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Importanta si modalitatile de însusire de catre copii a
cântarii ortodoxe de strana
(cu referire la cântarea de strana din Banat)
Eugen Cinci
Serviciul religios practicat în cadrul marilor biserici crestine ( ortodoxa,romanocatolica,reformata) este conceput ca un dialog între divinitate si credinciosii strânsi pentru a se
ruga împreuna si pentru a lauda numele Domnului.
Totalitatea raspunsurilor la îndemnurile si cererile divine,date de catre credinciosi în timpul
serviciului religios,difera de la o Biserica la alta.În cadrul bisericii ortodoxe,raspunsurile sunt
date de catre cântaretii care practica asa-numita cântare de strana.
Desi este cert ca originile cântarii de strana sunt adânc întiparite în cântul bizantin,astazi,
aceasta s-a îndepartat într-o oarecare masura de la unele elemente ale cântului respectiv.Când
este vorba despre spatiul ortodox român,desprinderea de elementele specific bizantine este
cea mai evidenta în Banat.Analizând cântarea de strana banateana observam anumite
particularitati distincte ale acesteia,uneori fiind foarte dificila misiunea de a o apropia de
originile ei bizantine.Explicatia trebuie cautata în trecutul bisericii de aici.Este bine stiut
faptul ca populatia ortodoxa româna din Banat s-a gasit ani la rând sub tutela canonica a
Mitropoliei de la Karlovci( actuala Serbie),împreuna cu populatia sârba.Aceasta tutela a
impus ,tacit sau mai putin tacit, modul de cântare religioasa ca la Karlovci ( karlova cko
pojanje) .Este de asemenea cunoscut si faptul ca la strana din Karlovci,cântarea a fost
practicata de oameni simpli,a fost puternic influentata de stilul de cântat popular si s-a
transmis pe cale orala ceea ce a permis permanenta ei metamorfozare.
Pâna la iesirea românilor din Banat de sub tutela Mitropoliei de la Karlovci ,proces care a
durat mai multi ani,culminând la mijlocul anilor saizeci ai secolului al XIX-lea,cântarea de
strana a fost învatata în comun de catre sârbi si români .Amprentele trecutului comun românosârb al cântarii banatene cu inevitabilele interferente reciproce si ale modului aproape
folcloric de însusire si transmitere catre generatiile urmatoare a cântarii de strana,sunt
evidente si în zilele noastre. Cântaretii au si astazi un mod specific de a sistematiza cântarea
de strana,un mod care depaseste tiparele teoretice si se apropie mai degraba de abordarea de
tip folcloric.
În ceea ce priveste sistematizarea cântarii de strana,conceptiile teoretice cele mai des prezente
coincid cu conceptia cântaretilor într-un singur punct: cântarea de strana se bazeaza pe 8
glasuri.De aici însa, pornesc divergentele.Teoria încearca sa egaleze termenul de glas cu cel
de mod, considerând glasurile ca fiind niste scari modale.Conceptia pe care o vom numi
populara si pe care o au cântaretii de strana,trateaza glasul ca pe o entitate alcatuita din câteva
melodii care sunt diferentiate între ele si fata de melodiile din cadrul altor glasuri,prin
cadenta,adica prin formula melodica a cadentei.Exista cazuri în care melodiile aceluiasi glas
se deosebesc între ele, având si formule cadentiale diferite.Uneori,însa,melodiile din cadrul
aceluiasi glas sunt foarte asemanatoare,deosebindu-se doar prin formula melodica a cadentei.
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Atunci când încercam sa analizam cântarea de strana pe baza conceptiei teoretice,observam
unele nonconcordante care fac sa ne îndoim de corectitudinea conceptiei în sine.Ilustram un
singur exemplu:glasul I si glasul VI.Daca reducem continutul materialului sonor al
acestora,încercand sa-l încadram în tipare heptacordice,observam ca între cele doua glasuri nu
exista diferente atât de mari încât sa ne convinga ca este vorba despre doua entitati sonore
distincte.Ajugem fireste, la concluzia ca poate exista un alt element prin care glasurile îsi
manifesta identitatea.Elementul cheie în acest sens este formula melodica a cadentei.
Prin modul de sistematizare al cântarii de strana pe baza conturului melodic distinct si în
special pe baza formulelor cadentiale( conceptul popular ),aceasta este inconstient apropiata
de muzica populara.Asa cum o formula cadentiala într-o melodie populara defineste zona
folclorica de provenienta a melodiei respective,la fel si formula cadentiala a glasului stabileste
definitiv identitatea acestuia.O sistematizare elementara, simplificata a glasurilor,bazata pe
conceptul pe care l-am denumit popular, ar fi urmatoarea :

-glasul I are în componenta melodia denumita însusi glas si melodia- tropar cu formule
melodice cadentiale specifice
-glasul II are însusi glas,tropar si antifon
-glasul III are însusi glas si tropar
-glasul IV are însusi glas,tropar si antifon
-glasulV are însusi glas si tropar
-glasulVI are însusi glas si tropar
-glasulVII are însusi glas si tropar
-glasul VIII are însusi glas,tropar si antifon

Glasurile( I-VIII) mai contin,pe lânga melodiile amintite mai sus si podobii .Ele sunt prezente
mai rar în timpul serviciului liturgic si unii cântareti de strana nici nu le cunosc.În acest caz,
podobiile sunt înlocuite cu alte melodii ale glasurilor.
Mai trebuie spus ca pe lânga piesele care utilizeaza melodiile de mai sus ale glasurilor si
podobiile, în practica liturgica se mai întâlnesc piese care nu utilizeaza aceste melodii.Despre
piesele respective cântaretii spun ca au melodie proprie si ele sunt tratate,am putea spune, în
afara sistemului glasurilor cunoscute.

Daca glasurile cantarii de strana sunt sistematizate adecvat ( în acest sens propun conceptul pe
care l-am denumit popular ,al cântarii de strana), ele pot fi învatate cu usurinta de catre copii
chiar si la o vârsta frageda.În prima etapa,glasurile se vor însusi dupa auz iar mai
2

Reproduction of these digital works for any commercial purpose without prior authorization is strictly prohibited.
Copyright © Hymnology.ro – All rights reserved.

târziu,conform regulilor de metodica vocala,cu ajutorul notelor.În acest sens exista literatura
necesara care totusi ar avea nevoie de o simplificare si de o sistematizare mai clara.
Glasurile în majoritatea cazurilor, au o melodie cantabila,fara salturi intervalice prea mari, cu
un ambitus care nu ar trebui sa prezinte dificultati deosebite.De multe ori,melodiile sunt
asemanatoare sau chiar identice,deosebindu-se doar prin formula din cadenta ceea ce usureaza
însusirea lor.Daca va fi nevoie,liniile melodice pot fi transpuse .
Ritmul urmareste textul si caracterul piesei si ar putea fi însusit de catre copii fara mari
probleme.
Am putea prezenta numeroase argumente în favoarea învatarii cântarii de strana de catre copii
.O astfel de activitate poate dezvolta auzul muzical,simtul ritmic,aptitudinile de solfegiere si
memoria muzicala.De asemenea, se dezvolta dragostea fata de muzica religioasa care,trebuie
sa recunoastem,nu este prea atragatoare pentru copii.
O melodie a glasului odata învatata, poate fi aplicata pe nenumarate texte si va fi executata în
multe momente ale serviciilor religioase.Acest fapt poate fi o modalitate de stimulare a
copiilor spre învatarea glasurilor.Este nevoie ca micii cântareti sa fie încadrati activ în
serviciul religios ori de câte ori este posibil.Copii vor aplica melodiile învatate pe noi si noi
texte,eliminându-se astfel factorii deseori prezenti în activitatea lor-plictiseala si saturatia.Cu
timpul ei vor cunoaste si regulile de desfasurare a slujbei,devenind potentialii cântareti de
mâine.
Se pune însa întrebarea :de la cine pot învata copii cântarea de strana?Acest domeniu muzicalreligios este pentru multi o enigma,un fagas de nestrabatut.Atunci când un muzician de
profesie trateaza domeniul muzicii religioase ortodoxe , el se refera neaparat la muzica corala
uitând ca de fapt, cântarea de strana si nu cea corala este specifica ritului ortodox.Am afirmat
în rândurile de mai sus ca însusirea cântarii de strana de catre copii nu ar trebui sa reprezinte o
problema foarte mare.Cum ar putea atunci reprezenta o problema pentru oamenii adulti,mai
ales daca acestia sunt de profesie muzicieni.Prin urmare,este nevoie doar de o mai mare
vointa,rabdare si,binenteles, de dibacia de a sistematiza cântarea de strana în cel mai bun
mod.Pentru aceasta ar fi bine ca învatamântul muzical sa înceapa sa-si îndrepte atentia spre
domeniul care a fost si este înca un tabu muzical.Cântarea de strana nu este numai un
domeniu religios.Ea face parte din cultura nationala si avem obligatia sa o cunoastem.
Bisericile ortodoxe duc o lipsa evidenta de cunoscatori ai cântarii de strana.Majoritatea
cântaretilor de astazi au o vârsta înaintata iar calitatea muzicala a cântarii de strana practicate
de ei lasa de dorit.Strana cere noi forte.O împrospatare cu tineri talentati,stiuitori ai glasurilor,
ar asigura viitorul muzical al serviciului religios si ar face, cu siguranta, ca sub cupolele
lacasurilor sfinte sa ne putem bucura de prezenta mai multor suflete.
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Cuvântul strana provine din slavona si înseamna parte .Mai precis,sintagma cântare de
strana o utilizam ca denumire comuna pentru totalitatea pieselor religioase date ca raspunsuri
si cântate în cadrul serviciului divin de catre cântaretii asezati în partea de miazazi si miaza
noapte a bisericii,lânga usile laterale ale altarului.În sens larg, cântarea de strana o putem
folosi pentru denumirea unui anumit stil de executie.
Cântarea de strana poate fi înlocuita cu cântarea corala,nespecifica însa, ritului rasaritean.
Folosim denumirea de cânt bizantin pentru totalitatea caracteristicilor si stilul
specific,bizantin,de cântat.
Compozitorul sârb Kornelije Stankovi c ( 1831-1865) a notat ,probabil partial,cântarea
populara- bisericeasca (narodno crkveno pojanje) de la Karlovci,dându-i chiar si un vesmânt
armonic. (Marinkovi c,Sonja: Istorija muzike , ed : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ,
Beograd ,1994, pag. 120).
Mitropolia va deveni Patriarhie,având în frunte un patriarh.
Printre locurile în care se putea învata cântarea de strana în secolul al XIX-lea,se numara si
Institutul clerical sârbo-valah de la Vârset.Între anii 1822-1856 acesta are si o sectie
româneasca.Exista date conform carora la strana bisericii sârbesti din Vârset,aproximativ în
aceeasi perioada,s-a putut auzi într-o duminica cântarea sârbeasca iar în cealalta duminica cea
româneasca.( La catedrala sârbeasca din Vârset serviciul religios se savârsea si în româneste
în Dealul Vârsetului ,anul I,nr.3,pag.2 semnat de Gligor Popi).
Elev si apoi profesor la scoala religioasa din Vârset a fost si Andrei Saguna,viitorul patron
spiritual al românilor din vestul Carpatilor ( Iorga,Nicolae: Istoria bisericii românesti
,vol.II,ed:Ministerul de Culte,Bucuresti,1930,pag.274)

Sistematizarea din rândurile de mai sus a fost realizata pe baza relatarilor d-lui Oliviu
Crisan,cântaret-cantor permanent al bisericii ortodoxe române Sf.Ilie din parohia TimisoaraFabric.
Cusma-Teodorovici-Dobreanu : Cântari bisericesti ,editura Mitropoliei
Banatului,Timisoara,1980
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