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În România, în fondul de 250 de manuscrise încadrate până la începutul secolului al XIX-lea, există 50
care conţin o secţiune de gramatică a muzicii bizantine. Dimensiunile şi structura propediei determină o
departajare pe trei tipuri. Desigur că nu există propedii identice, ca în orice manuscris, copistul optând pentru
o selecţie a informaţiei şi o ordonare, de multe ori, personală a materialului. Cea mai redusă formă de
propedie o reprezintă poemul pedagogic al lui Ioan Koukouzeles denumit Marele ison (Ison, oligon), notat în
câteva manuscrise. Tipul I de gramatică, cel simplu, se găseşte în deschiderea manuscriselor din categoria
Antologhionului în volumele din secolul al XVI-lea şi din primele decenii ale secolului al XVII-lea. Ulterior,
tipul I de propedie va fi plasat la începutul colecţiilor Anastasimatar. Tipul II de gramatică este cel amplu, cu
numeroase piese de exemplificare, ataşat unui Antologhion alcătuit, cel mai frecvent, în secolul al XVIII-lea.
Al treilea tip de gramatică l-am considerat ca fiind cel teoretic propriu-zis, deoarece este vorba de
tratate teoretice fără exemplificări muzicale, sau cu pasaje reduse în notaţie neumatică. În fondurile
româneşti există două manuscrise care conţin gramatici de tipul III şi unul reprezentând o versiune
combinată, singulară; acesta este Ms. III-88 din fondul BCU Iaşi alcătuit în 1710 şi prezintă o dispunere
diferită, în cadrul unei gramatici simple, de tipul I, fiind inserată o secţiune teoretică extinsă în care se
tratează despre ehuri mediane, ftorale şi relaţia dintre ehuri. Cele două volume din fondul Bibliotecii
Academiei Române (BAR) Bucureşti sunt Ms. gr. 147 şi Ms. gr. 923. În Ms. gr. 923 sunt cuprinse mai multe
tratate teoretice, dintre care două aparţin autorului Kyrillos Marmarinos, unul de muzică bizantină şi un altul
de muzică orientală1. Un alt tratat de muzică bizantină din Ms. gr. 923 se regăseşte în Ms. gr. 147. Tratatul ce
a servit ca model în cele două volume din fondul BAR este cel cunoscut în literatura de specialitate sub
denumirea de Pseudo-Damaskenos şi a fost publicat prima dată în anul 1938 de Lorenzo Tardo în studiul
L’antica melurgia bizantina după manuscrisul din secolul al XVII-lea, 1656 de la Marea Lavră – Athos2.
Tardo propune ca perioadă a alcătuirii tratatului anonim a doua jumătate a secolului al XV-lea sau începutul
secolului al XVI-lea. Lucrarea a circulat în forma compusă din mai multe fragmente, posibil de autori
diferiţi. Ambele manuscrise din fondul BAR datează din secolul al XVIII-lea; Ms. gr. 147 este alcătuit de
ierodiaconul Melhisedek de la Mănăstirea Pantokrator de la Muntele Athos în anul 1729, dar în ceea ce
priveşte secţiunea teoretică nu avem certitudinea asupra copistului şi a datei, deoarece între colofonul de la
f. 252v până la începutul tratatului de la f. 267, se intercalează încă două scrisuri. Având în vedere
suprapunerea parţială a textului în cele două volume, am întreprins o cercetare comparată, demers pe baza
căruia am elucidat unele aspecte în legătură cu acest tratat. Fragmentul din Ms. gr. 923 a fost publicat în
SCIA TMC, 43, 1996, în transcriere şi traducere în limba română, cu titlul Erminia lui Plousiadinos. În
studiul introductiv, muzicologul Titus Moisescu afirmă că acest tip de gramatică, atribuit în Ms. gr. 923
autorului Plousiadinos, este unicat în fondurile româneşti, afirmaţie ce se dovedeşte a fi eronată. Textul,
identic pentru câteva secţiuni în Ms. gr. 923 şi Ms. gr. 147, începe cu secţiunea Anonim A din tratatul
Pseudo–Damaskenos3. În lipsa unei cercetări aprofundate, poate fi derutantă atât atribuirea, cât şi o lipsă de
text la începutul fragmentului, probabil o copiere de la începutul unei file, din mijlocul unui cuvânt, lacună
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observată din inadvertenţa sensului. În Ms. gr. 923, la f. 42, textul începe secţionându-se cuvântul
metafora j aflat în Ms. gr. 147 la f. 267. Textul lipsă din Ms. gr. 923 este următorul:
Ale prea sfântului părinte al nostru Ioan Damaskenos, întrebări şi răspunsuri în legătură cu arta
papadikiei, despre semne şi tonuri şi sunete şi spirite şi kratime şi paralaghie şi toate câte se cuprind în
meşteşugul papadikiei.
Eu, o, copii foarte dragi mie, am început această lucrare dorind să scriu cele pe care Dumnezeu,
dătătorul tuturor bunurilor, le oferă prin inspiraţie şi mijlocirea preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Şi
aceasta nu este o dovadă de curaj a purităţii mele, deoarece sunt cu totul supus greşelilor şi pătat de
impietăţi; ci încrezător în nemăsurata Lui bunăvoinţă care înţelepţeşte pe cei orbi şi veghează asupra
rătăciţilor şi care prin deschiderea gurii le dă cuvânt celor care se roagă Lui din toată inima. Încep,
aruncându-mă pe mine însumi în marea cea nesfârşită a înţelepciunii Lui binevoitoare, ca să-mi conducă
mie, celui mai umil şi prea neînsemnat, cuvântul cu suflarea spiritului Lui prea sfânt, ca să vă explic şi să vă
învăţ acest meşteşug al ritmului. Şi ce altceva să mai spun? Drept este, o, ascultătorule, să aleg dintre toate
şi să le scriu pe cele mai folositoare. Şi să nu-mi spui cine a făcut acest meşteşug al ritmului şi de când a
început; căci s-a născut din vremuri îndepărtate şi a fost stabilit de legi vechi, după cum ne-a arătat
cuvântul de demult. Drept este să consemnezi în scris numai acelea pe care le aprobă toţi şi în zadar vă
îndreptaţi atenţia către cele spuse de cei care falsifică adevărul. Aşadar, noi trebuie să începem cu lucrurile
fundamentale; şi ascultă: Ce este spirit?
Spirit este înger, este vânt; este şi diavolul care a căzut din tagma îngerilor; şi tot ce nu se poate vedea este
spirit. Spirit este şi sufletul, după cum zice şi profetul: „şi Dumnezeu a suflat asupra omului şi a făcut acestuia
suflet viu”. Şi iată patru spirite; prin transpunerea acestora patru şi în meşteşugul muzicii spunem patru spirite.
Identitatea textului în ambele volume demonstrează existenţa unei surse comune; finalul secţiunii
Anonim A prezintă însă o diferenţă, o înşiruire de semne diastematice şi chironomice, fără desenul în neume,
care se găseşte doar în Ms. gr. 147. Următorul fragment – Anonim B – este de asemenea identic în ambele
volume (Ms. gr. 147, f. 47 = Ms. gr. 923, f. 279) cu excepţia unui spaţiu rămas nescris în Ms. gr. 147.
Al treilea segment – Anonim C – intitulat „Diviziunea muzicii” (Ms. gr. 923, f. 49; în Ms. gr. 147 începutul
acestui segment se plasează în spaţiul nescris) este copiat diferit în cele două manuscrise: după un fragment
identic, varianta Ms. gr. 147 şi cea editată de Tardo se întrerupe, în timp ce textul din Ms. gr. 923 continuă
identic cu cel din tratatul Pseudo-Damaskenos publicat de Hannick. O deosebire în plus este ordonarea
aleatorie a textului din Ms. gr. 923 prin introducerea unor subtitluri: „Despre ton”, „Despre spirite” şi
„Despre kentimă”. În secţiunile Anonim D şi Anonim E, între Ms. gr. 923 şi ediţia Pseudo-Damaskenos
există unele inadvertenţe şi lacune, posibil erori de copiere. Identitatea textului între manuscrise continuă în
segmentul Anonim F, intitulat în ediţia Pseudo-Damaskenos „Altă metodă a diplofoniei”, în ediţia Tardo şi
Ms. gr. 147 (f. 288) „Începutul diplofoniei, altă metodă” şi în Ms. gr. 923 (f. 53) „Erminia paralaghiei a lui
Ioan Koukouzeles, a roţii; începutul diplofoniei”. Din punctul în care textul Anonim F se întrerupe în Ms.
gr. 147, în Ms. gr. 923 se inserează o propedie de tipul I, redusă la prezentarea semnelor şi a ehurilor. În
acest volum, la f. 55 se continuă cu o secţiune intitulată „Altă paralaghie care se numeşte erminia artei (a
meşteşugului)”; această amplă secţiune nu există nici în Ms. gr. 147 nici în cele două tratate publicate.
Ultimul fragment în cele trei surse – ediţia Tardo, Ms. gr. 147 şi ediţia Pseudo-Damaskenos – are
aproximativ acelaşi conţinut în care se prezintă modalitatea de stabilire a relaţiei dintre ehuri şi se încheie cu
o concluzie în care se prezintă o comparaţie între fabricarea tuburilor din diferite metale şi schema ehurilor
bizantine. Un element care poate ridica un semn de întrebare este o indicaţie singulară, aflată în Ms. gr. 147
(f. 289v) unde acest ultim fragment este atribuit autorului Ioan Glykys. În Ms. gr. 147 se introduce cu titlul
„A protopsaltului Ioan Glykys”, următoarea secţiune pe care o prezentăm integral4:
„Vezi, o, prietene, că există patru ehuri principale (autentice) care au patru plagale; adică primul pe
primul plagal, al doilea pe al doilea plagal, al treilea pe varys şi al patrulea pe al patrulea plagal. Fiecare
dintre acestea are două ehuri mediane, unul autentic şi celălalt plagal. Fără melodie, numărând corect,
găseşti în felul următor: dacă de la ehurile autentice vrei să găseşti medianul autentic, urci două trepte şi îl
găseşti; dacă de la autentic cauţi ehul median plagal, cobori două trepte şi îl găseşti pe acesta în acest fel.
Fie deci, să zicem în locul ehului unu, monadă, în loc de al doilea eh să zicem diadă, în loc de al treilea eh,
triadă şi în loc de al patrulea eh, tetradă. Şi dacă caut ehul, care este printre ehurile autentice medianul
acestuia? Plasez aşadar diada la monadă şi-l fac pe al treilea eh; oare este al treilea eh medianul acestuia?
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În traducerea noastră. A se vedea fotocopiile după textul original ( figurile 1–4).

Caut de asemenea printre cele plagale, care este medianul acestuia? Şi deoarece toate treptele
(sunetele) ascendente sunt patru şi cele descendente de asemenea patru şi de la acestea se ajunge la plagale;
să ştii că cele patru trepte ascendente sunt cele patru autentice şi cele descendente, cele patru plagale.
(f. 290) Ia deci de la monadă diada şi dacă nu este posibil, adaugă la aceasta încă patru trepte şi
formează împreună cinci. Dacă scoţi de la cinci diada, rămâne trei şi este primul median între plagale; al
treilea dintre plagale este al treilea între plagalele primului. Cercetez apoi pe cel de al treilea; care este
medianul autentic al acestuia printre cele autentice? Şi ca să ai o experienţă mai vastă în legătură cu
aceasta, aşa cum am procedat mai sus, adaugă diada la al treilea şi faci cinci. Scot de la cinci pe al patrulea
deoarece depăşeşte pe cel de al patrulea şi a rămas monada care a fost plasată în locul primului eh; aşadar
primul eh este medianul celui de al treilea printre cele autentice. De asemenea, între cele plagale, iau de la
diadă şi rămîne monada. Caut care este primul între plagale şi găsesc pe plagalul primului (1 pl).
Mai simplu vorbind, prin acest fel de raţionament se înţeleg toate. De asemenea şi la plagale se
întâmplă acelaşi lucru, dar răsturnat. De exempu, cauţi pe al doilea plagal, care este medianul autentic al
acestuia? Şi procedez astfel: adaug la al doilea diada şi devine patru; caut printre cele autentice care este al
patrulea şi îl găsesc pe al patrulea, deoarece metoda este prin urcare. De asemenea extrag două de la al
doilea şi ajung din nou la al patrulea. Caut care este al patrulea între plagale şi îl găsesc pe patru plagal.
(f. 290v) În consecinţă, plagalul patru este eh median printre plagale pentru ehul doi plagal (2 pl). Şi
astfel se întâmplă cu toate.
Dacă te întreabă cineva că, dacă urci de la al doilea încă trei (trepte ascendente) ce eh vei găsi,
procedează iarăşi astfel: adaugă la al doilea trei şi faci cinci; scade de la cinci pe patru deoarece toate
ehurile sunt patru - şi cele autentice şi cele plagale – şi rămâne în plus monada pe care o socotim în locul
ehului unu. Şi spune că dacă depăşesc de la al doilea trei trepte ascendente, găsesc ehul 1 autentic. Dacă
din nou cobor de la al doilea trei trepte descendente, îl găsesc pe varys. Şi priveşte, după cum am măsurat
până acum, tot astfel se găseşte restul ehurilor. Scazi trei de la al doilea şi scazi de la primul şi ajungi la
varys; şi acest procedeu este sigur şi foarte adevărat pentru toate.
Medianul pentru unu, al treilea şi varys; medianul pentru doi, al patrulea şi plagal patru; median
pentru trei, primul şi plagal unu; median pentru patru, doi şi plagal doi; median pentru unu plagal, trei şi
varys; median pentru doi plagal, patru şi plagal patru; median pentru varys, unu şi unu plagal; median
pentru plagal patru, doi şi doi plagal.
S-au descoperit ehurile de la cântecul sirenelor şi s-au numărat până la patru şi de la acestea şi celelalte.
(f. 291) Căci fiind patru pentru tehnica metalelor, se numesc dorios şi lydios şi frygios şi mixolydios şi în mod
esenţial (necesar) acestea (provin) din ştiinţa lor şi o construcţie (pe bază) de tuburi. Căci aurul se constituie
din argilă prin intermediul focului şi argintul din lemn, cuprul şi molibdenul şi cositorul şi fierul. Şi fiind
turnate acestea cu ajutorul aerului, din aur provine primul (eh) şi din argilă plagalul acestuia; al doilea
(provine) din argint şi plagalul acestuia din lemn; şi de aceea au fost denumite frygios şi plagalul său
hypofrygios; şi al treilea (provine) din cupru şi plagalul acestuia din molibden şi de aceea s-au numit lydios şi
plagalul său hypolydios; şi al patrulea (provine) din cositor şi plagalul său din fier şi de aceea s-au numit
mixolydios şi plagalul său hypomixolydios. Şi astfel s-au desăvârşit cele opt ehuri.
În ceea ce priveşte ultima secţiune inclusă doar în Ms. gr. 923 şi în care la final se specifică: „toate
acestea au fost compuse şi trudite de către cel mai umil dintre preoţi şi priceput în muzică kyr Ioan iereul
numit şi Plousiadinos”, este posibil ca acest ultim fragment din Ms. gr. 923 să fie o creaţie a lui Plousiadinos
şi astfel să-i fi fost atribuit tratatul în totalitate. Acesta este şi cazul unui manuscris aflat în Rusia5. În urma
studiului comparativ între Ms. gr. 923 BAR şi RAIC 63 a reieşit identitatea integrală a textului, cu toate
detaliile, şi anume titlul Tou
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Plousiadinos. De altfel, exemplarul RAIC 63 este în totalitate un manuscris similar celui din BAR întrucât
prezintă aceeaşi structură, cuprinzând cele două tratate semnate de Kyrillos Marmarinos, tratatul despre
ftorale al lui Manouil Hrysafes şi lista autorilor de muzică bizantină6. Aşadar considerăm că tratatul PseudoDamaskenos a circulat în două variante: cea din ediţiile publicate, comună cu Ms. gr. 147 BAR Bucureşti şi
cealaltă, cu lacuna iniţială şi atribuită lui Plousiadinos, variantă comună manuscriselor Ms. gr. 923 şi RAIC
63. În concluzie, cele două volume păstrate în România se includ în lista celor care cuprind tratatul PseudoDamaskenos şi reprezintă un material de referinţă pentru o viitoare ediţie critică extinsă.
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Fig. 1 – BAR gr. 147, f. 289v.
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Fig. 2 – BAR gr. 147, f. 290.
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Fig. 3 – BAR gr. 147, f. 290v.
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Fig. 4 – BAR gr. 147, f. 291.
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