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REZUMAT 
Muzica bizantină reprezintă nu doar un patrimoniu 
istoric, ci și o entitate vie, păstrată până azi în Bisericile 
Ortodoxe. Deși există chiar și în acest moment, în lume, 
mulți oameni care învață muzica bizantină, totuși, până 
în momentul de față, nu există o metodică a predării 
muzicii bizatine științific structurată. Mijloacele TIC, în 
special cele audio, singurele care pot exemplifica, în 
lipsa unui maestru, intonația corectă a sunetelor 
bizantine sau a formulelor ornamentale, sunt absolut 
necesare procesului de învățare a muzicii bizantine, ele 
reușind chiar să suplinească uneori lipsa mai sus 
menționată a unor strategii metodice de predare bine 
delimitate. 
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INTRODUCERE 
TIC și muzica bizantină. O alăturare de termeni ce, cu 
siguranță, poate stârni la o primă vedere uimirea 
cititorului. Pe de o parte, un sistem muzical vechi de mai 
bine de șaptesprezece secole, iar pe de alta, cel mai 
modern concept didactic actual. 
Cu toate acestea, alăturarea nu este nici pe departe 
dihotomică. Muzica bizantină nu reprezintă doar un bun 
valoros al culturii universale, ci și o realitate vie, cu care 
intră în contact, săptămânal, milioane de oameni. Este 
vorba, în mod evident, de credincioșii Bisericilor 
Ortodoxe din ceea ce numim ortodoxia de cultură 
greacă, un vas teritoriu geografic ce include bisericile 
ortodoxe din Grecia, țările balcanice, nordul Africii, 
Orientul Mijlociu, parțial Serbia și România, respectiv 
toate parohiile din diaspora ale acestor biserici locale, 
parohii care sunt răspândite pe întreaga suprafață a 
globului.  
Muzica bizantină reprezintă deci nu o etapă sau un curent 
a ceea ce eronat denumim, cu pretenții exclusiviste, 
Istoria Muzicii Universale, ci un sistem muzical distinct, 
propriu, ce există în istorie în paralel cu cultura muzicală 
mai mult sau mai puțin tonal – funcțională apuseană (care 
provine în fapt din muzica bizantină). Ea este deci un 
sistem de sine stătător, cu perioade istorice, curente 
muzicale, compozitori, teorie muzicală, genuri și forme 
muzicale proprii, ce evoluează în timp până în ziua de 
astăzi prin căutarea unui echilibru între a-și păstra 
identitatea, dar și a o adapta pe aceasta la realitățile 
contemporane. (Moldoveanu, 2011) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Byzantine music represents not only a historical heritage 
but also a living entity, preserved to this day in the 
Orthodox Churches. Although there are even at this 
moment many people in the world who are learning 
Byzantine music, yet, so far, there is no scientifically 
structured method of teaching Byzantine music. The ICT 
means, especially the audio ones, the only ones that can 
exemplify, in the absence of a teacher, the correct 
intonation of the Byzantine sounds or of the ornamental 
formulas, are absolutely necessary for the process of 
learning Byzantine music, and they even succeed 
sometimes in substituting the aforementioned lack of 
some well-defined methodical teaching strategies. 

Keywords 
orthodoxy, Byzantine music, musical pedagogy 

INTRODUCTION 
ICT and Byzantine music. A combination of terms that 
can surely arouse at first sight the astonishment of the 
reader. On the one hand - a musical system more than 
seventeen centuries old, and on the other - the most 
modern didactic concept. 
However, their joining is not even by far dichotomous. 
Byzantine music is not only a valuable asset of universal 
culture but also a living reality, with which millions of 
people come into contact every week. These are 
obviously the believers of the Orthodox Churches in what 
we call Greek culture orthodoxy, a geographical territory 
that includes the Orthodox churches in Greece, the 
Balkan countries, North Africa, the Middle East, partially 
Serbia and Romania, respectively all the diaspora 
parishes of these local churches, parishes that are spread 
all over the globe. 
Byzantine music therefore represents not a stage or a 
trend of what we mistakenly call, with exclusivist claims, 
the History of Universal Music, but a distinct, specific 
musical system, which exists in history in parallel with 
the more or less tonal - functional Western musical 
culture (which in fact comes from Byzantine music). It is 
therefore a self-contained system, with historical periods, 
musical trends, composers, musical theory, genres and 
musical forms, evolving in time, to this day, by seeking a 
balance between maintaining its identity while adapting it 
to contemporary realities. (Moldoveanu, 2011) 
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Muzica bizantină și pedagogia acesteia în 
contemporaneitate 
Este adevărat că un mare merit în păstrarea vie a acestui 
sistem muzical (într-un context în care multe altele, ce au 
apărut chiar ulterior acestuia, au rămas astăzi simple 
„piese de muzeu“) se datorează Bisericii Ortodoxe. 
Aceasta a înglobat muzica bizantină în liturgica sa, 
îngrijindu-se, pe parcursul secolelor, să o ferească de 
anacronism, păstrându-i însă caracterul și sensul 
duhovnicesc original. 
Mai mult, nu este exagerat să vorbim și despre o 
pedagogie a muzicii bizantine. Acesta reprezintă totuși un 
domeniu puțin explorat, datorită următoarei stări de fapt: 
instituțiile de învățământ muzical abordează muzica 
bizantină strict din perspectiva ei istoriografică, legată de 
studiul documentelor muzicale bizantine, a semiografiei 
lor sau a sistemului muzical conținut de acestea. Însă 
muzica trăiește în actul interpretativ propriu-zis, situat 
dincolo de cercetările exclusiv teoretice, or actul 
interpretativ muzical bizantin și pedagogia sa sunt, din 
păcate, cvasinecunoscute pentru muzicologie.  
Există – și este extrem de bine că există – un volum 
impresionant de studii referitoare la manuscrise bizantine, 
la evoluția sistemului modal bizantin în istorie sau a 
semiografiei sale; totuși, din cercetările noastre, nu am 
putut identifica nici măcar un singur articol (cu excepția 
unora teologice, axate mai degrabă pe duhovnicia actului 
interpretativ bizantin) care să abordeze muzicologic 
dimensiunea interpretativă a acestei muzici, 
problematicile de emisie vocală sau, în general, de 
stilistică interpretativă a acesteia.  
Toate acestea din urmă sunt lăsate în responsabilitatea 
instituțiilor de învățământ teologic ortodox unde, cu toate 
că Muzica Bisericească este considerată o disciplină 
foarte importantă, cele două ore săptămânale fac 
imposibilă parcurgerea pe larg a teoriei muzicii bizantine, 
a istoriei sale, a unor noțiuni de tehnică vocală aplicate 
specific pe muzica bizantină (de exemplu utilizarea glotei 
în cânt pentru interpretarea corectă a ornamentelor) sau 
învățarea unui repertoriu necesar pentru cântatul la strană 
(în fapt, aceasta din urmă este activitatea principală de la 
cursurile de muzică bisericească, celelalte având loc dacă 
timpul permite).  
Mai mult, manualele teologice de muzică bisericească se 
rezumă la a prezenta succint scările muzicale ale 
glasurilor bizantine și eventual formulele lor, la scurte 
explicații semiografice și la un minim repertoriu pentru 
fiecare glas; acestea, deși științific structurate, au o 
vizibilă carență – în opinia noastră – în ceea ce privește 
abordarea materialului educativ din perspectiva unor 
strategii pedagogice clare și adecvate nivelului de studiu. 
Starea de fapt prezentată mai sus se transformă într-o 
reală situație problematică, datorită faptului că nu doar  în 
cele 15 facultăți de teologie și cele 36 de licee teologice 
din țară, ci și în numeroase parohii unde, în cadrul 
activității corale sau cu tinerii, se țin cursuri de muzică 
bizantină, se resimte lipsa unor direcții pedagogice care 
să susțină activitatea didactică a profesorului sau a 
instructorului, ghidându-l pe acesta pe direcții pedagogice 
a căror eficiență este demonstrată, așa cum este cazul 
strategiilor pedagogice aplicate unor alte tipuri de 
învățământ muzical. Există, fără exagerare, luând în 
calcul teritoriul geografic prezentat în introducere, cel 
puțin câteva zeci de mii de oameni care chiar în acest 

 

Byzantine music and its pedagogy in 
contemporary times 
It is true that a great merit in keeping this musical system 
alive (in a context in which many others, which appeared 
later than it, are mere “museum exhibits” nowadays) 
belongs to the Orthodox Church. It incorporated 
Byzantine music into its liturgy, taking care, over the 
centuries, to keep it away from anachronism while 
preserving its original spiritual character and meaning. 
Moreover, it is not exaggerated to talk about a pedagogy 
of Byzantine music. It is, however, an area little explored 
due to the following state of affairs: music education 
institutions approach Byzantine music strictly from its 
historiographic perspective, related to the study of 
Byzantine musical documents, their system of signs or 
their musical system. But music lives in the actual act of 
singing, located beyond the purely theoretical researches, 
but the act of singing Byzantine music and its pedagogy 
are unfortunately almost unknown to musicology. 
There is - and that is extremely useful - an impressive 
volume of studies related to Byzantine manuscripts, to 
the evolution of the Byzantine modal system in its history 
and of its system of signs; however, in our research, we 
could not identify as much as a single article (with the 
exception of theological ones, focused rather on the 
spirituality of the Byzantine act of singing) that musically 
addresses the performing dimension of this music, its 
issues of vocal emission or, in general, the stylistics of  
its performance. 
All of these are left to the responsibility of the orthodox 
theological education institutions where, although Church 
Music is considered a very important discipline, the two 
weekly hours make it impossible to extensively study the 
theory of Byzantine music, its history, certain notions of 
vocal technique applied specifically to Byzantine music 
(for example the use of the glottis in chants for the 
correct rendering of the ornaments) or to learn a repertory 
necessary for singing at the lectern (in fact the latter is the 
main activity of the church music courses, while the 
others take place if time permits). 
Moreover, the theological manuals of church music are 
limited to briefly presenting the musical scales of the 
Byzantine voices and possibly their formulas, to brief 
explanations of the sign system and to a minimal 
repertory for each voice; these, although scientifically 
structured, have a visible deficiency - in our opinion - 
regarding the approach of the educational material from 
the perspective of clear pedagogical strategies that are 
also appropriate for the level of study. 
The factual situation presented above turns into a real 
problematic situation due to the fact that not only in the 
15 faculties of theology and the 36 high schools of 
theology in the country, but also in many parishes where, 
within the choral activity or the activities with young 
people, they give Byzantine music courses, there is a lack 
of pedagogical directions that would support the didactic 
activity of the teacher or instructor by guiding them in 
directions whose efficiency has been proven, as is the 
case with the pedagogical strategies applied to other 
types of music education. There are, without 
exaggeration, taking into account the geographical 
territory presented in the introduction, at least several 
tens of thousands of people who are currently attending 
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moment urmează cursuri de muzică bizantină. Din acest 
punct de vedere, lipsa unei metodici a predării reprezintă 
o serioasă problemă; este adevărat că există rezultate și în 
contextul actual, multe extrem de îmbucurătoare, însă 
acest aspect nu trebuie să liniștească, ci mai degrabă să 
ridice întrebarea firească: ce s-ar putea obține din munca 
de învățare a muzicii bizantine dacă ar exista și o 
metodică bine structurată a predării acesteia? 

Utilitatea instrumentelor TIC în predarea 
muzicii bizantine. Studiu de caz 
Cu toate acestea, în funcție de modul în care privim o 
situație problematică, anumite aspecte negative pot primi 
o conotație pozitivă. Mai exact, deoarece nu există încă o 
metodică și o didactică a predării muzicii bizantine, 
aceasta ar putea fi elaborată în conformitate cu cele mai 
moderne instrumente educaționale actuale, instrumentele 
TIC fiind prin excelență un real ajutor. 
În fapt, din experiența noastră de a preda muzica 
bizantină unor grupuri, într-un context mai mult sau mai 
puțin oficial, putem preciza cu fermitate că instrumentele 
TIC constituie astăzi fundamentul pe care cei mai mulți 
învață muzica bizantină. 
Situația este logică și explicabilă. Experiența noastră de a 
preda, timp de trei ani, muzica bizantină la Facultatea de 
Teologie a Universității de Vest din Timișoara ne permite 
asumarea unor concluzii și recomandări.  
Astfel, în primul rând, deprinderea dificilă – în lipsa unor 
strategii didactice performante – cu neumele, precum și 
tendința pronunțată de oralitate care oricum însoțește 
cântul de strană, face ca majoritatea celor care doresc să 
învețe muzica bizantină să facă acest lucru „după 
ureche“, pe baza memorării unui număr suficient de mare 
de imne proprii unui glas ce fac, cu timpul, ca ei să poată 
ajunge la performanța de a intui formulele glasului și a le 
aplica pe textul literar, la prima vedere, chiar în lipsa 
unor elementare cunoștințe de semiografie muzicală 
bizantină.  
 În al doilea rând, în învățarea muzicii bizantine, chiar 
dacă sistemul semiografic este cunoscut, pe lângă acesta 
este absolut necesară obișnuirea cu înălțimile specifice 
sunetelor bizantine (majoritatea dintre ele cu valori 
hertziene ce nu fac parte din sistemul tonal – funcțional), 
respectiv cu distanțele dintre sunete (care se constituie pe 
baza a trei feluri de distanțe între două sunete vecine – 
ton mare, ton mediu și ton mic – comparativ cu cele două 
tipuri ale sistemului occidental – tonul și semitonul). 
Aici intervine o tendință extrem de interesantă a ultimilor 
ani; în mod tradițional, contactul cu practică propriu-zisă 
a înălțimii sunetelor era asigurat de maestrul cu care 
învățăcelul studia. Prin această relație se transmitea, din 
generație în generație, interpretarea corectă a înălțimii 
sunetelor bizantine.  
Acest aspect făcea uneori ca muzica bizantină să se 
depărteze din acest punct de vedere de la filonul original, 
mai ales în zonele de interferență cu mediul occidental, 
ea diatonizându-se mai mult sau mai puțin. (Cristescu, 
2004). În contemporaneitate rolul maestrului a fost luat 
de către... YouTube, precum și de alte platforme audio-
video care permit vizualizarea gratuită a unor înregistrări 
de muzică bizantină. Acest aspect s-a demonstrat a fi 
până la urmă pozitiv, deoarece pe platforma YouTube se 
găsesc în momentul de față numeroase înregistrări cu 
mari interpreți greci de muzică psaltică.  

 

Byzantine music courses. From this point of view, the 
lack of a teaching methodology is a serious problem; it is 
true that there are good results in the current context as 
well, many extremely encouraging, but this aspect should 
not appease us, but rather raise the natural question: what 
could be achieved from the activity of learning Byzantine 
music if there was also a well-structured methodology of 
teaching it? 

The usefulness of ICT tools in teaching 
Byzantine music. Case Study 
However, depending on how we look at a problematic 
situation, certain negative aspects may have a positive 
connotation. Specifically, since there is not yet a 
methodology and didactics for teaching Byzantine music, 
it could be developed in accordance with the most actual 
educational instruments, with ICT tools being a real help. 
In fact, from our experience of teaching Byzantine music 
to groups, in a more or less official context, we can 
firmly state that ICT instruments are today the basis on 
which most Byzantine music is taught. 
The situation is logical and explainable. Our experience 
of teaching Byzantine music for the past three years at 
the Faculty of Theology of the Western University of 
Timisoara allows us to utter some conclusions and 
recommendations. 
Thus, first of all, the difficult accommodation - in the 
absence of effective teaching strategies - to the neumes  
as well as the pronounced tendency of orality that still 
accompanies the lectern songs drives most of those who 
want to learn Byzantine music to do so “by ear”, based 
on the memorization of a sufficiently large number of 
hymns pertaining to a voice which, in the course of time, 
helps them reach the performance of intuiting the 
formulas of the voice and applying them on the literary 
text, at first sight, even in the absence of basic knowledge 
of Byzantine musical signs. 
Secondly, in the learning of Byzantine music, even if the 
sign system is known, besides this, it is absolutely 
necessary to get used to the specific pitches of the 
Byzantine sounds (most of them with Hertzian values 
that are not part of the tonal - functional system) and to 
the distances between sounds (which are based on three 
types of distances between two neighboring sounds - high 
tone, medium tone and low tone - compared to the two 
types of the western system - tone and semitone). 
Here comes an extremely interesting trend of recent 
years; traditionally, the contact with the actual practice of 
sound pitch was provided by the teacher with whom the 
student was studying. Through this relationship, the 
correct singing of the pitch of Byzantine sounds was 
transmitted from generation to generation. 
This aspect sometimes caused Byzantine music to move 
away, in this regard, from the original style, especially in 
the areas of interference with the western environment, as 
it became more or less diatonic-like. (Cristescu, 2004). 
Nowadays, the role of the master has been adopted by ... 
YouTube as well as by other audio-video platforms that 
allow the free viewing of Byzantine music recordings. 
This aspect proves to be a positive one, because on 
YouTube there are numerous recordings with great Greek 
singers of psaltic music. 
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Dacă după anii ‘50 ai secolului trecut, mai ales datorită 
apariției manualelor în dublă notație, se studia muzica 
bizantină prin solfegierea notelor occidentale, cu pianul, 
acum se constată că din ce în ce mai mulți pasionați de 
muzică bizantină (teologi și nu numai) apelează la 
referințe audiografice precum cele anterior menționate; 
impactul este atât de puternic încât noi, cei implicați în 
mediul interpreților muzicii bizantine, constatăm că în 
ultimii zece ani, interpretarea acestui gen s-a îmbunătățit 
în mod consistent la din ce în ce mai mulți practicanți ai 
săi, aceștia revenind nu doar la sonoritățile bizantine, ci și 
la formulele ornamentale originale ale genului respectiv, 
la interpretările autentice ale anumitor succesiuni de 
neume scrise stilizat, datorită contactului cu astfel de 
înregistrări. 
Cu toate acestea, dat fiind accesul liber la aceste 
platforme, nu doar pentru cei care ascultă, ci și pentru cei 
care încearcă, discernământul este absolut necesar și, în 
contextul începătorului, greu de realizat în condiții de 
autonomie.  
De aceea, un prim pas în realizarea unor strategii 
educaționale legate de predarea muzicii bizantine se leagă 
nu atât de întocmirea unui volum științific, cât de crearea 
unei baze de date audio, pe care ne propunem să o 
dezvoltăm în viitorul apropiat, în care, în urma obținerii 
drepturilor de copyright, să există interpretări de referință 
ale muzicii bizantine care să poată fi utilizate, în scop 
didactic, de toți cei interesați.  
Vedem acest deziderat ca un prim pas în elaborarea unei 
metodici a predării muzicii bizantine, deoarece o corectă 
abordare a acesteia din urmă se poate face doar în baza 
unor cercetări experimentale ce pot fi derulate pe 
platforma audio, prin procedee de tip feedback, 
chestionare sau chiar mijloace mai interactive de contact 
cu înregistrările audio, care să poată fi ulterior măsurate 
și cuantificate în strategii didactice. 

CONCLUZII 
Iată, așadar, cum mijloacele TIC facilitează accesul la 
informație calitativă și relevantă chiar și în contextul unor 
medii muzicale mai speciale, precum cel bizantin.  

Nu ne propunem să emitem aici direcțiile sau 
metodologiile de urmat în elaborarea unor norme 
metodice privitoare la pedagogia muzicii bizantine, cu 
toate că tragem un semnal de alarmă cu privire la 
necesitatea unei astfel de cercetări. Însă atragem atenția 
că, în cazul în care se va elabora o astfel de metodică, 
integrarea elementelor TIC este nu doar un instrument de 
modernizare a actului educațional ci – în special prin 
dimensiunea lor audio-video – o condiție sine qua non a 
obținerii performanței, văzută în acest caz ca autentic 
bizantină.  

Chiar înainte de elaborarea unor programe de învățare a 
neumelor - un aspect de dorit, dar care necesită resurse 
însemnate - ajutorul dat de înregistrările disponibile 
online  este de neprețuit atunci când dorim să creăm, cu 
resursele actuale, un act educațional de calitate în ceea ce 
privește pedagogia muzicii bizantine. 

 Chiar și utilizate empiric, în cazul unor cursanți ce nu 
stăpânesc semiografia, rezultatele vor fi superioare pentru 
că muzica există propriu-zis în actul său interpretativ, de 

 

Whereas after the 50s of the last century, especially due 
to the appearance of manuals in double notation, 
Byzantine music was studied based on solfeggios of the 
western notes, accompanied by piano, we find nowadays 
that more and more fans of Byzantine music (theologians 
and not only) resort to audiographic references such as 
those mentioned above. The impact is so strong that we, 
the ones involved in the environment of Byzantine music 
performance, find that over the last ten years, an 
increasing number of singers have steadily improved 
their vocal skills, returning not only to the Byzantine 
sounds, but also to the original ornamental formulas of 
the genre, to the authentic singing of certain sequences of 
neumes in stylized writing, due to the contact with such 
recordings. 
However, given the free access to these platforms, not 
only for those who listen but also for those who try, 
discernment is absolutely necessary and, in the case of 
beginners, difficult to achieve under independent 
circumstances. 
Therefore, a first step in the development of educational 
strategies related to the teaching of Byzantine music is 
not necessarily related to the development of a scientific 
volume but rather to the establishment of an audio 
database, which we intend to develop in the near future, 
where, following the granting of copyrights, one will 
have access to reference performances of Byzantine 
music that can be used, for educational purposes, by all 
those interested. 

We see this decision as the first step in developing a 
methodology for teaching Byzantine music because a 
correct approach to the latter can only be done based on 
experimental research that can be carried out on the audio 
platform through feedback procedures, questionnaires or 
even more interactive means of contact with the audio 
recordings, which can be subsequently measured and 
quantified in teaching strategies. 

CONCLUSIONS 
This is how ICT means facilitate access to qualitative and 
relevant information even in the context of rather special 
musical environments such as the Byzantine one. 
We do not intend to issue here the directions or 
methodologies to be followed in the elaboration of 
methodological norms regarding the pedagogy of 
Byzantine music, although we do sound an alarm about 
the necessity of such research. However, we would like 
to point out that, if such a methodology is to be 
developed, the integration of ICT elements is not only a 
tool for modernizing the educational act but - in 
particular due to their audio-video dimension - a sine qua 
non condition of achieving performance, seen in this case 
as authentic Byzantine music.  
Even before designing learning programs for neumes - an 
aspect that is desirable but requires considerable 
resources - the help given by the recordings available 
online is invaluable when we want to create, with the 
current resources, a quality educational act regarding the 
pedagogy of Byzantine music. 
  Even if used empirically, in the case of learners who do 
not master the sign system, the results will be superior 
because the music itself exists in its performance, which 
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aceea oricând un necunoscător al neumelor, dar care 
cântă în stil autentic bizantin, este de preferat unui bun 
cunoscător al semiografiei pe care o intonează însă într-o 
manieră proprie sistemului tonal – funcțional.  
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is why someone who does not know the neumes but sings 
in an authentic Byzantine style is always preferred over a 
good connoisseur of the sign system that they intone, 
nevertheless, in a manner specific to the tonal - functional 
system. 
 


