pişca corzile, a vibra), ψαλμóς (psalm), ψαλτήριον (Psaltirea şi concomitent 
un instrument cordofon — psalterion), ψαλτής, mai târziu ψαλτωδός sau ψαλμωδός (cântăreţ la psal-
terion, psalmist), ψαλμωδία (cântarea psalmilor), ψαλτική (psaltichie). Cu alte cuvinte, noţiunea meş-
teşugul psaltichiei ca o derivată de la substantivul psalt, pătrunde în gramaticile şi tratatele muzicale 
bizantine, având semnificaţia de artă de cântare bisericească de tradiţie bizantină. Comparaţia textelor 
din diferite gramatici muzicale greceşti şi moldoveneşti cu litere chirilice din secolul XVIII şi înce-
putul secolului XIX demonstrează caracterul sinonim, precum şi suplinirea reciprocă a sintagmelor 
meşteşugul psaltichiei şi arta muzicală pentru tradiţia muzicală bizantină, pentru că în acest context se 
are în vedere arta muzicală ecleziastică, muzica psaltică sau psaltichie.

E de menţionat că termenul meşteşug ca parte a sintagmei meşteşugul psaltichiei din gramaticile 
bizantine este echivalentul termenului grecesc τέχνη — tehne care se traduce şi ca meserie, acoperind 
nişte deprinderi practice. Acest fapt poate fi tratat ca o menţinere a semanticii antice-medievale a ter-
menului τέχνη în cazul traducerii din greacă în alte limbi. Acest ecou îndepărtat al tradiţiei vechi de a 
trata muzica ca meserie a fost moştenit în teoria muzicală bizantină din teoria muzicii antice. În acest 
caz şi termenul artă prin care se traduce uneori grecescul τέχνη se corelează perfect cu conţinutul 
teoretic al sursei bizantine, pentru că prin cuvântul artă se subînţelege mai curând învăţătura despre 
artă, decât o artă propriu-zisă în sensul contemporan al cuvântului. Drept dovadă serveşte incipitul 
gramaticii basarabene: „Începutul cu D[umne]zeu cel Sfânt al seamnelor meşteşugului psaltichiei, al 
glasurilor celor suitoare şi celor pogorâtoare…“ (f.1).

Termenul psaltichie pătrunde şi în manuscrisele de cântări în română chirilică. Cartea de cântări 
notate cu neume bizantine atât vechi, cât şi noi adesea este numită Psaltichie, exemplu cel mai convin-
gător fiind Psaltichia rumănească de Filothei sin Agăi Jipei.
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Urmând tradiţia care s-a instaurat în bizantinologia muzicală românească, am operat cu termenul 
de propedia utilizat în calitate de denumire tipologică a lucrării muzical-teoretice. Acest termen a apă-
rut în premieră în lista-nomenclator a genurilor de cântări şi a slujbelor din introducerea manuscrisu-
lui de Filothei Jipa, menţionat mai sus, fiind prima carte în limba română cu litere chirilice. Gramatica 
muzical-teoretică, care face parte din Psaltichia rumănească, reprezintă o traducere a gramaticii gre-
ceşti, fapt care poate fi dedus din Prefaţa manuscrisului: „propedia şi cu tot meşteşugul cât iaste în cea 
grecească [gramatică]“ [2, p. 113].

Atribuind gramaticii de muzică psaltică termenul de propedie, Filothei Jipa renunţă la o altă denu-
mire, de exemplu, la cea de παπαδική, care se asociază tradiţional cu acest tip de manuscrise greceşti. 
Termenul propedie introdus pentru prima dată de Filothei în manuscrisul său are, evident, aceeaşi 
origine greacă (de la gr. προπαίδεια3), reflectând exact destinaţia manualului: de a învăţa noţiunile ele-
mentare din domeniul teoriei şi notaţiei muzicii bizantine la o etapa pregătitoare, preliminară. Aşadar, 
acest termen poate fi aplicat faţă de toate gramaticile autohtone cu litere chirilice, indiferent de gradul 
de plinătate al conţinutului şi forma de existenţă (întregul manuscris de cântări sau numai o parte 
componentă) a acestor compendii muzical-teoretice în sistemul vechi al muzicii bizantine.

Un compartiment important al propediilor cuprinde lista semnelor de bază ale notaţiei neobizan-
tine. Tradiţional neumele se divizează în două grupe: aşa-numitele glasuri, reprezentând semne voca-
lice şi semne mari, afone numite şi staturi (ipostaze). Despre primele în textul propediei se spune că să 
cântă la psaltichie glasuri 14: 8 suitoare şi 6 coborâtoare (f. 2). Aici este vorba, evident, despre neumele 
intervalice, adică despre semnele prin care se fixează distanţa dintre două sunete din melodie. Acest 
tip de notaţie, după cum se ştie, a fost numit diastematic (de la gr. διάστημα — distanţă, interval, în 
latina târzie tot după gr. diastēma).

În esenţa sa, alfabetul muzical bizantin (ca şi cel slavon cu cârlige) reprezintă un întreg sistem se-
miotic, compus din neume-grafeme — neume-litere — numere — semne. Conţinutul muzical-sonor 
învăluit într-o formă grafică scrisă ascunde în acelaşi timp o expresie numerică definitorie (de la de-
finitio ca indicarea limitelor), precum şi o anumită semantică. Caracterul sintetic al semnului muzical, 
continuând asociaţia cu alfabetele vechi, este reflectat şi în termeni verbali, adică în denumirile de 
ison, oligon, petasti, etc. (se poate compara cu alfa, beta, gamma etc. sau cu slovele chirilice az, buchi 
etc.). În această ipostază sistemică alfabetul muzical marchează sistemul net superior, cel al cântării 
ecleziastice bizantine, reflectând semne particulare proprii acestei tradiţii multiseculare.

Un alineat special este dedicat isonului, tălmăcirea, însă, nu este întocmai clară, probabil, din ca-
uza cuvântului polisemantic glas, care apare în text de patru ori, de fiecare data cu o nuanţă semantică 
nouă. Este o manifestare a polisemiei4 cuvântului glas: glas cu sens de voce şi glas ca sonoritate, sunet. 
În fragmentul respectiv despre ison din propedia nou-nemţeană, citat mai jos, pe lângă întrebuinţarea 
substantivului glas în cele două sensuri menţionate5, ca sonoritate şi ca voce, apare şi verbul a glăsui 
la persoana a 3-a—glăsuiaşte, fiind un rezultat al transpoziţiei prin verbalizare gramaticală. Acest verb 
intranzitiv sau tranzitiv, care de fapt se utilizează rar, de obicei în sens poetic sau figurat metaforic, 
la rândul său, are mai multe semnificaţii: 1. a vorbi, a spune; 2. a conţine, a exprima; 3. (rar) a cânta, 
a intona. [8, p. 425]. Iar în dicţionarul de sinonime şirul semantic este şi mai lung: boci, căina, cânta, 
executa, intona, interpreta, jeli, jelui, lamenta, plânge, rosti, spune, tângui, văicări, văita, vorbi, zice. Din 
contextul alineatului despre ison reiese că verbul a glăsui se întrebuinţează în cel de al treilea sens al 
cuvântului, cel de intonare: „Că fără de aceasta nu să îndreptează glasul şi să chiamă fără de glas, nu 
cum că nu are glas, ci adecă glăsuiaşte, iar nu să numără“ (f.1).
3 În legătură cu etimologia termenului propedie pot fi aduşi şi alţi termeni derivaţi ca, de exemplu, propedeutică (de la gr. verbul 

προπαιδεύω propaideuo — învăţ prealabil) ca o introducere într-o oarecare ştiinţă, cursul preliminar, premergător, care este expus 
sistematic într-o formă elementară şi succintă. 

4 Polisemie (din gr. πολυσημεία — polisemantic) — polisemantică, existenţa a două sau mai multe semnificaţii interdependente şi 
condiţionate istoric ale aceluiaşi cuvânt. Polisemia lexicală este o capacitate a unui singur cuvânt de a indica diferite obiecte sau 
fenomene ale naturii, de obicei legate între ele prin asociaţii, formând o unitate semantică complexă.

5 Există şi al treilea sens al cuvântului glas, cel de mod, fiind actual pentru propedia nou-nemţeană, despre care vom vorbi mai jos.
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În continuarea excursului cu privire la glas care poate fi privit ca un show-case al formării termi-
nologiei autohtone a teoriei muzicale bizantine, merită de menţionat pătrunderea termenului în Theo-
riticonul ieromonahului Macarie (1823), primul tratat naţional al sistimei noi, hrisantice. Or, termenul 
a fost preluat direct din sursele greceşti, fapt relatat chiar de autor în prefaţă: tălmăcit din greceşte. 
Dimitrie Suceveanu, protopsalt al Mitropoliei, reeditând în anul 1848 la Iaşi Theoriticonul lui Macarie 
în tipografia metropolitană, alături de alte modificări ale textului, propune şi termenul viersuire în loc 
de glas. La rândul său, ieromonahul Serafim de la Buzău, care a întreprins o nouă, cea de a treia tipărire 
a cărţii lui Macarie în 1856, adoptă termenul viersuire introdus de Dimitrie Suceveanu în textul origi-
nal, însă numai în primele capitole. Serafim revine la termenul de glas în descrierile celor opt glasuri, 
termen aprobat definitiv, consolidat şi integrat în aparatul terminologic al teoriei psaltice.

Din perspectiva teoriei modale contemporane diferenţa dintre noţiunile de glas şi mod devine şi 
mai evidentă. Ne vom limita aici doar la afirmaţia că glasul în teoria muzicii bisericeşti de sorginte 
bizantină pe lângă conţinutul său de mod cuprinde în sine şi alte componente ale gândirii modale.

Conţinutul secţiunii despre ison se precizează prin compararea lui cu secţiunile corespunzătoare 
ale altor propedii, comunicând următoarele informaţii:

•	 termenul	de	origine	greacă	care	este	împrumutat	din	gramaticile	greceşti;
•	 forma	grafică;
•	 poziţia	semnului	în	melodie — Începutul, mijlocul, sfârşitul;
•	 corelarea	cu	alte	semne,	capacitatea	maximă	de	formare	a	combinaţiilor	neumatice — aduna-

rea tuturor seamnelor;
•	 funcţia	melodică — „fără de aceasta nu să îndreptează glasul“ (f.1);
•	 categoria	tipologică—„să chiamă fără de glas“ (ff.2v-3), — cele afone, adică semnul mare, sau 

cel vocalic, adică intervalic — „nu cum că nu are glas, ci adecă glăsuiaşte“ (f. 1);
•	 mărimea	intervalică—„ci adecă glăsuiaşte, iar nu să numără“ (f. 1), adică poziţia zero pe scara 

intervalelor;
•	 rolul	în	conducerea	vocii,	alături	de	alte	două	semne	principale,	oligon	şi	apostrof — „pentru 

toată întocmirea să cântă Isonul şi pentru toată suirea Oligon. Iar pentru toată pogorârea Apos-
trofos“ (f. 2v ), adică pentru reţinerea nivelului se întrebuinţează isonul, mişcarea ascendentă se 
marchează prin oligon, iar cea descendentă prin apostrof.

Aşadar, aceste trei propoziţii cuprind categoriile de bază ale semiografiei bizantine care, de fapt, 
sunt valabile pentru orice neumă din grupul celor fonetice (φωνητικά σημάδια) numite şi vocalice, 
după Gr. Panţiru sau diastematice (intervalice): grafem, conţinutul intervalic şi funcţia melodică. În 
toate scările, şi cea linear-melodică, şi cea vertical-intervalică isonul reprezintă punctul de pornire 
egal cu zero.

Privind în perspectivă, semnificaţia specifică a isonului se confirmă prin bifuncţionalitatea lui, lis-
ta semnelor mari (μεγάλα σημάδια) numite şi afone (‘άφωνα σημάδια) se începe iarăşi cu isonul, fiind 
pus în capul listei. Rolul deosebit al isonului în combinaţiile semnelor întrebuinţate mai ales pentru 
obţinerea rezultatului intervalic respectiv (şi nu numai), este relevat în următoarea propoziţie: „Şi ia 
aminte că toate glasurile ceale suitoare să supun supt ceale pogorîtoare şi să biruiesc de Ison precum vezi“ 
(urmează exemple—f.2v). În acest caz isonul anulează mărimea intervalică a semnului cu care este 
combinat, împrumutând, însă, de la el o nuanţă de articulare.

Nici un semn, cu excepţia isonului, nu a fost analizat în detaliu, nici un principiu tipologic nu şi-a 
găsit o explicaţie cuvenită. Astfel, o mulţime de termeni prezentaţi în prima secţiune a propediei îşi 
expun doar funcţia nominativă (dintre cele trei posibile—nominativă, denotativă şi semnificativă), 
fiind asociaţi cu neumele respective. La drept vorbind, denumirile greceşti, clare de la sine, oferă teo-
reticienilor bizantini posibilitatea de a le lăsa fără comentarii de gen etimologic şi semantic. Termenii 
greceşti ca, de exemplu, denumirea semnului de cvintă descendentă χαμηλή, ce înseamnă joasă, de 
cvintă ascendentă υ’ψηλή, care se traduce ca înaltă, de secundă ascendentă ολίγον, care se traduce ca 
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mic, acelaşi ίσον însemnând drept, etc. au fost păstrate în propediile autohtone6 ale secolelor XVIII-
XIX scrise cu litere chirilice. Aşadar, toţi termenii în română utilizaţi pentru nominalizarea semnelor 
diastematice (şi nu numai) au fost formulaţi prin împrumutul direct7 din greacă.

Sistematizarea semnelor este realizată prin expunerea principiilor de ierarhizare lăsată fără expli-
caţie până la acest moment. Sistema neumelor bizantine se caracterizează printr-o corelare strânsă a 
trupurilor şi duhurilor, a semnelor suitoare (ascendente) şi pogorîtoare (descendente) conform princi-
piului de subordonare. Aceşti termeni reprezintă o traducere literală mot-a-mot (calchiere lingvistică8) 
a termenilor greceşti σώματα şi πνεύματα (substantive la plural de la gr. σώμα—trup şi πνεύμα — duh), 
care apar în acest context în papadicile greceşti. Încă două semne—aporroi şi kratima iporron nu au 
fost supuse clasificării. Primul dintre ele a fost comentat din punct de vedere al semnificaţiei sale dias-
tematice şi de articulare: „Iară aporoi nici trup iaste nici duh, ci a grumazului clătire pre scurt cu bună 
glăsuire şi viersuire lovind glasul, pentru aceasta şi viersuire să chiamă“ (f. 2v).

Urmează secţiunea dedicată în special semnelor mari (gr. μεγάλα σημάδια), numite şi staturi (gr. 
ύποστάσεις). Gramaticile greceşti de obicei conţin o informaţie rezervată despre aceste semne, iar 
propedia nou-nemţeană nu face excepţie de la acest compartiment. Expunerea materialului este şi aici 
extrem de concisă, limitându-se la denumirea semiografică (semnele mari), cea tipologică (staturi), 
precum şi la o explicaţie generală de conţinut muzical: „Iar seamnele ceale mari, ceale fără de glas care 
să chiamă staturi sînt acestea, numai pendru darea îndemînă pusă iară nu pentru glasuri, că fără de 
glas sânt“ (f. 2v). În această propoziţie ne atrage atenţia atât menţionarea triplă a cuvântului glas, cât şi 
sintagma darea îndemână care reprezintă o traducere ad literam, adică o transpoziţie a expresiei gre-
ceşti πάσης χειρονομίας din papadicile originale. Astfel, staturile au fost definite ca semne afone cu o 
semnificaţie deosebită cu referire la cheironomie şi la fonetica sau diastematica muzicală.

Termenii împrumutaţi care apar în alineatul dedicat semnelor mari reprezintă o transpunere în ro-
mână a termenilor greceşti. Nomenclatorul semnelor afone din propedia nou-nemţeană cuprinde 37 
de neume, inclusiv isonul cu care se inaugurează lista staturilor. Se ştie că această categorie de semne 
este formată din neume cu o semnificaţie ritmică şi expresivă, dar şi dinamică, agogică şi de articulare. 
În propedii, însă, sunt comentate numai unele din staturi, cele care au o anumită valoare ritmică. În 
textul alineatului, pentru clarificarea semnificaţiei ritmice a neumelor, au fost întrebuinţate trei sub-
stantive diferite, precum zăbavă, ţineare, întîrzieare. Fiind tratate drept sinonime, ele nicidecum nu 
pot fi apreciate ca termeni speciali din cauza lipsei caracterului sistemic.

Cel de al doilea compartiment mare al propediei cuprinde informaţii cu privire la modurile muzi-
cii bizantine. De la început vom menţiona, că propedia cercetată alături de multe alte propedii româ-
neşti de teorie a muzicii psaltice operează cu termenul glas. Traducătorul textului grecesc, iar apoi şi 
copistul au refuzat să păstreze termenul autentic grecesc ήχος, nu a aplicat şi cel tradus de eh sau mod, 
acordându-i preferinţă terminului glas, care reprezintă un împrumut polisemantic de origine slavonă. 
Astfel, de la prezentarea şi descrierea semnelor elaborate pentru redarea unităţilor sistemului semio-
grafic al muzicii psaltice, în primul rând, a intervalelor, se trece la descrierea sistemului sonor propriu-
zis, sistemul Octoihului bizantin. Pe de altă parte, din cauza polisemiei terminologice se percepe greu 
diferenţa dintre expresiile următoare:

•	 „să cântă la psaltichie glasuri 14“ (intervale);
•	 „сă fără de aceasta nu să îndreptează glasul“ (melodia, sonoritatea);
•	 „să chiamă fără de glas (afon) nu cum că nu are glas“ (sunet, sonoritate);
•	 „sînt şi stricările acelor 8 glasuri“ (moduri), etc.

6 Spre deosebire de tradiţia bizantină bulgară care operează cu termeni traduşi în limba natală.
7 Printre toate procedeele constitutive de formare a termenilor (împrumut, transpoziţie, calc, mentalizarea etc.) anume împrumut şi 

calchiere sunt cele mai solicitate în calitate de generatori ai termenilor de muzică psaltică.
8 M. Flaişer delimitează în cadrul termenilor greceşti două grupuri distincte: grecisme — cuvinte împrumutate fără adaptare morfo-

logică ca, de exemplu, ison, şi neologisme adaptate lingvistic la mediul românesc precum ison-ul [9, pp. 37-38].
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În contextul propediilor termenul glas se manifestă ca un omonim, reprezentând cuvintele identi-
ce ca formă, dar diferite ca sens. În ştiinţa despre termeni, omonimele sunt inadmisibile într-un câmp 
terminologic comun, acest fapt fiind o mărturie a unei anumite etape în evoluţia sistemului teoretic 
bizantin.

Compartimentul dedicat cunoştinţelor în domeniul sistemului modal se deschide cu lista stricări-
lor celor 8 glasuri, semnelor de anulare a modului de bază şi trecere într-un alt mod (f. 3-3v). Termenul 
stricare care se utilizează în acest context, reprezintă o calchiere în lexicul românesc din grecescul 
φθορά (gr. stricare, distrugere) şi se întrebuinţează cu acelaşi sens, indicând semnele speciale de mo-
dulaţie melodică modală, de la un mod la altul, de la o scară modală la alta şi de revenire în modul de 
bază.

Alte semne distinctive importante numite în gramaticile greceşti ale muzicii psaltice mărturii (gr. 
μαρτυρία—mărturie, indicaţie, confirmare), reprezintă simboluri grafice proprii fiecărui din cele 8 
glasuri.

În continuarea sistematizării glasurile sunt clasificate în două categorii: stăpânitoare şi supuse (f. 
3v). Ca şi în alte cazuri, aceşti termeni reprezintă o traducere ad literam a termenilor greceşti κύριος 
(gr. kirios — stăpân) şi πλάγιος (gr. plagios — lăturaş, supus, înrudit) utilizaţi în teoria Octoihului 
bizantin.

Remarcăm că propedia din colecţia de la Noul Neamţ ne oferă informaţii privind sistemul nomi-
nativ al glasurilor bizantine (f. 4). Se ştie că denumirile glasurilor conform acestui sistem s-au păstrat 
din terminologia elaborată de teoria antică grecească care operează cu modurile doric, frigic, lidic, 
mixolidic şi hipoformele derivate de la acestea. În tabelul din propedia cercetată sistemul modal al 
Octoihului bizantin este prezentat printr-un sinopsis care include diverse tipuri de specificare a gla-
surilor, şi anume: două forme lexice, precum cea numerică şi cea nominativă, şi o formă grafică de 
indicare prin mărturii.

Alineatul în cauză relevă o legătură strânsă cu papadicile greceşti. Este unica secţiune în întreagă 
propedia care operează cu termeni originali greceşti. Au fost păstrate până şi articolele greceşti, ca de 
exemplu, în expresiile o protos ihos — întâiul glas sau o plaghios tu protu — plagalul primului glas (f. 
4). Mai mult, aici pentru prima şi ultima dată în propedie se utilizează termenul grecesc ihos (eh), în 
timp ce în restul textului în toate cazurile de menţionare a aspectelor modale este aplicat termenul 
slavon glas.

Gramaticile de tipul celei a lui Filothei Jipa au avut o menire dublă, constituind, în primul rând, 
o introducere în teoria şi notaţia muzicii bizantine şi o iniţiere în practica cântării, în cel de al doilea. 
Pentru realizarea primului scop era suficient de a cunoaşte ferm denumirile semnelor, conţinutul 
muzical şi grafica lor. Pentru cel de al doilea scop era important de a face cunoştinţă cu dicţionarul 
melodic, din care fac parte formulele de bază ale glasurilor însoţite de silabe mnemotehnice (apeche-
mate), prezentate împreună cu cheile lor (mărturiile). Unele exerciţii de cântare, precum paralaghiile, 
troparele către ucenici aveau scopul de a contribui la consolidarea deprinderilor elementare teoretice, 
grafice şi practice.

Propedia nou-nemţeană (f. 4v) se încheie cu dulci şi prea folositoare paralaghii (de la gr. παραλλαγή—
schimbare), numite şi schimbările celor opt glasuri în alte surse, iar pentru prima dată această sintagmă 
apare în propedia lui Filothei sin Agăi Jipei [2]. Constituită din două linii de semne — diastematice şi 
modale (mărturii), paralaghia reprezintă un exerciţiu unic de cântare în propedia cercetată, de intona-
re curgătoare a trecerii de la un mod la altul, mai precis, de trecere de la o treaptă a scării diatonice la 
cea vecină. Exerciţiile de paralaghie reprezintă o secvenţă diatonică cu pas de secundă a pentacordului 
în direcţii opuse, de la început ascendentă, iar apoi descendentă. Porţiunile ascendente ale secvenţei 
sunt indicate cu ajutorul mărturiilor proprii glasurilor stăpânitoare, în timp ce porţiunilor descenden-
te le corespund mărturiile glasurilor plagale, ţinându-se cont de profilul melodiei.
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Concluzionând, vom remarca că propedia pe deplin îşi atinge scopurile de familiarizare cu prin-
cipalele categorii ale teoriei şi notaţiei bizantine, prezentând în primul rând formele lor grafice, fără a 
pretinde la exhaustivitate. Fiecare propedie este un prospect al informaţiilor teoretice din domeniul 
vizat, reprezentând într-o formă compactă un fenomen analogic celui de summa sau compendiumului 
din tradiţia latină, sau celui de azbuka (abecedar) din tradiţia slavonă.

Istoria formării şi consolidării sistemelor autohtone de terminologie (bulgare, româneşti etc.) se 
constituie într-un capitol aparte al teoriei muzicii de tradiţie bizantină. În baza surselor muzicale ce 
s-au păstrat timp de veacuri se atestă faptul conexiunilor directe ale Moldovei medievale cu diferite 
focare ale culturii bizantine. În manuscrisele putnene datate cu o perioadă de timp de la sfârşitul seco-
lului XV şi până la sfârşitul celui de al XVI-ea, pe lângă acele semne ale bilingvismului greco-slavon, 
se lasă observată apartenenţa la tradiţia muzicală de tip bizantin, fapt confirmat şi de gramaticile mu-
zicale din această perioadă.

Aşadar, coeziunea sistemelor muzical-teoretice devine posibilă datorită împrumutului direct al 
teoriei şi notaţiei bine consolidate şi acest fenomen se înregistrează la o etapă destul de târzie din 
punct de vedere al evoluţiei muzicii bizantine.

Majoritatea termenilor au apărut prin împrumutul direct din greacă, ca de exemplu, denumirile 
glasurilor Octoihului (protos, lui plaghiu protu, dorios), uneori găsindu-şi flexiuni româneşti, ca de 
exemplu, oligon-ul, psaltichi-a, paralaghi-ile, toate denumirile semnelor diastematice şi heironomice 
etc. Termenii traduşi ad literam, reprezentând un calc ca, de exemplu, stricări (gr. fthora), trupuri şi du-
huri (gr. somata, pnevmata), staturi (gr. hipostasis) etc. s-au bucurat de un succes mai mic. Influenţele 
slavone asupra sistemului terminologic autohton de tradiţie bizantină au fost simţitoare, evidenţiindu-
se în aplicarea termenului glas, precum şi a principiilor de indicaţie a glasurilor prin litere chirilice, 
corespunzând cifrelor de la unu la 8. Polisemantismul termenilor, precum şi câmpul semantic lărgit 
constituie proprietăţile aparatului instrumental al teoriei bizantine în versiunea ei autohtonă.

În cadrul terminologiei ca ştiinţă, termenul se tratează ca o formă de reprezentare a cunoştinţe-
lor în domeniul respectiv, exprimându-se prin triada nume — noţiune — semnificaţie. Terminologia 
bizantină ale propediilor autohtone, tradusă în mare parte din greacă, se deosebeşte prin caracterul 
nominativ aproximativ, iar funcţia secundă a termenilor, cea definitorie, se manifestă mai slab, semnifi-
caţiile lor fiind consolidate insuficient. Pe marginea observaţiilor asupra aparatului terminologic poate 
fi făcută următoarea concluzie: cântăreţul necesită mai mult o iniţiere mai profundă în ceea ce priveşte 
grafia semnelor şi denumirea lor, decât propriu cunoştinţe teoretice. Partea explicativă a gramaticilor 
rămâne un domeniu puţin elaborat. Astfel, propediile reflectă caracterul semioral al practicii de cân-
tare bizantină.

Statutul terminologiei bizantine al propediilor corelat cu sistemul terminologic muzical în limba 
română poate fi apreciat ca unul începător şi în acelaşi timp conservativ. Elaborarea şi căutarea ter-
menilor pentru fixarea obiectelor, noţiunilor, proceselor şi evenimentelor muzicale reprezintă prima 
etapă de însuşire a cunoştinţelor despre fenomenul respectiv. În căutarea conceptului terminologic 
românesc al muzicii bizantine fiecare termen trebuie să corespundă cerinţelor (calităţilor proprii) de 
monosemantism (cuvânt cu un singur sens) şi monoreferenţial (se referă la un singur obiect), evitând 
expresii metaforice, caracterul bi- sau polireferenţial. Printre cerinţele suplementare înaintate de spe-
cialişti contemporani faţă de calitatea termenului, se enumeră precizia, caracterul concis, neutru (în 
sens emoţional-expresiv), convenţional şi sistemic, lipsa de sinonime şi omonime în domeniul respec-
tiv.

În notaţia prehrisantică şi, mai ales, în sistemele mai vechi de notaţie bizantină aceeaşi diastemă 
nu este un simplu interval în sensul european al termenului, pentru că nu se limitează în exclusivitate 
la distanţa dintre două sunete, cuprinzând şi nuanţe de ordin expresiv şi chiar ritmic. În muzica ve-
che primatul melodiei asupra fixării ei grafice, evident, îşi găsea reflectarea în terminologie, noţiunile 
greceşti şi autohtone ale semnelor bizantine: ίσον — egal, ελαφρόν — uşor, glas, glăsuire, etc. Din 
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aceste considerente sistima nouă păstrează apechematele, formulele proprii glasurilor, diferenţiindu-
se pentru fiecare dintre cele trei stiluri de melos în calitate de elemente melodice vitale pentru cântul 
bizantin. Însă, aici apare o anumită contradicţie ontologică dintre procesele progresive de separare a 
elementelor cu funcţii distincte (un grafem — un sunet — o treaptă) şi tradiţionalism conservator al 
cântului bizantin ca un concept holistic.

În teoriile modale ale muzicii bisericeşti, conceptul melodic al modului (glasului, ehului) a fost 
înlocuit treptat cu cel de scară. Fenomene analogice au fost semnalate şi în cântarea bizantină. Cu toa-
te că după reforma anului 1814 glasurile au căpătat definitiv denumirile proprii pentru treptele scării, 
fixându-se înălţimile lor (oricum relative), a fost consolidată teoretic noţiunea de ton, în Teoreticonul 
lui Macarie ieromonahul glasurile şi-au găsit o abstracţie teoretică sub formă schematică a scărilor 
liniare, rezultatul sonor concret, ca odinioară, se deosebeşte prin caracterul aproximativ, reflectând 
practica semiorală, datorită variabilităţii de mărime a tonului în sistemul netemperat al muzicii bizan-
tine, care rezultă, în special, în microtonurile unor moduri speciale.

Problema terminologiei speciale a muzicii bizantine nu se limitează la dimensiunea pur lingvistică 
sau tehnico-muzicală. Ea reflectă procesele generale ale civilizaţiei creştine, care marchează rolul mu-
zicii în practicarea cultului religios, evenimente istorice şi interferenţe culturale ale ţărilor din regiune 
etc. Limbile greacă şi slavonă bisericească pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, nu doar au 
influenţat alte limbi, ci, de facto, au acţionat în calitate de limbi internaţionale ale culturii creştine din 
Răsărit. Însă formarea şi dezvoltarea terminologiei specializate în limba maternă a devenit un dezide-
rat al timpului care, la etapa respectivă, a fost împlinit datorită procesului de aşa-numită „romănire“ a 
limbii cultice. De aceea, adaptarea lingvistică şi semantică a termenelor împrumutaţi în acest domeniu 
al muzicii româneşti a avut un caracter de „reterminologizare“. În acelaşi timp nu pot fi neglijate şi 
unele trăsături expresive ale limbii române care influenţează acest proces, asigurând impactul negativ 
sau pozitiv asupra bazei terminologice în domeniul muzicii. Una din particularităţile dominante ale 
terminologiei muzicale bizantine în limba română se referă la volumul sporit al lexicului împrumutat. 
Trăsătura a doua o constituie echivalentele româneşti provizorii ale termenilor străini şi interacţiunea 
lor cu lexicul cotidian. Trăsătura a treia este un câmp semantic lărgit al termenilor muzicali. Totuşi, 
ponderea şi rolul propediilor de muzică psaltică în cristalizarea terminologiei muzicale speciale în 
limba română nu poate fi subestimat, prin caracterul său practico-ştiinţific, pe de o parte, şi intersecta-
rea specificului sectorial, al muzicii de tradiţie bizantină, cu cel general, al teoriei muzicale universale, 
aceste compendii mici au pus temeliile terminologice în domeniu.
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