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INTRODUCERE
Prezenta lucare apare ca rod al cercetării doctorale în muzicologie desfășurată de
autor între anii 2015 - 2020 la Școala Doctorală de Muzică și Teatru a Universității de
Vest din Timișoara, sub îndrumarea domnului Prof. Univ. Dr. Habil. Lucian – Emil
Roșca.
Plecând încă de la început cu dorința de a reda muzicologiei românești
documente pierdute de muzică bisericească bănățeană, autorul a avut bucuria de a
descoperi în arhiva Bibliotecii Mitropoliei Banatului nu doar simple manuscrise de o
relativă importanță științifică ci și șase manuscrise muzicale ample, de o importanță
deosebită, care redevin acum parte a circuitului muzicologi.
Un moment de reală a emoție al cercetării doctorale a fost acela când,
studiid aceste variante ale manuscrisului Profesorului Valeriu Magdu, s-a ajuns la
concluzia indubitabilă că lucrarea reprezintă prima consemnare în scris a muzicii
bisericești bănățene.
Nădăjduim spre a fi de folos tuturor cercetătorilor și pasionaților de muzică
bisericească românească, care, aplecându-se spre studiul acestui document, să-și
poată întregi imaginea despre acest capitol important al istorei muzicii românești.
Timișoara
la 15 Septembrie 2020,
de praznicul ocrotitorului Banatului,
Sfântul Ierarh Iosif cel nou de la Partoș.

Arhidiac. lect. univ. dr.
Ion - Alexandru Ardereanu
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CARACTERISTICI GENERALE ALE MANUSCRISELOR
Un caz interesant și fericit îl constituie manualul de muzică bisericească după
care preda, la sfârșitul secolului al XIX – lea, profesorul Valeriu Magdu la
Seminarul Teologic din Arad. S-au păstrat, prin grija preotului Farca, nu unul ci
trei variante ale manuscrisului, scrise, așa cum vom vedea ulterior, de trei dintre
studenții lui Magdu.
Varianta numărul 1 a manuscrisului are cota de arhivare 16 și se prezintă
sub forma unei caiet de muzică legat. Coperțile au fost adăugate ulterior de
către Ioan Farca. Acesta a dactilografiat la mașina de scris un text de
prezentare a manuscrisului, pe o foaie de hârtie simplă, albă, cu care ulterior a
îmbrăcat paginile exterioare ale caietului, și din dorința de a-l proteja.

Imaginea nr. 1 – Coperta manuscrisului 16
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Dimensiunea manuscrisului 16 este de 18 / 13 centimetri iar numărul
total de pagini indicat de numerotare este de 204(102 file) însă primele 16 pagini
(8 file) lipsesc, de aceea, de facto, manuscrisul are 188 de pagini (94 de file).
Paginile manuscrisului prezintă patină datorată trecerii timpului, fiind
de culoare galben pal și, pe alocuri, uzate pe margini. Textul muzical și literar
este scris în integralitate cu cerneală de culoare neagră.
Varianta numărul 2 a manuscrisului are cota de arhivare 17 și se prezintă
sub forma unei caiet de muzică legat. Coperțile au fost adăugate ulterior de
către Ioan Farca. Ca și în cazul primei variante a manuscrisului, acesta a
dactilografiat la mașina de scris un text de prezentare a manuscrisului, pe o
foaie de hârtie simplă, albă, cu care ulterior a îmbrăcat paginile exterioare ale
caietului, cel mai probabil din dorința de a-l proteja.
Dimensiunea manuscrisului 17 este de 18 / 25 centimetri iar numărul
total de pagini indicat de numerotare este de 96 (48 file). Lipsesc însă primele 2
pagini (prima filă) așadar, în realitate, manuscrisul are 94 de pagini (47 de file).
Paginile manuscrisului prezintă patină datorată trecerii timpului, fiind
de culoare galben pal și, pe alocuri, uzate pe margini. Textul muzical și literar
este scris în integralitate cu cerneală de culoare neagră. Numărul aproape
înjumătățit de file față de prima variantă se datorează dimensiunii caietului pe
care acesta a fost scris. Acesta, asemenea manuscrisului 18, are dimensiuni
aproape duble față de primul manuscris.
Varianta numărul 3 a manuscrisului are cota de arhivare 18 și se prezintă
sub forma unei caiet de muzică legat. Ca și în cazul primelor două variante,
coperțile au fost adăugate ulterior de către Ioan Farca, acesta a dactilografiind
la mașina de scris un text de prezentare a manuscrisului, pe o foaie de hârtie
simplă, albă, cu care ulterior a îmbrăcat paginile exterioare ale caietului, și din
dorința de a-l proteja.
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Imaginea nr. 2 – Coperta manuscrisului 17
11

Imaginea nr. 3 – Coperta manuscrisului 18
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Pe coperta manuscrisului 16, Ioan Farca dactilografiază:
„Manuscrisul Nr. 1
Profesorului de cîntare bisericească Valeriu Magdu de la Institutul Teologic
– Pedagogic diecezan din Arad, după care s-a predat și propus cîntarea
bisericească la acel institut în anii 1892 – 1898.
Subsemnatul Ioan Farca preot pensionar în Sînnicolaul mare donez
manuscrisul prezent secției muzicale a Mitropoliei Banatului ca document
istoric pentru cei ce ar dori să studieze cântarea bisericească din anii
amintiți. 1 martie 1982 (scris de mână cu pastă de pix:) Pr. Ioan Farca”

Pe coperta manuscrisului 17, mai mare ca dimensiuni, Farca notează:
„Manuscrisul (completat cu pix albastru:) Nr. 2
(apoi continuă textul dactilografiat:) Profesorului de cîntare bisericească și
tipic Valeriu Magdudela Institutul pedagogic – teologic diecezan din Arad,
în anul școlar 1899 / 1900 cuprinzînd: Aghioasele, La rîul Vavilonului,
heruvicele, irmoasele și pricesnele sărbătorilor pe melodia veche tradițională în
părțile Banatului și Crișanei.
Subsemnatul Ioan Farca preot pensionar în Sînnicolaul Mare donez
manuscrisul prezent seecției muzicale a Mitropoliei Banatului ca document
istoric pentru cei ce ar dori să studieze cîntarea bisericească din anii
amintiți.
Sînnicolaul Mare, 1 martie 1982
(cu pastă albastră de pix:) Pr . Ioan Farca
(Amănunte la pagina 1) – ”

Pagina 1 a manuscrisului, în fond o altă filă, adică 2 pagini dactilografiate,
adăugate de preotul Ioan Farca, conțin o importantă și inedită resursă
documentară pentru istoria muzicii bănățene. Cel mai important aspect este
legat de faptul că Farca notează pe larg detalii despre autorul manualului, Valeriu
Magdu precum și a relației sale cu Atanasie Lipovan. Astfel, în cele două pagini
dactilografiate, Ioan Farca notează:
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„Manuscrisul
profesorului de cîntare bisericească și tipic Valeriu Magdu de la
Institutul pedagogic – teologic diecezan din Arad, în anul școlar 1899 / 1900
cuprinzând Aghioasele, La rîul Vavilonului, heruvicele, irmoasele și
pricesnele sărbătorilor pe melodia veche tradițională în părțile Banatului și
Crișanei.
Profesorul de cîntare bisericească Valeriu Magdu este primul care
a propus și predat cîntarea bisericească pe note liniare – un lucru crezut
pînă atunci ceva imposibil și profan – după cum aflăm menționat în
Almanahul Asociației corurilor și fanfarelor din Banat pe anul 1928,
pagina 107.

Imaginea nr. 4 – prima pagină a adnotărilor lui Farca din manuscrisul 17
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Despre Valeriu Magdu acest Almanah ne dă următoarele date:
Valeriu Magdu s-a născut în Ianca-hid / județul Torontal /. A studiat liceul la
Beiuș și Teologia la Arad. După terminarea teologiei a stat 2 ani la redacția
Gazetei Transilvaniei la Brașov, iar apoi, în anul 1892 a fost angajat ca profesor
de muzică bisericească, de canto și tipic la Institutul teologic – pedagogic din
Arad. Aici a funcționat 6 ani.
Dînsul a fost primul care a propus și predat cîntarea bisericească de
strană după notele liniare, un lucru crezut pe atunci ca ceva imposibil și
profan.
Istoria școalei normale / Preparandiei / și a Institutului teologic ort.
rom. Din Arad de Dr. Teodor Botiș, în 1922, la pagina 398 scrie că la 1
decembrie 1892 Dl. Valeriu Magdu este instituit ca profesor la catedra de
muzică, cîntare bisericească și tipic dela Institutul pedagogic-teologic dieceza
din Arad, în care calitate funcționează pînă la sfârșitul anului școlar 1896/97.
La data de 1 aprilie 1896 este hirotonit întru diacon, iar la 14/26 martie 1898
este înălțat la treapta de presbiter, pentru parohia Ecica română / Banatul
Jugoslav /, unde slujește cu mare vrednicie pînă în anul 1927 când din cauză de
boală se pensionează / Calendarul bisericesc pe anul 1977 editat de Vicariatul
ort. rom. Din Vîrșeț, pagina 34 / la inițiativa lui încă pe cînd era teolog a luat
ființă corul bisericesc ort. rom. din Ecica-română / același calendar pag. 34/
Ca preot în această parohie a instruit și dirijat corul bisericesc, avînd și
cîteva compoziții și armonizări reușite cu caracter bisericesc și popular
cules din folclorul localității.
Subsemnatul Ioan Farca fost preot în comunele Toracul Mare / anii
1935 – 1948 / și în Parța / anii 1949 – 1975, în present protopop pensionar
domiciliat în orașul Sînnicolaul Mare, am primit în anul 1976 acest manuscris
dela Dl. Cornel Lipovan din Arad, fiul lui Atanasie Lipovan fost profesor de
cîntare bisericească și Tipic la Academia Teologică din Arad spre păstrare ca
amintire după moartea tatălui său, eu și decedatul meu tată fiind elevi și
coriști apreciați de Atanasie Lipovan/ decedat la 27 aprilie 1947/.
Examinând cu atențiune acest manuscris am observat că cîntările din
el sunt aproape identice cu cele publicate de At. Lipovan, care a frecventat
Institutul pedagogic ort. rom din Arad în anii 1888/89 1889/90
1890/1890/1891 și 1891/1892/Testimoniul preparandial Nr. 16 ex. 1892 I/92
eliberat la data de 3 iulie 1892/.
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În anii școlari 1888 – 1892 At. Lipovan a avut ca profesor de cîntare
bisericească și tipic la Preparandia din Arad pe profesorul Nicolae Chicin,
ajuns apoi preot în Nădlac, de la care At. Lipovan învață a conduce și dirija
coruri vocale și instrumentale, fapt pe care-l confirmăm cu adeverința
eliberată de Directorul seminarial Augustin Hamsea și profesorul Nic. Chicin
la data de 2 iulie 1893, Adeverință aflată în posesia mea, având următorul
cuprins: Subscriși prin aceasta adeveresc că tînărul Atanasie Lipovan,
preparand absolut, e în stare a înființa și conduce corul vocal, precum și cel
instrumental. Arad la 2 iulie 1893. Aug. Hamsea director seminarial. Nicolae
Chicin profesor de cîntare.
Profesorul Nic. Chicin a susținut catedra de cîntare și tipic în anii 1888
– 1892 la Institutul pedagogic – teologic din Arad, în urma lui Ion Vidu,
demisionat din 1888 / Istoria șocalei normale / Preparandiei / și a Institutului
teologic diecezan din Arad de Dr. T.Botiș, 1922, pagina 195/.
Manuscrisul prof. Valeriu Magdu îl donez secției muzicale a
Mitropoliei Banatului ca document istoric pentru a fi studiat de cei ce
doresc a cunoaște cîntarea bisericească din anii amintiți.
Sînnicolaul Mare, 1 martie 1892
(scris de mână, cu pastă de pix albastru:) Prot. Ioan Farca”

Observăm din acest text lung și extrem de dens în informații, nu doar
elemente de mare valoare pentru istoria muzicii ci și câte ceva din
personalitatea preotului Farca, din talentul său istoriografic precum și din
capacitatea sa de a face cercetare dezinteresată, pentru viitori interesați de
muzica bisericească bănățeană de la începutul secolului al XX – lea.
În final, pe coperta manuscrisului 18, Ioan Farca notează:
„Manuscrisul Nr 3
Profesorului de cîntare bisericească dela Institutul pedagogic-teologic din
Arad scris în anii 1901-1902, cuprinzînd: svetilne, pripele, heruvice, irmoase
și pricesne duminecale și ale sărbătorilor, pe melodia veche tradițională în
părțile Banatului și Crișanei.
Subsemnatul Ioan Farca, preot pensionar în Sînnicolaul Mare donez
prezentul manuscris secției muzicale a Mitropoliei Banatului ca document
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istoric pentru cei ce ar dori să studieze cîntarea bisericească din anii
amintiți.
Sînnicolaul-Mare, 1 martie 1982
(scris de mână, cu pastă de pix albastru:) Pr. Ioan Farca”

Privitor la adnotările lui Farca, ar mai fi de adăugat și faptul că pe prima
pagină a manuscrisului 17 Farca notează din nou, cu cerneală neagră, următoarele
informații:
”la pagina 78, 72 și 35 e notat numele lui Valeriu Magdu, la pagina 78 data 7
XII 1901, la pagina 35 anul 1901/1902.”

În realitate, aici Farca interpretează eronat semnăturile autograf, care,
așa cum vom vedea în cele ce urmează sunt ale unor elevi de-ai lui Magdu care iau transcris caietul.
Totuși, înainte de aceasta, ceea ce ne interesează în mod deosebit este
a sublinia faptul că, conform declarațiilor lui Farca, aceste manuscrise – cum
muzica bănățeană nu a fost niciodată scrisă pe neume – sunt nu doar primele
volume de muzică bisericească din Banat și Crișana scrise pe note liniare ci sunt,
în fapt, primele consemnări în scris a muzicii bisericești bănățene. Ne aflăm
așadar în fața documentului de la care a pornit scrierea și publicarea de
volume de muzică bisericească bănățeană.
În ceea ce privește datarea manuscriselor și autorii acestora, lucrurile
stau puțin diferit decât intuia – cel mai probabil datorită unei priviri aruncate
fugitiv asupra documentelor – Ioan Farca. Studiind manuscrisele observăm că
aproape după fiecare imn există autografe ale celor care le-au scris (aceleași în
fiecare manuscris în parte) precum și, din când în când, datări.
Întrucât, dacă studiem autografele, observăm că în cuprinsul
manuscriselor apar nume necunoscute, urmate de indicații precum ”c. III / clasa
a III – a” precum și faptul că în fiecare manuscris în parte apare un singur nume,
aceste aspecte ne determină să deducem logic faptul că manuscrisele
reprezintă caiete copiate după manuscrisul original al lui Magdu de către diferiți
studenți teologi, chiar la mai mulți ani după ce acesta nu mai preda la institutul
arădean.
17

Primul manuscris 16 poartă aproape la fiecare imn semnătura autograf a
numitului SofronMersu, p. c. III (preparand clasa III – a n.a.). Uneori este
consemnat și anul, 1899, cu diferite zile și luni, probabil când se termina de
redactat un fragment al manuscrisului.

Imaginea nr. 5 – autograf și dată din cuprinsul manuscrisului 16:
SofronMersup.c. III, 4 X 1899

Întrucât în cuprinsul manuscrisului apare în mod exclusiv acest nume și
acest an, deducem logic că el a fost scris de studentul preparandSofronMersu
în anul 1899, la un an după ce Magdu nu mai preda muzica la institut.
În cazul manuscrisului 17 apare în mod exclusiv numele lui Andrei Horvat
precum și diferite datări din anul 1893 precumAndrei Horvat, cl. Compl III, 3
IIn893

Imaginea nr. 6 – autograf și dată din cuprinsul manuscrisului 17:
Andrei Horvat, cl. C. III, 3 (n) 893

Prescurtarea Cl.c. III se înțelege ca fiind clasa complementară (liceală
n.a.) III iar indicația n de lângă data de 3 II 1983 se referă la stilul nou al
calendarului.
Aceasta este cea mai vece variantă a manuscrisului, redactată la șase luni după
instalarea lui Valeriu Magdu la catedră.
Acest aspect ne dezvăluie faptul că, cel mai probabil, Magdu a conceput
manualul său de muzică bisericească imediat ce a ajuns la Arad, terminându-l și
oferindu-l studenților spre copiere la doar șase luni de la numirea acestuia la
catedră.
18

Manuscrisul 18 este cel mai recent cronologic dintre cele trei, purtând
diferite date din anul școlar 1901 / 1902, la 3 ani deci de la plecarea lui Magdu de
la Arad. Este întâlnit autograful unui anume N. Alexa (cel mai probabil Nicolae
dar nu semnează cu numele întreg niciodată), din clasa a III – a complementară.

Imaginea nr. 7 – autograf și diferite datări din cuprinsul manuscrisului 18,
scris de N. Alexa (clasa III)

Este interesant de remarcat, din punct de vedere istoriografic, faptul că
toți cei trei autori mai sus menționați sunt în clasa a III – a complementară a
institutului atunci când redactează manuscrisul. Acest aspect ne determină să
presupunem, mai ales că este cunoscut, tot din relatările lui Farca, ca la institut
se studiau mai multe feluri de muzică, că acesta era anul de studiu dedicat
muzicii bisericești de strană.
Pentru a lămuri totuși unitatea manuscriselor, mai ales datorită faptului
că fiecare dintre ele prezintă, în linii mari, același repertoriu dar și particularități,
așa cum vom vedea din prezentarea conținutului manuscriselor, am considerat
necesară selectarea aleatorie, prin sondaj, a unor fragmente muzicale din
cuprinsul celor 3 manuscrise, din dorința de a le compara și a vedea dacă
acestea coincid 100% deci dacă putem vorbi de fapt de un manuscris în trei
variante și nu de trei manuscrise diferite.
Astfel, am selectat trei începuturi de piese muzicale din manuscrise,
pentru comparație.
Prima mostră de text muzical a fost cea aferentă primelor două
portative din Priceasna Botezului Domnului. Studiind cuprinsul, observăm că
priceasna se găsește la pagina 31 a manuscrisului 16, la pagina 18 a manuscrisului
17 respectiv la pagina 6 a manuscrisului 18.
Așa cum putem observa din imaginile următore, comparând aceste trei
fragmente, observăm faptul că sunt, în mod absolut, identice:

19

Exemplul muzical nr. 1 – Fragment din Priceasna Botezului, manuscrisul 16

Exemplul muzical nr. 2 – Fragment din Priceasna Botezului, manuscrisele 17 și 18

20

Am selectat ulterior, din nou aleatoriu, un fragment muzical ce constă
în primele două portative ale Pricesnei Botezului, aflată la pagina 114 a primului
manuscris, la pagina 66 a celui de-al doilea respectiv la pagina 65 al celui de-al
treilea.
Iată comparația:

Exemplul muzical nr. 3 – Fragment din Priceasna Buneivestiri, manuscrisul 16

Exemplul muzical nr. 4 – Fragment din Priceasna Buneivestiri, manuscrisul 17

21

Exemplul muzical nr. 5 – Fragment din Priceasna Buneivestiri, manuscrisul 18

Se observă din nou faptul că mostrele sunt absolut identice.
Pentru siguranță am selectat și o a treia mostră, anume primul portativ
al Irmosului Adormirii Maicii Domnului. Imnul se găsește la pagina 123 a
manuscrisului 16, la pagina 71 a manuscrisului 17 respectiv la pagina 98 a
manuscrisului 18.
Iată comparația:

Exemplul muzical nr. 6 – Fragment din Irmosul Adormirii M.D., manuscrisul 16
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Exemplul muzical nr. 7 – Fragment din Irmosul Adormirii M.D., manuscrisul 17

Exemplul muzical nr. 8 – Fragment din Irmosul Adormirii M.D., manuscrisul 18

Studiind deci cele trei mostre și observând faptul că toate sunt absolut
identice, susținem ca evident faptul că, în cazul celor trei, vorbim în fapt de un
singur manuscris, disponibil în trei variante.
Am efectuat acest experiment și pentru că, așa cum vom vedea în cele
ce urmează, pe lângă corpusul comun de imne (care reprezintă între 70 și 90%
din totalul fiecărui manuscris), acestea au fiecare câteva particularități. Cu toate
acestea, în pofida particularităților pe care le vom dezbate după prezentarea
schematică a cuprinsului, unitatea corpusului comun este absolută.
23
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CONȚINUTUL MANUSCRISELOR
Prezentăm așadar conțintul manuscriselor, în mod schematic, așezate unul
după altul pentru o mai bună privire comparativă, cu mențiunea că imnele care
nu apar decât într-un singur manuscris sunt evidențiate cu fond verde.
Caiet de cântare bisericească (3 variante),
Manuscrisele 16, 17 și 18 (Valeriu Magdu)
Imn

pagina

Manuscrisul 16
Paginile 1 – 16 lipsesc
Irmosul Crăciunului (incomplet)

17

Paharul (priceasna Intrării în Biserică a Maicii Domnului)

23

Pripeala Psalmului de la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

25

Irmosul Bobotezei

27

Priceasna Bobotezei.

31

Irmosul Întâmpinării Domnului

35

La râul Babilonului

41

Aghioasele (Sfânt la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)

49

Pe Tine te Lăudăm (la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)

52

Ostănit-am (Priceasnă)

55

Irmosul Buneivestiri

58

Heruvicul de la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

66

Priceasna de la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

70

Sfinte Dumnezeule la procesiunea de la Prohodul Domnului

73

(Vinerea Mare)
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Irmosul Învierii Domnului

75

Heruvic glas 2 de Valeriu Magdu

83

Heruvic glas 8 de Valeriu Magdu

85

Ochiul inimii mele (Priceasnă)

89

Lăudați pe Domnul din ceruri (Priceasnă)

91

Heruvicul de la Sibiu (după D. Cunțan)

94

Irmosul Floriilor

99

Trupul lui Hristos (Priceasna Învierii)

106

De tine se bucură

109

Priceasna Buneivestiri

114

Irmosul Înălțării

116

Irmosul Adormirii Maicii Domnului

123

Priceasna Înălțării Domnului

128

Irmosul Pogorârii Duhului Sfânt

131

Priceasna Rusaliilor

138

Priceasna Lăudați.. de la Sibiu

140

Irmosul Nașterii Maicii Domnului

142

Irmosul Înălțării Sfintei Cruci

149

Doamne nu mă lepăda (Priceasnă)

155

Priceasnă la Înălțarea Sfintei Cruci

157

Irmosul Schimbării la Față

160

Priceasna Schimbării la Față

165

Svetilna Nașterii Domnului

107

Cuvine-se cu adevărat, glas 5

170

La morți (Doamne miluiește funebru, coral, de Ion Vidu, n.a.)

173

În veci pomenirea (coral, de Ion Vidu)

174

Omul ca iarba (coral, Priceasnă funebră, de Ion Vidu)

175

Sfinte Dumnezeule funebru (coral, de Ion Vidu)

176

Plâng și mă tânguiesc (Idiomelă de la Înmormântare, coral,

177

de Ion Vidu)
În planul cel secret (coral, imn funebru)
26

184

Textul Pripelelorsărbătorilor bisericești de peste an

186

Extras de Tipic Bisericesc (Rânduiala Vecerniei, prezentată
schematic)

201

Manuscrisul 17
Paginile 1 și 2 lipsesc
Irmosul Buneivestiri (Incomplet)

3

Doamne înaintea Ta (Priceasnă)

5

Priceasna Nașterii Domnului

7

Irmosul Nasterii Domnului

9

Paharul (priceasna Intrării în Biserică a Maicii Domnului)

13

Pripeala Psalmului de la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

15

Irmosul Bobotezei

16

Priceasna Bobotezei

18

Irmosul Întâmpinării Domnului

20

La râul Babilonului

23

Aghioasele (Sfânt la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)

28

Pe Tine te Lăudăm (la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)

29

Ostănit-am (Priceasnă)

31

Irmosul Buneivestiri

33

Heruvicul de la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

37

Priceasna de la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

40

Irmosul Buneivestiri (se repetă, n.a.)

41

Irmosul Învierii Domnului

45

Heruvic glas 8 de Valeriu Magdu

50

Ochiul inimii mele (Priceasnă)

52

Lăudați pe Domnul din ceruri (Priceasnă)

54

Paginile 55 și 56 lipsesc
Irmosul Floriilor

58

Trupul lui Hristos (Priceasna Învierii)

61

De tine se bucură

63

27

Priceasna Floriilor

64

Priceasna Buneivestiri

66

Irmosul Înălțării

67

Irmosul Adormirii Maicii Domnului

71

Priceasna Înălțării Domnului

74

Irmosul Pogorârii Duhului Sfânt

75

Priceasna Rusaliilor

78

Priceasna Lăudați... de la Sibiu

79

Irmosul Nașterii Maicii Domnului

81

Irmosul Înălțării Sfintei Cruci

84

Doamne nu mă lepăda (Priceasnă)

88

Priceasnă la Înălțarea Sfintei Cruci

89

Irmosul Schimbării la Față

90

Priceasna Schimbării la Față

92

Svetilna Nașterii Domnului

93

Cuvine-se cu adevărat, glas 5

94

Cuprins1

95

Manuscrisul 18
Irmosul Nașterii Maicii Domnului

1

Irmosul Înălțării Sfintei Cruci

4

Irmosul Intrării în Biserică..

7

Irmosul Nașterii Domnului

11

Irmosul Bobotezei

14

Irmosul Buneivestiri

16

Irmosul Întâmpinării Domnului

19

Irmosul Floriilor

22

Irmosul Învierii Domnului

25

Irmosul Înălțării Domnului

29

Irmosul Rusaliilor

32

1

În Cuprinsul manuscrisului 17 este trecut și Sfinte Dumnezeule de la Înmormântarea
Domnului (prezent în manuscrisul 16) dar care nu se regăsește în conținutul manuscrisului.
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Irmosul Schimbării la Față

36

Irmosul Adormirii Maicii Domnului

38

De Tine se bucură

40

Pre arătătorul (La Liturghia Sfântului Vasile)

42

Cuvine-se cu adevărat, glas 5

42

Sfânt (la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare)

44

La râul Babilonului

46

Heruvicul la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

50

Priceasnă la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite

52

Sfinte Dumnezeule la Prohodul Domnului

53

Paharul (Priceasnă la Nașterea Maicii Domnului)

55

Priceasnă la Înălțarea Sfintei Cruci

56

Pripeala Intrării în Biserică a Născătoarei de Dumnezeu

57

Priceasna Nașterii Domnului

58

Svetilna Nașterii Domnului

60

Pripeala Nașterii Domnului

61

Priceasna Botezului

62

Doamne înaintea Ta (Priceasnă)

63

Priceasna Bunei Vestiri

65

Priceasna Floriilor

66

Irmosul Paștilor2

67

Priceasna Înălțării Domnului

69

Priceasna Rusaliilor

70

Priceasna Schimbării la Față

71

Priceasna Ochiul inimii mele

72

Priceasna Lăudați...

73

Priceasna Lăudați... , varianta a doua de Antoniu Seqens

75

Priceasna Lăudați..., varianta de la Sibiu de Dimitrie Cunțan

76

Doamne nu mă lepăda (Priceasnă)

77

2

În realitate este vorba de Priceasna Paștilor: Trupul lui Hristos.
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Ostănit-am (Priceasnă)

78

Doamne unde voi să fug (Priceasnă)

80

Spune-mi mie Doamne (Priceasnă)

81

Heruvicul, glas 1 (podobie)

83

Heruvicul, glas 4

87

Heruvicul, glas 5

89

Cuprins

93

Observăm așadar un corpus comun, format din Irmoase, Pricesne,
Svetilne, Heruvice și un Polieleu, ce se regăsesc în toate cele trei variante. Pe
lângă acestea însă, fiecare elev în parte și-a adăugat și propria notă personală,
consemnând în scris piese (fie corale, fie religioase) de care era interesat sau
care – cel mai probabil – circulau printre elevii seminarului, știut fiind faptul că
accesul la cărți editate de muzică bisericească era, așa cum spuneam,
inexistent.
Astfel, pe lângă corpusul comun, SofronMersu notează în manuscrisul
16 două Heruvice (unul din zona Sibiului, propriu muzicii ortodoxe de tradiție
bizantină din Transilvania) precum și câteve numere din lucrarea lui Ion Vidu
destinată corului bărbătesc, Cântări Vechi Funebrale.
Andrei Horvat notează în manuscrisul 17, Priceasna Floriilor iar N. Alexa
notează în plus, în manuscrisul 18, imnul dedicat sfântului Vasile cel Mare, care
se cântă în Liturghia ce îi poartă numele precum și trei pricesne respectiv trei
Heruvice. Observăm, de asemenea, faptul că acest ultim manuscris este mult
mai metodic structurat.
Aceste mici variații sunt logice dacă ținem cont de modul în care aceste
manuscrise au fost redactate, prin copiere, fiecare încercând să adauge
caietului său de muzică piese care să-l îmbogățească. Corpusul comun rămâne
însă ceea ce considerăm a fi făcut parte din caietul original de Muzică
Bisericească dat spre copiere elevilor săi de către Magdu.
Analizând schematic manuscrisele, prezentăm în cele ce urmează
câteva diagrame referitoare la acestea.
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Manuscrisul 16 conține 46 de imne ce sunt desfășurate pe 169 de
pagini. El este singura variantă a caietului de muzică bisericească care
înglobează și numere de muzică corală. Astfel, studiind cuprinsul manuscrisului,
observăm că din cele 46 de imuri, 38 aparțin muzicii bisericești de strană iar 8
aparțin muzicii corale ortodoxe destinate corului bărbătesc.

RAPORTUL DINTRE NUMERELE DE MUZICĂ BISERICEASCĂ
ȘI MUZICĂ CORALĂ

Muzica Corala
37%

Muzica
Bisericeasca
63%
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În ceea ce privește apartenența la unul dintre cele trei mari stiluri ale
muzicii bisericești ortodoxe, observăm că din cele 38 de imnuri, 13 aparțin
stilului stihiraric (35% din totalul imnurilor), 13 aparțin stilului papadic (35% din
totalul imnurilor) respectiv 11 aparțin stilului irmologic (30% din totalul
imnurilor).

DISTRIBUȚIA PE STILURI A NUMERELOR DE MUZICĂ BISERICEASCĂ

Irmologic
30%

Papadic
35%

Stihiraric
35%
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În ceea ce privește apartenența pieselor la un gen sau altul al muzicii
bisericești, studiind structura manuscrisului observăm că, dintre cele 46 de
numere ale manuscrisului, 12 sunt Irmoase, 13 sunt Pricesne, 10 sunt numere ce
aparțin cântărilor fixe ale Sfintei Liturghii, una este Pripeală, una este Svetilnă,
una este Polieleu iar 8 sunt corale.

DISTRIBUȚIA NUMERELOR PE GENURI MUZICALE

Corale
18%

Irmos
26%

Svetilnă
2%

Liturgice uzuale
22%

Polieleu
2%

Pripeală
2%

Priceasnă
28%
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Din punctul de vedere ale apartenenței la unul din cele trei mari servicii
liturgice ale cultului divin public (Sfânta Liturghie, Utrenie și Vecernie), se
constată că 3 imne aparțin Utreniei, 35 Sfintei Liturghii iar Vecerniei niciunul. De
asemenea, în mod excepțional, numerele de muzică corală (8) aparțin toate
serviciului Înmormântării.

DISTRIBUȚIA PE SERVICII RELIGIOASE
Inmormantare
(Corale)
17%

Utrenie
7%

Sfânta Liturghie
76%
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Manuscrisul 17 conține 40 de imne ce sunt desfășurate pe 90 de pagini
de text muzical. Asemenea manuscrisului 18, el nu conține decât lucrări ce
aparțin muzicii bisericești destinate stranei.
În ceea ce privește apartenența acestor piese la unul dintre cele trei
mari stiluri ale muzicii bisericești ortodoxe, observăm că din cele 40 de imnuri, 6
aparțin stilului stihiraric (18% din totalul imnurilor), 16 aparțin stilului papadic
(49% din totalul imnurilor) respectiv 8 aparțin stilului irmologic (33% din totalul
imnurilor)

DISTRIBUȚIA PE STILURI A NUMERELOR DE MUZICĂ BISERICEASCĂ

Irmologic
33%
Papadic
49%

Stihiraric
18%
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În ceea ce privește apartenența pieselor la un gen sau altul al muzicii
bisericești, studiind structura manuscrisului observăm că, dintre cele 46 de
numere ale manuscrisului, 14 sunt Irmoase, 17 sunt Pricesne, 6 sunt numere ce
aparțin cântărilor fixe ale Sfintei Liturghii, una este Pripeală, una este
Svetilnărepectiv una este Polieleu.

DISTRIBUȚIA NUMERELOR PE GENURI MUZICALE
Liturgice uzuale
15%

Irmos
35%

Polieleu
3%
Pripeală
2%

Priceasnă
42%
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Svetilnă
3%

Din punct de vedere ale apartenenței la unul dintre cele trei mari servicii
liturgice ale cultului divin public (Sfânta Liturghie, Utrenie și Vecernie), se
constată că 3 imne aparțin Utreniei (8% din totalul imnurilor), 43 aparțin Sfintei
Liturghii (92% din totalul imnurilor) iar Vecerniei niciunul.

DISTRIBUȚIA PE SERVICII RELIGIOASE
Utrenie
8%

Sfânta Liturghie
92%
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Manuscrisul 18 conține 46 de piese ce sunt desfășurate pe 92 de
pagini de text muzical. Toate acestea aparțin muzicii bisericești de strană din
Banat.
În ceea ce privește încadrarea acestor piese în unul dintre cele trei mari
stiluri ale muzicii bisericești ortodoxe, observăm că din cele 40 de imnuri, 6
aparțin stilului stihiraric (16% din totalul imnurilor), 21 aparțin stilului papadic
(55% din totalul imnurilor) respectiv 19 aparțin stilului irmologic (29% din totalul
imnurilor)

DISTRIBUȚIA PE STILURI A NUMERELOR DE MUZICĂ BISERICEASCĂ
Irmologic
29%

Papadic
55%

Stihiraric
16%
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În ceea ce privește apartenența pieselor la un gen sau altul al muzicii
bisericești, studiind structura manuscrisului observăm că, dintre cele 46 de
numere ale manuscrisului,14 sunt Irmoase, 19 sunt Pricesne, 9 sunt numere ce
aparțin cântărilor fixe ale Sfintei Liturghii, 2 sunt Pripele, unul este Polieleu și
unul este Svetilnă.

DISTRIBUȚIA NUMERELOR PE GENURI MUZICALE
Liturgice uzuale
14%

Svetilnă
2%

Irmos
33%

Polieleu
2%
Pripeală
5%

Priceasnă
44%
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Din punctul de vedere ale apartenenței la unul din cele trei mari servicii
liturgice ale cultului divin public (Sfânta Liturghie, Utrenie și Vecernie), se
constată că 4 imne aparțin Utreniei (7% din totalul imnurilor), 52 aparțin Sfintei
Liturghii (93% din totalul imnurilor) iar Vecerniei niciunul.

DISTRIBUȚIA PE SERVICII RELIGIOASE
Utrenie
7%

Sfânta Liturghie
93%
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Constatăm așadar, în urma analizelor grafice, faptul că Valeriu Magdu își
concepe caietul de muzică bisericească ca fiind centrat pe necesitățile imnelor
mobile proprii Sfintei Liturghii, mai exact, a celor speecifice marilor sărbători.
Vecerniei și Utreniei îi sunt alocate un număr infim de imne, acestea fiind
plasate tot în contextul marilor sărbători liturgice de peste an.
În mod inedit, o mare atenție este acordată pieselor ce aparțin stilului
papadic, anume Pricesnelorprecum și momentului irmologic al Irmosului ce
înlocuiește Axionul uzual în rânduiala liturgică a marilor praznice.
Absența unei preocupări pentru glasurile bisericești respectiv pentru
învățarea lor cu ajutorulimnurilor proprii din cuprinsul Vecerniei sau Utreniei ne
determină să presupunem că dincolo de vreo strategie metodologică de
elaborare a acestui prim manual de muzică bisericească bănățeană, a existat o
necesitate practică, anume aceea de a cânta cu elevii preparanzi la slujba Sfintei
Liturghii a marilor sărbători.
Întrucat este demonstrat faptul că piesele proprii corpusului comun
sunt indentice în toate cele trei variante, analizăm câteva numere din cadrul
acestuia, desprinse din mansucrisul 18, selectat de noi din rațiuni ce țin de
vizibilitate grafică a textului muzical.
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IPOSTAZE ALE MUZICII BĂNĂȚENE DE STRANĂ
DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Irmosul Adormirii Maicii Domnului
Irmosul Adormirii Maicii Domnului se găsește la pagina 40 a manuscrisului
18. Textul evocă însemnătatea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului:
„Neamurile toate te fericim pe tine, una, de Dumnezeu Născătoare.
Biruiescu-se rânduielile firii întru tine, Fecioară curată, că nașterea
feciorește și moartea arvunește viața; ceea ce ești după naștere Fecioară
și după moarte vie, mântuiești pururea, Născătoare de Dumnezeu,
moștenirea ta.”

Notat de către Lipovan sub forma a 80 măsuri de text muzical a câte 4
timpi fiecare, piesa evidențiază glasul 1 în forma sairmologică ca fiind format din
4 formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează tot pe sunetul sol1
- Formula B pleacă de pe sunetul fa1 diez și cadențează pe sunetul re1
- Formula C pleacă de pe sunetul do1 și cadențează tot pe sunetul do1
- Formula D pleacă de pe sunetul fa1 și cadențează tot pe sunetul fa1; se
remarcă în cadrul ei utilizarea unei alte scări muzicale decât în cazul
primelor trei.
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Exemplul muzical nr. 9 – Formulele glasului 1 desprinse
din Irmosul Adormirii Maicii Domnului

Cadența finală se așează pe sunetul sol1, fundamentala scării piesei.

Exemplul muzical nr. 10 – Cadențafinală a Irmosului
44

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – B – C – BV – AV – BV – D – DV – AV – BV – DV – AV – AV – AV - Cadență
Scara muzicală a glasului 1irmologic prezintă o construcție ionică, ce
pleacă de pe sunetul sol, sunet fundamental. Treptele a III – a (si) și a VI – a (mi)
sunt mobile, fiind des alterate descendent (si bemol, mi bemol) acest aspect
conferind uneori un vădit caracter cromatic, determinat și de prezența continuă
a sunetului fa diez, care, deși nueste consemnat în armură, este prezent în cea
mai mare parte a discursului melodic.
Se remarcă formula D, singura care conține sunetul fa nealterat, acest
aspect creând impresia unei inflexiuni modulatorii.
Ambitusul numărului se situează între sunetele do1 și do2; traseul melodic
general al piesei este sinuos.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate mai mare de formule
și valori, comparativ cu lucrările lui Atanasie Lipovan, formulel ornamentale
fiind preluate de valorie de șaisprezecime. Se remarcă de asemenea utilizarea
mai multor valori ritmice pentru sunetul candețial al formulelor (pătrime cu
punct, doime sau doime cu punct). Totuși, piesa nu conține elemente inedite de
metrică saude ritmică.

De Tine se bucură
Axionul De Tine se bucură…, propriu Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare,
se găsește la pagina 40 a manuscrisului. Textul, prin excelență mariologic, al
imnului este următorul:
„De tine se bucură, ceea ce ești plină de har, toată zidirea, soborul
îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător,
lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat și Prunc S-a făcut, Cel mai
înainte de veci, Dumnezeul nostru. Că mitrasul tău scaun s-a făcut, și
pântecele tău mai desfătat decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea
ce ești plină de har, toată zidirea, Slavă ție.”
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Notat de către Lipovan sub forma a 59 măsuri de text muzical a câte
patru timpi fiecare, piesa evidențiază glasul 8 în forma sa irmologică ca fiind
format din 2 formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul re1 și cadențează pe sunetul sol1
- Formula B pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează pe sunetul la1

Exemplul muzical nr. 11 – Formulele glasului 8 desprinse din Axionul De Tine se bucură!

Cadența finală se așează pe sunetul sol1, fundamentala scării piesei.

Exemplul muzical nr. 12 – Cadențafinală a Axionului

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – AV – B – AV – BV – AV – BV – AV – BV– AV
Scara muzicală a glasului 8 irmologic prezintă o construcție ionică, ce
pleacă de pe sunetul sol, sunet fundamental.
Ambitusul numărului se situează între re1 și do2, traseul melodic general
al piesei fiind boltit.

46

Din punct de vedere ritmic, se constată o desfășurare a discursului
muzical bazată în proporție de 90% pe pătrimi și optimi. Sunetele cadențiale au
valoarea de doime. Se remarcă o densă folosire a optimilor, în grupuri, de multe
ori cu rol ornamental.

Cântarea Israilitenilor (Polieleul La râul Babilonului)
Polieleul3 La râul Babilonului… este specific Duminicilor din Postul Mare.
În manuscrisul lui Magdu se găsește la pagina 46, textul fiind cel al psalmului
136:
„La râul Babilonului, acolo am şezutşi am plâns,
când ne-am adus aminte de Sion.
Aliluia, aliluia, aliluia.
În sălcii, în mijlocul lor,
am atârnat harpele noastre.
Aliluia, aliluia, aliluia.
Că acolo ne-au cerut nouă cei ce ne-au robit pe noi
cuvinte de cântări.
Aliluia, aliluia, aliluia.
Și cei ce ne-au robit au zis:
„Cântare, cântați nouă din cântările Sionului!”
Aliluia, aliluia, aliluia.
Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin?
Aliluia, aliluia, aliluia.
De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!
Aliluia, aliluia, aliluia.”

Notat de către Lipovansub forma a 127 măsuri de text muzical a câte 4
timpi fiecare, piesa evidențiază Podobia bănățeană de Polieleu ca fiind formată
din 2 formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează tot pe sunetul sol1
- Formula B pleacă de pe sunetelesi1 / sol1 și cadențează pe sunetul re1

3

Polieleul este un imn al Utreniei, propriu marilor sărbători, ce este format din Psalmii 134 și
135 (vezi Nicu MOLDOVEANU, op. cit., p 578)
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Exemplul muzical nr. 13 – Formulele podobiei bănățene a Polieleului

Cadența finală se așează pe sunetul sol1, fundamentala scării piesei.

Exemplul muzical nr. 14 – Cadențafinală a Polieleului

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – AV – B – AV – AV – BV – BV – BV – AV – BV – AV – AV – BV – BV – AV – AV – BV –
BV – AV – AV – AV – BV – AV – AV – BV – BV – AV – BV – punte – AV – AV
Observăm așadar dimensiunile extinse ale piesei precum și tendinta de
a folosi repetitiv formulele, cel mai adesea luate două câte două. (A A B B).
Scara muzicală a podobiei bănățene de Polieleu prezintă o construcție
alternativ ionică și cromatică, ce pleacă de pe sunetul sol, sunet fundamental și
realizează fie o secundă mărită între treptele III și IV (si bemol – do diez) fie o
curgere ionică a textului muzical. Treapta a III – a este mobilă (si bemol – si
becar).
Ambitusul numărului se situează între sunetele re1 și re2, traseul melodic
general al piesei fiind sinuos.
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Din punct de vedere ritmic, se constată o desfășurare a discursului
muzical bazată în proporție de 90% pe pătrimi și optimi. Sunetele cadențiale au
valoarea de doime. Se remarcă o densă folosire a optimilor, în grupuri, de multe
ori cu rol ornamental.

Heruvicul de la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Heruvicul4 specific celei de-a treia Liturghii a cultului ortodox, Liturghia
Darurilor Înainte Sfințite, intitulat Acum puterile, după primele două cuvinte ale
textului, se găsește la pagina 46a manuscrisului. Textul acestui heruvic este de
dimensiuni reduse, adaptabile stilului papadic, fiind următorul:
„Acum puterile cerești împreună cu noi nevăzut slujesc, că, iată,
intră Împăratul slavei…”

Exemplul muzical nr. 15 – Începutul Heruvicului. Stilul Papadic

Piesa prezintă o melodie proprie, concepută în stil papadic, anume acel
stil care dezvoltă muzical fiecare silabă a cuvintelor textului pe parcursul a lungi
fraze muzicale. Apariția acestui stil a avut rațiuni practice, în el fiind concepute
momente muzicale ale slujbei ce trebuie să acopere, prin imne cu text scurt,
perioade mai mari de timp determinate de anumite rugăciuni pe care preotul le
rostește în taină sau anumite gesturi liturgice (tămâirerea bisericii, împărtășirea
clericilor, pregătirea sfintei împărtășanii pentru credincioși, etc…).
4

Heruvicul este un imn al Sfintei Liturghii caracterizat de un cânt melismatic, desfășurat în
stil papadic. El se află la hotarul dintre cele două mari părți ale Liturghiei: Liturghia
Cuvântului și Liturghia Euharistică (vezi Nicul MODLOVEANU, op. cit., p. 568)
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Piesa este structurată în 64 de măsuri de câte 4 timpi fiecare și prezintă
în debut o măsură incompletă de 2 timpi iar traseul melodic al său este boltit.
Magdu prevede ca armură (trecută doar în primul portativ dar general
valabilă pentru întreaga piesă) sunetul si bemol. Acest aspect coroborat cu
faptul piesa se încheie cu o cadență pe sunetul fa ne determină să o considerăm
ca având o scară de factură ionică, cu sunetul fa sunet fundamental și treapta a
II – a mobilă (ea întâlnindu-se uneori alterată suitor).

Exemplul muzical nr. 16 – Cadența de final a Heruvicului.

Mai mult, anumite pasaje ne pot duce cu gândul la varianta tetrafonică
(irmologică) a glasului 8 bănățean:

Exemplul muzical nr. 17 – Pasaj muzical asemănător glasului 8 tetrafonic bănățean

Cu toate acestea, traectul melodic rămâne extrem de liber și de aceea
este greu de încadrat într-un glas anume. Cel mai probabil, modelul glasului 8 a
servit ca sursă de inspirație în dezvoltarea melodică aferentă stilului papadic
(prin excelență liber) a acestui Heruvic.
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Svetilna Nașterii Domnului
Svetilna sau Luminânda Nașterii Domnului se găsește la pagina 60 a
manuscrisului. Textul evocă succint însemnătatea sărbătorii astfel:
„Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul
răsăriturilor, şi cei dintru întuneric şi din umbră, am aflat adevărul; că din
Fecioară S-a născut Domnul.”

Notat de către Magdu sub forma a 32 măsuri de text muzical a câte 4
timpi fiecare, piesa evidențiază podobia bănățeană de Svetilnă ca fiind format
din 3 formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul mi1 bemol și cadențează tot pe sunetul
mi1bemol
- Formula B pleacă de pe sunetul fa1 și cadențează pe sunetul la1 bemol
- Formula C pleacă de pe sunetul mi2 bemol și cadențează pe sunetul do2
fiind utilizată în momente de subliniere a mesajului textului.

Exemplul muzical nr. 18 – Formulele podobiei bănățene de svetilnă
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Cadența finală se așează pe sunetul la1 bemol, fundamentala scăriipiesei.

Exemplul muzical nr. 19 – Formulele podobiei bănățene de svetilnă

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – B – Bv– C – CV –Bv – CV– BV
Scara muzicală a podobiei bănățene de Svetilnă prezintă o construcție
ionică, ce pleacă de pe sunetul la bemol, sunet fundamental.
Ambitusul numărului se situează între sunetele mi1 bemol și mi2 bemol
traseul melodic general al piesei fiind sinuos.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate relativ restrânsă,
bazată pe optimi, pătrimi și doimi. Pătrimile constituie suportul uzual al textului,
doimile sunt prezente exclusiv în semicadențele și cadențele dictate de logica
rândului melodic. Un aspect interesant este de remarcat în folosirea optimilor.
Acestea apar de cele mai multe ori într-o logică ornamentațională, formând
structuri foarte asemănătoare grupetelor clasice.

Pripeala Nașterii Domnului
Pripeala proprie Psalmului ales al Nașterii Domnului, din rânduiala
Utreniei, se găsește la pagina 61a manuscrisului. Textul pripelei este practic un
stih, fiind extrem de scurt:
„Mărmiu-Te pe Tine Dătătorule de viață Hristoase carele pentru noi
cu Trupul Te-ai născut din preacurată și nevinovată fecioară Maria.”

Notat de către Magdusub forma a 27 măsuri de text muzical a câte 4
timpi, piesa evidențiază podobia bănățeană de Polieleu ca fiind format din 3
formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează pe sunetul fa1
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-

Formula B pleacă de pe sunetul mi1 și cadențează pe sunetul re1
Formula C pleacă de pe sunetul mi1 și cadențează pe sunetul sol1

Exemplul muzical nr. 20 – Formulele podobiei bănățene de Polieleu

Se constată o diferență de dimenisune între formula A și formula B,
datorată și stilului liber în care piesa este concepută. Formula C induce o
inflexiune ionică.
Cadența finală se așează pe sunetul re1, fundamentala scării piesei.

Exemplul muzical nr. 21 – Cadența de final a Pripelei
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Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – B – Bv– C –Cv – Bv
Scara muzicală a podobiei de Polieleu prezintă o construcție dorică, ce
pleacă de pe sunetul re, sunet fundamental. Treapta a VI – a (si becar) este
permanent alterată suitor, ea întâlninud-se doar în registrul grav. Treptele a II – a
(mi / mi bemol) și a III – a (fa / fa diez) sunt mobile, totuși utilizarea lor alterată
este accidentală. În cazul treptei a III – a, atunci când e alterată, crează inflexiuni
ionice.
Ambitusul numărului se situează între sunetele si becar din octava mică
1
și sol iar traseul melodic general al piesei este boltit.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate mai mare de formule,
întâlnindu-se diviziuni excepționale (precum trioletul), care conferă piesei un
caracter liber, doinit.

Priceasna Schimbării la Față
Priceasna5 Schimbării la față a Mântuitorului aparține stilului papadic și se
găsește la pagina 71 a manuscrisului. Textul, preluat din psalmi este de dimensiuni
reduse fiind următorul:
„Doamne întru lumina feței Tale vom umbla și întru Numele Tău ne
vom bucura.”

Notat de către Magdu sub forma a 30 de măsuri de text muzical a câte 4
timpi fiecare piesa este formatădin 2 formule melodice astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează tot pe sunetul sol1
- Formula B pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează pe sunetul fa1

5

Priceasna sau Chinonicul este o cântare formată, de cele mai multe ori, dintr-un singur
verset biblic ce se cântă la strană, în stil papadic, spre sfârșitul Sfintei Liturghii, concomitent
cu împărtășirea clericilor (vezi Nicu MODLOVEANU, op. cit., p. 558)
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Exemplul muzical nr. 22 – Formulele pricesnei

Cadența finală se așează pe sunetul fa1, fundamentala scării piesei.

Exemplul muzical nr. 23 – Cadența de final a pricesnei

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – B – Av – Bv – BV – AV – AV - BV
Scara muzicală a pricesnei prezintă o construcție eolică, ce pleacă de pe
sunetul fa, sunet fundamental. Este interesant de remarcat prezența sunetului
fa diez în debutul piesei. Acesta este însă explicabil prin aceeași atracție a
sunetelor practicată de sârbi și trebuie înțeleasă în contextul celor două sunete
sol care o încadrează.
Coborârea la sunetul fa și apoi revenirea pe sunetul sol reprezintă
mediul propice și totodată o bună exemplificare a atracției mai sus menționate.
Ea se manifestă nu din comoditate ci din cauza substratului bizantin, aceste
fenomene demonstrând că la origini muzica bănățeană nu utiliza înălțimile
sonore diatonizate și adaptate tonalului european atât de mult precum o face
astăzi.
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Ambitusul numărului se situează între sunetelefa1și do2, fiind extrem de
restrâns iar traseul melodic general al piesei este sinuos.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate relativ restrânsă,
bazată pe optimi, pătrimi și doimi și uneori șaisprezecimi, utilizate în grup, câte
două, în locul optimii

Heruvicul, glas 1
Heruvicul comun, propriu celor 2 liturghii întâlnite cel mai des în anul
bisericesc, cea a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare
aparține stilului papadic și se găsește la pagina 83 a manuscrisului lui Magdu.
Textul responsabilizează credinciosul participant la Sfânta Liturghie
vis-a-vis de calitatea sa de a fi, în chip tainic, asemenea Îngerilor atunci când
participă la solemnul moment Euharistic, fiind următorul:
„Noi care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață
Treimi întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o
lepădăm!”

Notat de către Magdu sub forma a 114 măsuri de text muzical, piese se
prezintă ca având o particularitate deosebită. Textul muzical este împărțit în
trei mari secțiuni repetitive, ce pot fi asemănate conceptului de perioadă din
formele clasice. Evidențiate de fiecare dată când se repetă, ele poartă
denumirea de Figuri denumite ca Fig. I, Fig. II și Fig. III. Întrucât fiecare dintre
figuri este formată din două sau trei formule constitutive, le prezentăm
separat, în cele ce urmează, astfel:
Figura I se compune din 2 formule constitutive:
- Formula A pleacă de pe sunetul re1 sau la1 și cadențeazăpe sunetul la1
- Formula B pleacă de pe sunetele si1 sau fa1 și cadențeazăpe sunetul re1
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Exemplul muzical nr. 24 – Figura I a Heruvicului

-

Figura II se compune din 3 formule constitutive:
Formula C pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează tot pe sunetul sol1
Formula D pleacă de pe sunetulfa1 și cadențeazătot pe sunetul fa1
Formula E pleacă de pe sunetul re1 și cadențează tot pe sunetul re1

Exemplul muzical nr. 25 – Figura II a Heruvicului
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-

Figura III se compune din 3 formule constitutive:
Formula F pleacă de pe sunetul sol1 și cadențează tot pe sunetul do2
Formula G pleacă de pe sunetul re2 și cadențează tot pe sunetul re2
Formula H pleacă de pe sunetul do2 și cadențează tot pe sunetul la1

Exemplul muzical nr. 26 – Figura III a Heruvicului

Cadența finală se așează pe sunetul sol1, fundamentala scării glasului.

Exemplul muzical nr. 27 – Cadența de final a Heruvicului

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
(A – B – AV – AV)Fig. I – (C – D – E)Fig. II – (AV – BV – AV - AV)Fig. I – (F – G – H)Fig. III – (CV –
DV – EV)Fig. II – (AV – BV – AV - AV)Fig. I – (F – G – H)Fig. III – (CV – DV – EV)Fig. II – Cadență
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Scara muzicală a heruvicului prezintă o construcție ionică, ce pleacă de
pe sunetul sol, sunet fundamental. Treptele a III – a și a VII – a sunt mobile
(fa/fa diez respectiv si/si bemol)
Ambitusul numărului se situează între sunetelesi becar din octava mică
2
și re iartraseul melodic general al piesei este sinuos.
Deși extrem de întinsă, piesa nu prezintă particularități ritmice notabile.
Se remarcă prezența exclusivă a trei valori ritmice (optime, pătrime și doime)
respectiv a unei combinații (pătrime cu punct – optime).

Cuvine-se cu adevărat, glas 5
Axionul6 Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai cunoscut
deoarece se cântă în toate duminicile obișnuite, se găsește la pagina 83 a
manuscrisului, într-o formă așezată pe sonoritățile glasului 5, Textul, mariologic
prin excelență, este o rugăciune de laudă adresată Sfintei Fecioare Maria:
„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce
ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.”

Notat de către Magdu sub forma a 49 măsuri de text muzical a câte 4
timpi, piesa evidențiază glasul 5 în forma sa irmologică ca fiind format din 2
formule astfel:

6

Axionul este un imn al Sfintei Liturghii închinat Maicii Domnului care se cântă imediat după
prefacerea darurilor (vezi Nicu MOLDOVEANU, op. cit., p. 552)
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Exemplul muzical nr. 28 – Formulele muzicale ale glasului 5 irmologic
desprinse din Axion

- Formula A pleacă de pe sunetul mi1 sau la1 și cadențează pe sunetul mi1
- Formula B pleacă de pe sunetul la1 și cadențează tot pe sunetul sol1
Cadența finală se așează pe sunetul mi1, fundamentala scării glasului.

Exemplul muzical nr. 29 – Cadența finală a axionului

Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – AV– AV– BV– BV– BV– AV– BV– AV– AV– BV
Scara muzicală a glasului 5 irmologic prezintă o construcție dorică, ce
alternează cu unele inflexiuni eolice datorate mobilității treptelor a III – a (fa / fa
diez) și a VI – a (do / do diez)
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Ambitusul numărului se situează între sunetele do diez din octava mică
și do becar iar traseul melodic general al piesei este sinuos.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate mai mare de formule,
întâlnindu-se diviziuni excepționale (precum trioletul).
2

Sfânt la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
Imnul Sfânt este Domnul,din partea centrală a Sfintei Liturghii respectiv
de o vechime ce coboară până în zorii creștinismului (ca dovadă stând faptul că
el este propriu tuturor confesiunilor creștine istorice7, se găsește în manuscris
la pagina 42. Textul, preluat din Vechiu Testament, mai exact din viziunea
profetului Isaia, este următorul:
„Sfânt! Sfânt! Sfânt! Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de
slava Lui! Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat Cel ce vine întru
Numele Domnului! Osana întru cei de sus!”

Notat de către Lipovna sub forma a 47 măsuri de text muzical a câte 4
timpi fiecare, piesa este formată din3 formule astfel:
- Formula A pleacă de pe sunetul re1și cadențează pe sunetul fa1 sau,
după caz, fa1 diez
- Formula B pleacă de pe sunetul fa1, fa1 diez sau si1 și cadențează pe
sunetul la1

7

Ene BRANIȘTE, Liturgica specială, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2002, p. 317
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Exemplul muzical nr. 30 – Formulele imnului Sfânt…

-

Formula Creprezintă o dinamizare a textului muzical, fiind practic o
variere ritmică și agogică a formulei A

Exemplul muzical nr. 31 – Debutul ultimei secțiuni a imnului Sfânt… (Formula C)

Cadența finală se așează pe sunetul fa1 becar, a treia treaptă a scării
glasului.

Exemplul muzical nr. 32 – Finalul formulei C și Formula A cadențială
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Modul de dispunere a formulelor este următorul:
A – B – Av– Av– Bv – Bv–Av– Av – C – A(cadență)
Scara muzicală a glasului imnului Sfânt prezintă o construcție dorică, ce
pleacă de pe sunetul re, sunet fundamental. Treapta a III – a este mobilă, (fa / fa
diez), creând ample inflexiuni mixolidice.
Ambitusul numărului se situează între sunetelere1și si1 becariar traseul
melodic general al piesei este boltit, sinuos pe alocuri.
Din punct de vedere ritmic, se constată o varietate relativ restrânsă,
bazată pe optimi, pătrimi și doimi. Pătrimile constituie suportul uzual al textului,
doimile sunt prezente exclusiv în semicadențele și cadențele dictate de logica
rândului melodic.
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CONCLUZII
Analizăm în cele ce urmează piesele muzicale religioase selectate spre
dezbatere de acest capitol. Am precizat deja faptul că, deși am utilizat doar
manuscrisul 18, aceasta se datorează unor rațiuni pur grafice: scrisul muzical și
literar al acestei variante a caietului lui Magdu este cel mai lizibil.
Mai dorim însă să precizăm și următorul aspect. Dacă în cazul primelor
trei manuscrise pare logic a selecta câte un imn pentru fiecare glas, în acest caz,
analizele care urmează trebuie argumentate și explicate.
Manuscrisul de față nu conține glasuri ci este mai degrabă o colecție de
imne liturgice speciale, dedicate marilor sărbători creștine. Este adevărat că
aceste imne au, la baza construcției melodice glasuri însă, spre deosebire de
muzica psaltică, muzica bănățeană manifestă tendința de a se îndepărta mult,
în cazul irmoaselor sau a pricesnelor, de structura și formulele muzicale ale
glasului.
Din această cauză, atunci cand am selectat spre analiză lucrările din
acest manuscris, nu a contat atât de mult glasul în care ele sunt concepute
(care poate fi oricum doar dedus pe baza altor cărți de cult, el fiind neprecizat)
ci a contat selectarea a câte unui eșantion reprezentativ din fiecare gen muzical
prezent în cuprinsul manuscrisului (Irmos, Heruvic, Pricesană, etc…)
Privite din acest punct de vedere, categorizările care urmează nu sunt
de prisos ci relevante. Deoarece, în afară de irmos, întâlnit pe mai multe glasuri,
dar carora li se aplică spectrul acelorași tipare arhitectonice, ritmice și melodice,
majoritatea celorlalte genuri, cum ar fi Polieleul, Svetilna sau Priceasna, au de
obieci o melodie proprie, aceeași pentru toate. Așadar, centralizările bazate pe
datele obținute din aceste mostre se pot extinde întregului gen dezbătut.
Mai mult, manuscrisul oricum nu conține mostre ale tuturor glasurilor
bănățene din aceas perioadă, deci și în cazul pieselor așezate pe muzica unor
glasuri precizate, categorizările sunt utile cu privire la glasurile respective.De
asemenea există, în nouă din cele zece cazuri studiate, poate cel mai important
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element identitar al muzicii de strană bănățene, anume prezența formulelor
melodice constitutive care aici se dovedesc a fi valabile nu doar pentru glasurile
bănățene în sine ci pentru un spectru mult mai larg de imne religioase.
Încercăm așadar, în cele ce urmează, extragerea unor concluzii
schematice ale analizelor muzicale, cu mențiunea faptului că, în procesul de
prelucare a datelor, am folosit 9 din cele 10 imne analizate. Heruvicul de la
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite a trebuit lăsat la o parte tocmai datorită lipsei
unor formule melodice clar identificabile, deci a unui stil prea liber pentru a fi
supus analizei statistice.
Așadar, din cele 9 piese analizate, constatăm, din punct de vedere
arhitectonic, că se remarcă existența a 4 piese cu 2 formule constitutive, 3 piese
cu 3 formule constitutive, o piesă cu 4 formule constitutive respectiv o piesă –
caz rar întâlnit – cu 8 formule constitutive.
Schematic, proporția arată astfel:
FORMA ARHITECTONICĂ A PIESELOR ANALIZATE
8 formule
11%
4 formule
11%
2 formule
45%

3 formule
33%
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Din punct de vedere al scărilor muzicale întâlnite în piesele analizate,
constatăm că 4 piese utilizează scări ionice, 2 piese utilizează scări dorice, o
piesă utilizează – din nou o premieră a cercetării noastre – o scară eolică. Un
aspect inedit este dat de alte două piese care utilizează, în cuprinsul lor, două
scări muzicale ce alternează. Astfel o piesă (Cântarea Israelitenilor) utilizează
alternativ scara dorică și cea ionică respectiv alta (Cuvine-se, glas 5) utilizează
alternativ scările dorică respectiv eolică.

SCARILE MUZICALE PREZENTE ÎN MANUSCRIS
Doric/Eolic
11%
Ionic/Doric
11%
Scări Ionice
45%
Scări Eolice
11%

Scări Dorice
22%
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Din punct de vedere al sunetelor fundamentale ale scărilor proprii
pieselor analizate, se constată faptul că 4 piese au ca sunet fundamental
sunetul sol, două piese au sunetul re, o piesă are sunetul mi, o piesă are sunetul
fundamental fa respectiv o piesă are sunetul fundamental al scării la bemol. Se
constată așadar o paletă mult mai variată de sunete fundamentale decât în
cazul altor manuscrise, ce poate fi prezentată schematic astfel:

SUNETELE FUNDAMENTALE ALE SCĂRILOR
Sunetul LA
bemol
11%
Sunetul FA
11%

Sunetul RE
22%

Sunetul MI
11%

Sunetul SOL
45%
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Din punct de vedere al sunetelor cadențiale, se constată de asemenea o
mare varietate, astfel: pe sunetul sol cadențează 4 piese, pe sunetul re 2 piese,
iar pe sunetele mi, fa și la bemol câte o piesă.

SUNETELE CADENȚIALE ALE PIESELOR
Sunetul LA
bemol
11%

Sunetul RE
11%

Sunetul MI
11%

Sunetul FA
22%

Sunetul SOL
45%
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Spre deosebire de tratatele lui Lipovan, există aici o tendință vădită de
utilizare a sunetului fundamental nu doar ca sunet de început al piesei ci și ca
sunet cadențial. Din cele 9 piese, 8 cadențează pe treapta I a scării și doar una
singură, (Sfânt…) pe treapta a III – a.

TREPTELE FINALE ALE PIESELOR

Treapta a III - a
11%

Treapta I
89%
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În ceea ce privește ambitusul pieselor, acesta este destul de variat,
implicând distanțe precum cvinta (o piesă), sexta (2 piese), septima (o piesă) și
octava (cinci piese).

AMBITUSUL PIESELOR

Cvintă
11%

Octavă
56%

Sextă
22%

Septimă
11%
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Ultimul criteriu analizat, cel al traseului melodic, indică faptul că din cele
8 piese, 2 au un traseu boltit iar 5 au un traseu melodic sinuos. Tot ca element
inedit, există o piesă ce alternează traseul boltit cu cel sinuos.

TRASEUL MELODIC

Boltit/Sinuos
14%
Boltit
14%

Sinuos
72%
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ANEXA
MANUSCRISUL Nr. 18
CÂNTĂRI BISERICEȘTI PUSE PE NOTE DE
PROFESORUL VALERIU MAGDU
(FRAGMENT, PRIMA PARTE A MANUSCRISULUI)
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