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ABSTRACT

REZUMAT

The present research aims to bring to the attention of the
general public a review of digital programs for writing
Byzantine music. In an age of information technology
and information accessibility, although few compared to
other music writing programs (even neumatic – see the
case of Gregorian music notation, for which we find
sufficient electronic resources), there are several digital
programs that allow any user of ICT resources to access
the possibility of writing Byzantine neumatic scores.
These little-known programs can be extremely useful not
only for musicologists who study Byzantine music but for
all those involved in other fields of musicology who,
tangentially, may sometimes encounter in their research
the need for writing neumatic examples (such as, for
example, the case of those who research classical works
inspired by a Byzantine melodic source, very present, as
an example, in the Romanian symphonic creation).

Prezenta cercetare își propune să aducă în atenț
publicului larg o trecere în revistă a programelo
digitale de notat muzică bizantină. Într-o eră
tehnologizării și a accesibilizării informației, deși puțin
comparativ cu alte programe de scris muzică (chiar
neumatică, cum este cazul muzicii greogriene pentru car
găsim suficiente resurse electronice), există câtev
programe ce permit oricărui utilizator de tehnolog
informațională să acceseze posibilitatea transcrierii uno
partituri neumatice bizantine. Aceste programe, pre
puțin cunoscute, se pot dovedi extrem de utile nu doa
muzicologilor care cercetează muzica bizantină, ci
celor din alte câmpuri ale muzicologiei care, tangenția
se pot întâlni uneori în cercetarea lor cu necesitatea uno
exemplificări neumatice (cum ar putea fi, de exempl
cazul celor care cercetează lucrări muzicale inspira
dintr-un filon bizantin, foarte prezente în creaț
simfonică românească).
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INTRODUCTION
Byzantine music is often seen by musicology as a simple
stage in the history of universal music, perhaps more
developed as a music trend but an integral part of the path
that the art of sounds has travelled in its evolution from
the homophonic harmonia of ancient Greece to the
elaborate post-tonal trends of contemporaneity.
(Ardereanu and Demenescu, 2019) Obviously, from a
certain perspective, Byzantine music cannot be removed
from the above-mentioned context, historical states of
fact that are not the subject of this study, so which we
will not delve into, demonstrating undoubtedly the role it
has played in the development of music throughout
history in the European area. But this perspective, though
noble and elaborate, assumes the risk of being somewhat
limited: in view of the complexity of the constituent
elements of what we now call Byzantine music, we
readily notice that this was more than a mere stage in the
history of universal music. (Gheorghiță, 2012). Yes, it
has profoundly influenced it in certain historical periods,
however, Byzantine music has all the necessary elements
to be considered as an independent musical system, with

Cuvinte cheie
Muzică bizantină, notație neumatică, software de notaț
muzicală, software de notare a muzicii bizantine

INTRODUCERE
Muzica bizantină este deseori privită de muzicologie ca
simplă etapă din istoria muzicii universale, eventual m
dezvoltată, ca un curent muzical, însă parte integrantă
traseului pe care arta sunetelor l-a parcurs în devenirea s
de la harmonia omofonă a vechii Grecii, până
elaboratele curente post-tonale ale contemporaneități
(Ardereanu și Demenescu, 2019). În mod evident, dintranumită perspectivă, muzica bizantină nu se poa
elimina din contextul mai sus menționat, stări istorice, d
fapt, care nu fac obiectul acestui studiu, deci pe care nu
vom aprofunda, susținând în mod indubitabil rolul p
care aceasta l-a avut în devenirea muzicii de-a lungu
istoriei, pe tărâm european. Însă această perspectivă, de
nobilă și elaborată, își asumă riscul de a fi oarecu
limitată: privind complexitatea elementelor constitutive
ceea ce astăzi numim muzică bizantină, observăm c
ușurință faptul că aceasta a fost mai mult decât o simp
etapă a istoriei muzicii universale (Gheorghiță, 2012
Da, a influențat-o profund în anumite perioade istoric
totuși, muzica bizantină întrunește toate elemente
necesare spre a fi considerată un sistem muzical propri
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distinct history, stages, notation, theory, performance and
aesthetics.
Moreover, the evolutionary path of Byzantine music did
not end when it disappeared from the history of classical
music, giving way to Gregorian music, then medieval
music and so on, but continued its own path, its own
developments, more precisely its own evolution, marked
by distinct musical trends, theorizations and performance
visions that evolve to the present day (Chircev, 2012). All
these elements lead us to note with great certainty those
presented above, namely that Byzantine music is a
musical system in itself.
Moreover, even if the living environment is not
necessarily the concert hall but the Church, this music
reaches tens of thousands of listeners every week,
perhaps hundreds of thousands of listeners, thus being a
living music present in the cultural landscape of
humanity rather than a sound artefact worthy of being
placed in acoustic museums and listened to only for
information and edification of historical knowledge.

THE NEED OF DISSEMINATION

cu istorie, perioade, notație, teorie, interpretare și estetică
distincte. Mai mult decât atât, drumul evolutiv al muzicii
bizantine nu s-a încheiat atunci când ea a dispărut din
istoria muzicii clasice, lăsând loc muzicii gregoriene,
apoi muzicii medievale și așa mai departe, ci și-a
continuat propriul drum, propriile deveniri, mai exact,
propria evoluție, marcată de curente muzicale, teoretizări
și viziuni interpretative distincte, care evoluează până în
ziua de astăzi (Chircev, 2012). Toate aceste elemente ne
determină să remarcăm cu mare siguranță cele prezentate
mai sus, anume că muzica bizantină reprezintă un sistem
muzical în sine.
Mai mult decât atât, chiar dacă mediul de existență nu
este neapărat sala de spectacol, ci Biserica, această
muzică ajunge și astăzi săptămânal la zeci, poate sute de
mii de auditori, fiind, astfel, o muzică vie și prezentă în
peisajul cultural al umanității, mai degrabă decât un
artefact sonor demn de plasat în muzee acustice și
ascultat doar spre informare și edificare a cunoștințelor
istorice.

NECESITATEA DISEMINĂRII TEMEI

As expected, the effervescence with which Byzantine
music manifests itself even today should have manifested
itself in this modern plan of information technology, not
only at the performance level (the Internet abounds with
audio-video recordings of Byzantine music) but also at
the level of music writing software. In fact, the
emergence of these software types produced in itself a
mini-revolution similar to the discovery of the press as
they moved the ability to edit scores from the sphere of
influence of major publishers to the comfort of their own
homes for musicians interested in transcribing, arranging
works or disseminating their own creations. If digital
music writing programs today reach absolutely
remarkable possibilities in the field of classical music,
including to play aurally the scores with elaborate socalled digital orchestras that reach a high capacity to
imitate the sound of a real orchestra, yet Byzantine
music, although alive and present, records only a few
such attempts; fortunately, however, they are extremely
well crafted. For reasons related not only to the interest of
Byzantine music researchers who certainly know the
programs of Byzantine neumatic music notation, but for
our feeling that it is needed to disseminate this
information to the wider community of musicologists, as
many of them may find themselves at some point, at least
in the situation where studying symphonic or other works
that practically process Byzantine sources (and the
Romanian music of the 20th century, for example,
abounds in such cases), they will have to insert in their
studies musicological examples of Byzantine music. In
support of such a potential need, we present below the
digital programs identified by us for Byzantine music
writing, accompanied by a brief description of each.

Așa cum ar fi fost de așteptat, efervescența cu care
muzica bizantină se manifestă și astăzi ar fi trebuit să se
manifeste și în acest plan modern al tehnologiei
informației, nu doar la nivel interpretativ (internetul
abundă de înregistrări audio-video de muzică bizantină ce
trebuie doar căutate de publicul interesat), ci și la nivelul
programelor de scriere muzicală. În fapt, apariția acestor
programe a produs în sine o mini revoluție asemănătoare
cu descoperirea tiparului, întrucât a mutat posibilitatea de
a edita partituri din sfera de influență a marilor edituri de
profil în confortul propriilor case ale muzicienilor
interesați să transcrie, să aranjeze lucrări muzicale sau să
disemineze propriile creații. Dacă programele digitale de
scris muzică ating azi în domenul muzicii clasice
posibilități absolut remarcabile, inclusiv de a reda auditiv
partiturile cu elaborate, așa-zise orchestre digitale, ce
ating o înaltă capacitate de a imita sonor o orchestră
reală, totuși muzica bizantină, deși vie și prezentă,
consemnează doar câteva astfel de încercări; din fericire,
totuși, ele sunt extrem de bine elaborate. Din motive
legate nu doar de interesul bizantinologilor, care, cu
siguranță, cunosc programele de notație muzicală
neumatică bizantină, ci mai ales din necesitatea intuită de
noi, de a disemina aceste informații spre comunitatea
lărgită a muzicologilor, mulți dintre aceștia se pot găsi cel
puțin la un moment dat în situația în care, studiind lucrări
simfonice sau de altă natură, ce prelucrează practic surse
bizantine (iar muzica românească a secolului al XX-lea,
de exemplu, abundă de astfel de cazuri), vor fi puși în
situația de a insera în studiile lor muzicologice exemple
muzicale bizantine. Venind în sprijinul unei potențiale
astfel de necesități, redăm în cele ce urmează programele
digitale concepute pentru a scrie muzică bizantină,
însoțite de o scurtă descriere a fiecăruia.

NEUMATIC WRITING SOFTWARE
1. Melodos software

SOFTWARE DE SCRIERE NEUMATICĂ
1. Programul Melodos

By far the most elaborate digital program of Byzantine
pneumatic writing, Melodos can be found on the site
www.melodos.com, being the result of a private research
of some Greek enthusiasts who remain anonymous, the
internet not recording anywhere (not even on the official
site) information about them. The purchase price is about
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De departe cel mai elaborat program digital de scriere
neumatică bizantină, Melodos, poate fi găsit pe site-ul
www.melodos.com, fiind rezultatul unei cercetări private
a unor entuziaști greci, care rămân anonimi, internetul
neconsemnând niciunde (nici măcar pe site-ul oficial)
informații despre aceștia. Prețul de achiziție este de
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300 euros, but there is also a demo version, which allows
testing all its functions.

Image 1. Melodos software
The program rivals the great classical music writing
programs without problems, providing users with a wide
range of digital tools that allow not only the simple
written recording of Byzantine music but also its
listening through play functions, a remarkable aspect
being its ability to faithfully reproduce the sounds of
Byzantine music, with absolute accuracy especially in the
case of microtones. This aspect makes this program
extremely useful for those who want to learn the correct
solfeggio of Byzantine music, much different in interval
structures from the western one.
One of the major shortcomings of the program remains
that it is built exclusively in Greek, however, by the
possibility (like the image above) to make available the
full range of tools needed to write Byzantine music in the
form of horizontal tables, the program can be used
intuitively to almost its full capacity even by those
unfamiliar with the Greek language. Some of the more
common problems, such as setting page sizes or
switching from typing neumes to typing text below them,
can be solved by watching video tutorials, which are
sufficiently present on the Internet.
Another special aspect, worth mentioning, is that the
program provides the user with the possibility to modify
the intervals of the music scale used, a quality that even
the most advanced classical music writing programs do
not have.
Along with the program are installed a fairly complex
palette of sounds that play oriental-specific musical
instruments as well as a library of written scores,
containing several fonts of Byzantine neumes, this aspect
enhancing the editorial capabilities of those who use the
program.
There are also present as images that can be used in
scores various ornaments or ornate letters that can give
the score an extra aura of authenticity, reminiscent of
Byzantine manuscripts.

Image 2. Musical text written with melody
In terms of the appearance of the neumes, they stand out
with a solid contour, which makes it easier to decipher
the scores even in conditions of printing them on smaller

aproximativ 300 de euro, existând, însă, și o variantă
demo, care permite testarea tuturor funcțiilor sale.

Figura 1. Programul Melodos
Programul rivalizează fără probleme cu marile programe
de scris muzică clasică, punând la dispoziția utilizatorilor
o largă paletă de instrumente digitale, ce permit nu doar
simpla consemnare în scris a muzicii bizantine, ci și
audierea acesteia prin funcțiile de play, un aspect
remarcabil fiind capacitatea sa de a reda în mod fidel
sonoritățile muzicii bizantine, cu o exactitate absolută,
mai ales în cazul microtoniilor. Acest aspect face extrem
de util acest program și pentru doritorii de învățare a
solfegierii corecte a muzicii bizantine, mult diferită ca
structuri intervalice de cea apuseană.
Una din marile insuficiențe ale programului rămâne, însă,
faptul că este construit exclusiv în limba greacă, totuși,
prin posibilitatea (asemeni imaginii de mai sus) de a
disponibiliza întreaga paletă de instrumente necesare
scrierii muzicii bizantine sub formă de tabele orizontale,
programul poate fi folosit în mod intuitiv la aproape
întreaga sa capacitate, chiar și de necunoscători de limbă
greacă. Anumite probleme mai uzuale, precum setarea
dimensiunilor paginii sau tasta prin care se trece de la
scrierea neumelor la scrierea textului de sub ele, se pot
rezolva prin vizionarea de tutoriale video, prezente în
mod suficient pe internet.
Un alt aspect deosebit, demn de menționat, este că
programul pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea
de a modifica relațiile intervalice ale scării muzicale
utilizate, calitate pe care chiar și cele mai avansate
programe de scris muzică clasică nu o au.
Odată cu programul, sunt instalate și o paletă destul de
complexă de sunete, ce redau instrumente muzicale
specifice orientului, precum și o bibliotecă de partituri
scrise, ce conțin mai multe fonturi de neume bizantine,
acest aspect sporind capacitățile editoriale ale celor ce
utilizează programul. Sunt prezente, de asemenea, ca
imagini ce pot fi utilizate în partituri, și diferite
ornamente, respectiv litere ornamentate, ce pot conferi
partiturii o aură suplimentară de autentic, care duce cu
gândul la manuscrisele bizantine.

Figura 2. Text muzical scris cu melodos.
În ceea ce privește aspectul neumelor, acestea se remarcă
printr-un contur solid, ce ușurează descifrarea partiturilor,
chiar și în condiții de imprimare a acestora pe formate
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formats (such as A5). Literary text can use all fonts
installed on the user’s computer.

2. EZ Byzantine Music Font Package
The second program for writing Byzantine music is part
of the freeware category, and can be installed freely by
any user.
As a result of the efforts of the monks at St. Anthony the
Great Orthodox Monastery in Arizona, USA, EZ
Byzantine Music Font Package is on the verge of being a
program for writing Byzantine music or a set of fonts for
Microsoft Office Word (or other similar programs).
We say this because in itself it can be considered a font
for the above program but certain elements such as the
complexity of the knowledge needed to make optimal use
of this font make the simple inclusion in the category of
MS Word fonts to be, in our view, too superficial.

Image 3. Font usage guidelines
In fact, the font is therefore intended for use in a textwriting program, when selected as a used font, as we can
see from the image above, each graphic symbol on the
keyboard having a Byzantine neumatic symbol.
It goes without saying that this type of approach requires
a great deal of effort on the part of the user to memorize
all the keys required for typing, namely the neume that is
transcribed through that key, hence our appreciation for
the fact that although it is in itself a font, EZ Byzantine
possesses the characteristics of using a stand-alone
program by the need to learn how to operate with it,
which is quite difficult.
It should be noted, however, that it is a solution for
writing Byzantine music available to users absolutely
freely, which makes the disadvantages of this option
inherent in such an approach.
However, in the case of funds not available for the
purchase of other options, with a little goodwill, the
mission to write music with this method is far from
impossible.
The EZ Byzantine Music Font can be freely downloaded
from the website of St. Anthony’s Monastery (the address
can be found in the references of this material), where a
small digital library with instructions on how to use this
font is also available, as well as other interesting
materials such as 106 rules for writing Byzantine music
as well as a set of Byzantine decorative elements that can
beautify the scores.
All materials are in Greek and English.
At the same time, on the same webpage are provided
some utilitarian tools such as Automatic Hyphenate,
which has the role of helping the user to optimally
arrange the literary text under the neumes.
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mai mici (precum A5). Textul literar poate folosi toate
fonturile instalate pe calculatorul utilizatorului.

2. EZ Byzantine Music Font Package
Cel de-a doilea program de scris muzică bizantină face
parte din categoria freeware, putând fi instalat „la liber”
de orice utilizator.
Rod al eforturilor călugărilor de la mănăstirea ortodoxă
Sfântul Antonie cel Mare din Arizona, Statele Unite, EZ
Byzantine Music Font Package se plasează la limita
dintre a fi un program propriu-zis de scris muzică
bizantină, respectiv, a fi un set de fonturi destinate
programului Microsoft Office Word (sau a altor
programe asemănătoare). Spunem acestea deoarece, în
sine, el poate fi considerat un font destinat mai sus
menționatului program, însă anumite elemente, precum
complexitatea cunoștințelor necesare utilizării optime ale
acestui font, fac ca simpla încadrare în categoria
fonturilor MS Word să fie, din punctul nostru de vedere,
prea superficială.

Figura 3. Indicații pentru utilizarea fontului
În fapt, fontul este, așadar, gândit pentru utilizarea în
cadrului unui program de redactat text, în momentul
selectării sale ca font utilizat, așa cum putem observa din
imaginea de mai sus, fiecărui simbol grafic de pe
tastatură revenindu-i un simbol neumatic bizantin. Este
de la sine înțeles că acest tip de abordare presupune un
efort destul de mare din partea utilizatorului de a memora
toate tastele necesare scrierii, respectiv neuma care se
transcrie prin intermediul respectivei taste, de aici și
aprecierea noastră privitoare la faptul că, deși este în sine
un font, EZ Byzantine posedă caracteristicile de utilizare
ale unui program de sine stătător prin necesitatea învățării
modului destul de dificil de operare cu acesta.
Se remarcă, totuși, faptul că este o soluție de scris muzică
bizantină, pusă gratuit la dispoziția utilizatorilor, ceea ce
face ca minusurile acestei opțiuni să poate fi considerate
inerente unei astfel de abordări. Totuși, în situația unor
fonduri indisponibile pentru achiziționarea altor variante,
cu puțină voință, misiunea de a scrie muzică cu această
metodă nu este nici pe departe imposibilă.
EZ Byzantine Music Font poate fi descărcat, așadar,
gratuit de pe adresa de internet a mănăstirii Sfântul Anton
(www.stanthonysmonastery.org/ro/pages/
writing-with-byzantine-notation), unde este pusă la
dispoziție și o mică bibliotecă digitală cu instrucțiuni
privitoare la utilizarea acestui font, unde găsim și alte
materiale interesante, ca 106 reguli de scriere a muzicii
bizantine și un set de elemente decorative bizantine ce
pot înfrumuseța partiturile.
Toate materialele sunt realizate în limba greacă și limba
engleză. Totodată, pe aceeași pagină sunt puse la
dispoziție anumite instrumente utilitare, precum
Automatic Hyphenate, care are rolul de a ajuta utilizatorul
să aranjeze în mod optim textul literar sub neume.
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Image 4. Musical text written with EZ Byzantine
Regarding the graphic form of the background, it is
noticeable that the neumes are thinner, which – we also
know from the experience of Byzantine music performers
– can cause problems during the singing act (performed
in low light conditions in some churches).

3. “BZ Byzantina” font package
The last variant identified by us for writing Byzantine
music is in fact a variant of EZ Byzantine, being also
designed as a font for MS Word or other similar
programs by the same monks from St. Anthony’s
Monastery. The difference is that, being an older version,
the font comes with indications exclusively in Greek and
the layout of the neumes on the keyboard is different,
being composed according to the Greek alphabet.

CONCLUSIONS
Byzantine music, a multimillennial and living entity,
presents many aspects relevant today not only for
Byzantinology or for the services of the Orthodox Church
but also for general musicological research, which has,
especially due to the musical composition of the
twentieth century (Demenescu, 2016), quite high chances
to meet it in the research act. The writing programs of
this music are few but offer unexpectedly complex
solutions given the lack of a very diverse offer. Those
variants that do not involve costs manage to achieve their
purpose, offering the possibility to write complex
Byzantine scores, even if their use is more difficult; the
version of the Byzantine music writing program that
involves acquisition costs has, in turn, real advantages,
which justifies its purchase for a price because it is
presented not only as a tool for writing Byzantine music
but as an extremely useful teaching aid (Nedelcuț, 2011)
to those who wish to learn Byzantine music or to hear the
correct, non-western way of intoning it (Ardereanu,
2021).

Figura 4. Text muzical scris cu EZ Byzantine
În ceea ce privește forma grafică a fontului, se remarcă
faptul că neumele sunt mai subțiri, fapt ce – o cunoaștem
și din experiența interpreților de muzică bizantină – poate
pune probleme în timpul actului interpretativ (efectuat de
multe ori în condiții de iluminat slab, cum sunt unele
biserici).

3. „BZ Byzantina” font package
Ultima variantă identificată de noi pentru scrierea muzicii
bizantine reprezintă, în fapt, o subvariantă a
EZ Byzantine, fiind conceput, de aceiași călugări de la
Mănăstirea Sfântul Antonie, tot ca un font pentru
MS Word sau alte programe asemănătoare. Diferența
constă în faptul că, fiind o variantă mai veche, fontul vine
cu indicații exclusiv în limba greacă, iar dispunerea
neumelor pe tastatură este diferită, fiind alcătuită în
conformitate cu alfabetul grec.

CONCLUZII

Muzica Bizantină, o entitate multimilenară și vie,
prezintă numeroase aspecte relevante și astăzi nu doar
pentru bizantinologie sau pentru slujbele Bisericii
Ortodoxe, ci și pentru cercetarea muzicologică generală,
ce are, mai ales datorită componisticii muzicale a
secolului al XX-lea (Demenescu 2016), șanse destul de
mari să se întâlnească cu aceasta în actul de cercetare.
Programele de scriere a acestei muzici sunt puține, însă
oferă soluții nesperat de complexe ținând cont de lipsa
unei oferte foarte diversificate. Variantele ce nu implică
costuri reușesc să își atingă scopul, oferind posibilitatea
de a scrie partituri bizantine complexe, chiar dacă
utilizarea lor este mai greoaie; varianta de program de
scriere ce implică și costuri de achiziționare prezintă, la
rândul ei, reale avantaje, ce justifică achiziționarea sa
contra unui preț, întrucât se prezintă nu doar ca un
instrument de scriere a muzicii bizantine, ci și ca un
ajutor didactic extrem de util predării acestui gen muzical
(Nedelcuț, 2011) doritorilor de a învăța muzica bizantină,
mai ales prin modul corect, neoccidental, de intonare a
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