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Summary. Multi-endowed exceptional personality (composer, psalm
performer, historian, theorist, translator, teacher of church music, folklorist,
man of letters, printer, minister of ecclesiastical and secular culture alike),
Anton Pann has created worthy works, whose components inter-complete
and inter-relate.
The article proposes an overview of the complex artistic personality
of the musician who through his perseverant activity was at the service of
folk music, promoting it through editing and artistic recovery, including
through his own interpretative variant.
In the matter of psalm music, the inheritance of the precursor includes
songs or collections of songs and theoretical elaborations. The activity of
Anton Pann, the psalm performer, had a lasting impact on the course of
later Romanian religious music. The principles of his art were overtaken
and used with efficiency by his disciples. The songs interpreted or composed by him infiltrated and germinated in the collections of successors.
The works bearing his signature have penetrated and endure in the musical warp of liturgical practice.
Anton PANN
Keywords: Anton Pann, folk music, songs from the world, collections
(1796 – 1854)
of psalm songs, translation of pew chants.
Rezumat. Personalitate de excepţie multiplu înzestrată (compozitor, psalt, istoriograf, teoretician, traducător, dascăl
de psaltichie, folclorist, literat, tipograf, slujitor al culturii ecleziastice şi laice deopotrivă), Anton Pann a lăsat o operă pe
măsură, ale cărei componente se intercompletează şi se intercondiţionează.
Articolul propune o viziune de ansamblu asupra personalității artistice complexe a muzicianului care, prin perseverenta sa activitate, s-a pus în slujba melosului popular, promovându-l prin editare și valorificare artistică, inclusiv în
variantă interpretativă proprie.
Pe palierul muzicii psaltice moștenirea precursorului include cântări sau culegeri de cântări și elaborări teoretice.
Activitatea lui Anton Pann-psaltul a avut un impact de durată asupra cursului muzicii religioase româneşti de mai târziu.
Principiile artei sale au fost preluate şi folosite cu randament de discipoli, cântările tălmăcite sau compuse de el s-au infiltrat şi au germinat în colecţiile succesorilor, operele care îi poartă semnătura au pătruns şi dăinuie în urzeala muzicală
a practicii liturgice.
Cuvinte-cheie: Anton Pann, melos popular, cântece de lume, culegeri de cântări psaltice, „românirea” cântării de
strană.

Prezentul articol se apleacă asupra moştenirii muzicale a lui Anton Pann, gestul fiind motivat inclusiv
de faptul că în 2016 se împlinesc 220 de ani de la naşterea sa1.
Personalitate de excepţie multiplu înzestrată
(compozitor, psalt, istoriograf, teoretician, traducător,
dascăl de psaltichie, folclorist, literat, tipograf, sluji1

În cazul în care ne raportăm la anul 1796.

tor al culturii ecleziastice şi laice deopotrivă), Anton
Pann a lăsat o operă pe măsură, ale cărei componente
se intercompletează şi se intercondiţionează. O moştenire culturală atât de stratificată mai păstrează, peste
secole, ascunzişuri, mai oferă, la răstimpuri, surprize
şi astfel se menţine în atenţia cercetătorilor de astăzi.
Incertitudinea planează asupra anului naşterii
precursorului. G. Dem. Teodorescu, unul dintre priAkademos 4/2016| 133
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mii săi biografi, vorbeşte de 1794 [vezi: 5, p. 4, nota 3].
Alţi biografi, precum şi însuşi Anton Pann, în două
Testamente se referă la anul 1797 [vezi: 5, p. 4, nota
3], în timp ce istoriografia românească actuală indică
anul 1796 [vezi: 6, p. 95; 3, p. 389]. Semne de întrebare
ridică şi originea etnică a lui Anton Pann, dar există
supoziţii potrivit cărora tatăl său era român, iar mama
grecoaică [vezi: 3, p. 389].
Datele cu privire la anii de formare a viitorului
psalt sunt puţine [vezi: 3, p. 147-148, 382]. Se ştie doar
că în 1810 el se numără printre sopranii corului Catedralei chişinăuiene. În 1812, când se stabileşte cu
mamă-sa la Bucureşti, Anton Pann poseda câteva limbi
(româna, bulgara, greaca, turca şi rusa), era iniţiat în
muzica psaltică, precum şi în muzica savantă occidentală. Dăruit cu capacităţi vocale remarcabile, cântă la
strană în cele mai importante biserici bucureştene,
făcându-şi stagiul şi la Şcoala de cântăreţi ai Mitropoliei condusă de Dionisie Fotino. Pentru a fi la curent cu
inovaţiile aduse de reforma hrisantică urmează cursurile lui Petru Efesiul de la Sf. Nicolae-Şelari.
De îndată ce s-a simţit pe deplin înarmat, mai
urmând şi îndemnul mitropolitului Dionisie Lupu,
Anton Pann purcede la tălmăcirea cântărilor bisericeşti în limba română. Această îndeletnicire va fi
îmbinată cu activitatea didactică şi interpretativă
(este angajat, o vreme, la biserica din Şcheii Braşovului, la Şcoala de muzică a episcopiei Râmnicului,
precum şi la alte şcoli şi seminarii). În scopul multiplicării cărţilor traduse, înfiinţează la Bucureşti
o tipografie din care scoate, rând pe rând, opere
literare laice şi tipărituri religioase. Cel mai notoriu discipol al lui Anton Pann este transilvăneanul
George Ucenescu, care s-a impus, aidoma dascălului său, în dubla postură de psalt şi folclorist.
A. Pann se stinge din viaţă la 2 noiembrie 1854.
În aria muzicii întemeiată pe oralitate Anton Pann
a fost o personalitate emblematică din prima jumătate
a secolului al XIX-lea, având un rol esenţial în promovarea folclorului şi a cântecului popular românesc.
Activităţile desfăşurate în acest domeniu, în special,
la Bucureşti şi Braşov, au fost multiple, iar meritele
sale au fost aprecite de personalităţi notorii ale culturii româneşti, între care sunt Mihai Eminescu, Vasile
Alecsandri, Ion Ghica, G. Dem. Teodorescu, Dimitrie A. Laurian, Ion L. Caragiale, Ion Pillat, Nicolae
Iorga, Nicolae Cartojan, Lucian Blaga, Tudor Vianu,
George Călinescu, Dumitru S. Panaitescu (Perpessicius), Vasile Voiculescu, Ovidiu Papadima, Teodor
T. Burada, Gavriil Galinescu, George Breazul, Gheorghe Ciobanu, Octavian L. Cosma, Vasile Vasile ş. a.
În cultura naţională până în prezent dăinuie opinia
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conform căreia Anton Pann este primul folclorist al
românilor, interpret de muzică populară şi lăutărească,
culegător, editor şi tipograf al creaţiei artistice plurale.
Afirmaţia de „prim folclorist al românilor” este însă
contestată de mai mulţi folclorişti literari (Ovidiu Bârlea, Ovidiu Papadima), care sunt rezervaţi în privinţa
dată, aducând în sprijinul acestui punct de vedere argumentul că metoda sa de lucru cu creaţia orală nu
avea un suport ştiinţifico-teoretic fundamentat, ci se
baza, în exclusivitate, pe gustul publicului. În alte situaţii se afirmă că Pann „n-are noţiunea de folclor”,
„nu respectă autenticul ţărănesc”, nu a cules conform
principiilor, metodologiei specifice folcloristicii etc.
În aceeaşi ordine de idei, muzicologii (Gheorghe Ciobanu, Octavian L. Cosma, Viorel Cosma) susţin, şi nu
fără temei, că Pann a antologat folclorul, l-a adunat,
transcriind cu destulă exactitate melodiile şi textele
însoţitoare, pentru a le reda adevărata altitudine la
care acestea circulau. Analizând colecţiile lui Anton
Pann, observăm că unele poziţii exprimate de exegeţii
domeniului sunt argumentate, fie şi parţial, altele –
mai puţin justificate, fiind infirmate chiar de tipăriturile sale.
Cert este că, în conştiinţa posterităţii, Anton Pann
rămâne a fi o personalitate marcantă a muzicii naţionale din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu
o erudiţie de excepţie a acelui timp. „Om de spirit,
observator subtil al mentalităţii oamenilor din popor,
de obicei târgoveţi, locuitori al mahalalelor şi suburbiilor, un rapsod care avea o cultură folclorică enciclopedică, un moralist neiertător care vehicula înţelepciunea stratificată în maxime şi vorbe de duh pentru a
oferi temeiuri de meditaţie şi învăţătură” [3, p. 120],
A. Pann este şi astăzi un nume de referinţă în istoria culturii muzicale româneşti. Tenacitatea cu care a
adunat creaţia populară a fost una exemplară, determinându-l pe Nicolae Iorga să-l numească „o albină folcloristică”. Contribuţiile în domeniul folcloristicii se
regăsesc într-o serie de lucrări ale lui Pann, sugestive
prin titluri, care au fost introduse în circuitul cultural
conform propriului moto: „De prin lume adunate şi
iarăşi la lume date”.
Debutul publicaţiilor de folclor muzical este dat
de ediţia culegerii Cântări de stea (1822). A urmat
publicarea lucrărilor, inclusiv ale celor de colportaj,
Versuri musiceşti, ce se cântă la naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi în alte sărbători ale anului,
compuse de Anton Pann, profesorul de muzică al şcolii din Bucureşti (1830) cu editări antume (ed. a II-a,
1841; ed. a III-a, 1846; ed. a IV-a, 1848; ed. a V-a,
1852; ed. a VI-a, 1854), cât şi postume (ed. a XI-a,
1871 şi ed. a XII-a, 1876); Poezii deosebite sau cânte-
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ce de lume, din care unele sunt culese de alţii, iar altele originale de Anton Pan; Îndreptătorul, care cuprinde în sine numirile beţivilor şi toate faptele care curg
din beţie (1832); Noul Erotocrit, compus pe versuri
de Anton Pann (1837); Fabule şi istorioare în versuri
(ed. I., 1839; ed. a II-a, 1841, auzite şi versificate de
Anton Pann); O povestire arabică din Halima (1839);
Poezii populare (1846); Proverburi sau Povestea vorbei (1847); Spitalul amorului sau Cântătorul dorului
(ed. I, broş. I-II, 1850; ed. a II-a. broş. I-VI, 1852);
O şezătoare la ţară sau călătoria lui Moş Albu (partea I,
1851; partea a II-a, 1852); Culegere de poveşti şi
anegdote (1854) [Cf. 7, p. 8-116.]
De un răsunător succes s-a bucurat şi se bucură până în zilele noastre colecţia Spitalul amorului
sau Cântătorul dorului, care, pe parcursul timpului,
a cunoscut mai multe editări, ultima fiind de dată
recentă (Bucureşti, 2009). În adresarea sa către cititor, autorul-editor vine cu următoarea explicaţie
justificativă pentru titlul ales al antologiei sale: „(...)
am intitulat această ediţie Spitalul amorului, căci în
coprinderea-i nu veţi vedea decât plângeri de inimi
rănite, suspinuri de piepturi săgetate, tânguiri de
dureri cumplite, oftări şi tot felul de văitări din pricina amorului: întocmai ca într-un spital în care se
află mulţime de ostaşi loviţi în bătaie şi răniţi de tot
felul de arme, care-şi arată rănile şi îşi spun durerile, cerând ajutorul doftorilor. Pentru că acest Amor,
copil nebun, fiu al Venerei, (...) întinde arcul şi,
aruncând săgeţi în toate părţile, răzbeşte şi pătrunde inimi de tot felul de vârste”. Drept urmare, „unii
rămân smintiţi pentru totdeauna, fără a-şi putea
găsi leacul, şi din Spitalul Amorului ajung în Spitalul Nebunilor (la Balamuc). Alţii cad în melancolie şi
încet-încet se topesc şi-şi sfârşesc viaţa; alţii iar (...)
prin cântece îşi uşurează durerile”. Şi ca un ultim sfat,
Pann precizează că cei care se vor „plimba” prin acest
Spital al Amorului vor „vedea o mulţime de nenorociţi tânguindu-se de dureri, pe cari, nedefaimându-i,
să luaţi de pildă patimile lor şi să vă păziţi a nu cădea
într-însele” [8, p. 14-15]. Prin intermediul acestei colecții, şi nu numai, Anton Pann aduce o contribuţie
importantă la conservarea şi transmiterea către posteritate a sute de melodii de conţinut, stil şi provenienţă diferită: creaţii populare, lăutăreşti, autorii cărora
rămân anonimi, cântece urbane, de mahala, „sătene”,
neaoşe româneşti, balcanice, cu iz oriental, romanţe, melodii culte sau cvasiculte pe versuri de poeţi
consacraţi (Ienăchiţă Văcărescu, Ioan Cantacuzino,
Costache Conachi, Ion Heliade-Rădulescu, Dimitrie
Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova,
Cezar Boliac, Constantin A. Rosetti, Vasile Alecsan-

dri, Georghe Sion ş. a.), antologându-le în funcţie
de gusturile sau preferinţele „prenumeranţilor” şi de
cele ale consumatorilor. În colecţie figurează şi melodia Vai ce ceas, ce zi, ce jale! de Dimitrie Cantemir,
care a circulat pe versuri de influenţă anacreontică
timp de circa 150 de ani în repertoriul lăutarilor bucureşteni.
Însumând 174 de melodii, Spitalul amorului include patru mari categorii de piese: melodii româneşti
(cântece lirice de dragoste şi de petrecere, epice de haiducie, hore), melodii cu afinităţi greco-orientale, melodii de influenţă europeană (romanţe, cântece satirice
şi de pahar, marşuri etc. în stilul muzicii populare) şi
cântece de stea. Deşi cunoştea semiografia liniară europeană, A. Pann recurge la transcrierea melodiilor în
notaţie psaltică, destul de răspândită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, cunoscută şi apreciată în rândul melomanilor. O observaţie înteresantă, în legătură
cu aceasta, îi aparține lui Octavian L. Cosma: „Stilul
muzicii notate de A. Pann este înflorit, luxuriant, cu
arabescuri şi meandre ce conferă discursului melodic
un flux de alură continuă. Este de mirare cum A. Pann,
deşi receptiv la noul stil datorat muzicii europene,
menţine aşa multe atribute melodice şi modale aparţinând stilului muzicii româneşti afectat de curentul
oriental” [3, p. 127].
Anton Pann este autorul piesei Din sânul maicii
mele, inclusă în această colecţie [8, p. 134-135], melodie care a avut ulterior o istorie pe cât de interesantă,
pe atât de glorioasă. În urma cercetărilor întreprinse,
unii muzicologi şi istorici literari au demonstrat că
mult înainte de revoluţia paşoptistă, în Transilvania
circula textul poeziei omonime a lui Grigore Alexandrescu. Ulterior, acest text a servit ca suport literar
pentru muzicianul Anton Pann, care compune o melodie ce se regăseşte în manuscrisele sale psaltice încă
din anul 1838. Zece ani mai târziu, la insistenţa revoluţionarilor ardeleni, Gheorghe Ucenescu, discipol
al lui Pann, îi cântă poetului Andrei Mureşanu mai
multe melodii, acesta, în ultimă instanţă, urmând
să o selecteze pe ceea potrivită, care ar putea deveni
Imnul Revoluţiei. Optând pentru melodia Din sânul
maicii mele, Andrei Mureşanu compune un nou text
care, la votarea Constituţiei din 29 iulie 1848 la Râmnicu-Vâlcea, este interpretat de un grup coral sub
conducerea lui Anton Pann, cântec devenit mai apoi
Deșteaptă-te, române!, transformat după 1990 în actualul Imn de Stat al României.
Anton Pann nu este singurul autor care a publicat melodii populare. Au făcut-o şi străinii care s-au
aflat în trecere prin Ţările Române (spre ex., B. Romberg), şi cei care s-au stabilit aici (spre ex., Fr. J. Sulzer,
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Fr. Rouschitzchi, I. A. Wachmann, H. Ehrlich, C. Mikuli ş.a.), publicând un număr restrâns de melodii
populare la modă în acea vreme, fără însă a fi însoţite de textul literar. Totuşi, spre deosebire de aceştia,
Pann este cel care a publicat cele mai multe cântece,
alăturându-le şi versurile, fapt ce sporeşte valoarea
documentară a colecţiei sale Spitalul amorului sau
Cântătorul dorului.
Acea parte a creaţiei lui Anton Pann de care se
ocupă bizantiniştii se divide în două compartimente: opera muzicală (dăm şi lista lucrărilor publicate:
Axionul, 1818?, Chirie de dumunici în opt glasuri...,
1826, Irmos calofonicon, 1827?, Penticostar, compus…
pentru cererea şi îndemnarea prea cuviosiii sale maichii Platonichi, stariţii mănăstirii Dintr-un lemn, 1827,
Noul Doxastar, prefăcut în româneşte după metodul
vechi al serdarului Dionisie Fotino, tomul I, 1841, Irmologhion sau Catavasier, care cuprinde în sine toate
catavasiile sărbătorilor împărăteşti de peste an, troparele, condacele şi exapostilariile. Cuprinde şi podobiile
tuturor glasurilor, binecuvântările şi slujba morţilor...,
1846, Heruvico-chinonicar, care cuprinde în sine heruvice şi chinonice pentru tot anul lângă care s-au adăugat şi Axioanele tuturor glasurilor şi ale praznicilor,
tomul I2, 1846, Paresimier, care cuprinde în sine cântările cele mai de trebuinţă ale postului mare, 1847, Privighier, care cuprinde în sine toată rânduiala privigherii
sau a mânecării..., 1848, Tipic bisericesc, care cuprinde rânduiala duminicilor, a sărbătorilor stăpâneşti şi a
sfinţilor aleşi de preste tot anul..., 1851, Noul Doxastar,
vol. II-III, 1853, Epitaful sau slujba înmormântării…,
1853, Irmologhion – Catavasier, 1854, Noul Anastasimatar, tradus şi compus după sistema cea veche a serdarului Dionisie Fotino..., 1854) şi elaborările teoretice
(Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau gramatica melodică..., 1845, Prescurtare din Bazul muzicii
bisericeşti şi din Anastasimatar, care se cântă grabnic şi
zăbavnic, 1847, Mică gramatică muzicală teoretică şi
practică, care cuprinde în sine învăţătura tuturor semnelor şi scărilor muzicii bisericeşti…, 1854) [apud: 3,
p. 142].
Prima carte tipărită „întru a sa tipografie de muzică bisericească”3 este Bazul teoretic şi practic..., ceea
ce dovedeşte că Anton Pann, ca şi Macarie Ieromonahul, resimţea stringenţa punerii în circulaţie a unui
îndreptar teoretic elaborat pe temeiul noului sistem.
Bazul... este o lucrare amplă ce cuprinde prezentarea
Titus Moisescu indică apariţia a două tomuri ale acestei
lucrări, ambele datate cu 1847 [vezi: 5, p. 99].
3
Formulă preluată, probabil, din una din prefeţele tipăriturilor lui Anton Pann, reprodusă după T. Moisescu [apud: 5,
p. 98].
2
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semiografiei hrisantice (a celei diastematice, ritmice şi
cheironomice), specificarea genurilor muzicii psaltice
(diatonic, cromatic şi enarmonic), analiza ehurilor cu
scările respective, descrierea celor 18 ftorale (diatonice, cromatice şi enarmonice), a scărilor determinate de
ftorale, inventarierea cadenţelor în cele trei idiomuri
(papadic, stihiraric şi irmologic). Textul mai conţine
observaţii utile „pentru completirea sau combinaţia
semnelor şi ortografia lor” [apud: 5, p. 8], încheindu-se
cu o metodică de predare a muzicii în seminarul Sf.
Mitropolii [vezi: 5, p. 8].
Bazul teoretic... este scris sub forma unui dialog –
modalitate nouă pentru gramaticile psaltice româneşti, dar obişnuită pentru gramaticile din manuscrisele greceşti.
S-a crezut un timp că modelul Bazului teoretic...
este Marele Teoreticon al Muzicii de Hrisant, or, cercetările recente [vezi: 5, p. 8-9] au demonstrat că lucrarea
corespunde mai degrabă Bazului teoretic şi practic al
muzicii bisericeşti de Phōkeōs, apărut în 1842 la Constantinopol, abia acesta fiind inspirat din Teoreticonul
părintelui reformei. Elementul nou pe care îl comportă Bazul... lui Anton Pann faţă de sursele de inspiraţie
şi, concomitent, faţă de Teoreticonul lui Macarie, stă în
subdivizarea tonului, şi anume: 4 subdiviziuni – tonul
mare, 3 diviziuni – tonul mic, 2 subdiviziuni – tonul
mai mic, toată scara diapazonului însumând, astfel, 20
de subdiviziuni. Rămâne de stabilit sorgintea conceptului lui Anton Pann [vezi despre aceasta: 5, p. 9] (Petre Brâncuşi consideră că ea trebuie căutată în muzica
tradiţionala indiană [vezi: 1, p. 154]), cu atât mai mult
cu cât teoreticienii români care i-au urmat s-au raliat
în unanimitate acestui concept.
Bazul... lui Anton Pann nu este numai o gramatică, ci şi o scriere istoriografică, graţie Întroducerii,
comparabile întrucâtva cu prefaţa Irmologhionului lui
Macarie Ieromonahul. Ca istoriograf, autorul Bazului... face o retrospectivă a muzicii bizantine arătând
rădăcinile antice ale ehurilor bizantine şi punând în
valoare aportul celor mai de seamă promotori ai acestei arte. Dintre muzicienii români sunt citaţi: Dimitrie
Cantemir, Mihalache Moldoveanu, Vasilache Cântăreţu, Ianuarie Protosinghelul, Macarie Ieromonahul,
Nectarie Ierodiaconul. Este stranie invocarea lui Dimitrie Cantemir, care nu a avut contingenţe cu muzica
psaltică, dar, daca ne adresăm Teoreticonului hrisantic,
prototipul Bazului..., înţelegem de unde vine includerea acestui nume în lista slujitorilor muzicii bizantine.
Un alt lucru curios, semnalat de cercetători [vezi: 5,
p. 7], este faptul că Anton Pann nu se referă la creaţia
psaltică autohtonă din secolele XV-XVIII, reprezentată de Eustatie Protopsaltul, Dometian Vlahu, Theodo-
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sie Zotica, Vlad Grămăticul, Filotei şi mulţi alţii. Cum
însă aceasta lipseşte şi din istoricul lui Macarie (cel din
prefaţa Irmologhionului), putem presupune că realitatea muzicală de pe timpul lui Anton Pann şi Macarie
Ieromonahul se depărtase într-atât de vechiul filon
psaltic, încât nu mai păstra nici amintirea lui.
Argumentaţia teoretică a Bazului... este reluată –
într-o expunere comprimată şi cu exemplificări din
Anastasimatar – în Prescurtare din Bazul muzicii bisericeşti... şi Mică gramatică muzicală teoretică şi practică.
Limbajul tuturor lucrărilor teoretice semnate de
Anton Pann excelează prin claritate şi precizie, iar terminologia cu care operează este mai adecvată decât la
Macarie Ieromonahul.
Ca şi Macarie, Anton Pann a tradus, a adaptat şi
compus cântări. Ca şi la Macarie, graniţele dintre cele
trei forme de activitate muzicală sunt labile şi permeabile. În tot ce a făcut Anton Pann a urmărit românirea cântării sacre bizantine, mişcându-se spre ţintă cu
mai multă fermitate şi eficienţă decât antecesorul său.
Însuşi termenul de „românire” îi aparţine, el semnificând, pe de o parte, înlocuirea limbii greceşti cu limba română în muzica de strană, pe de alta – punerea
de acord a liniei melodice psaltice cu textul românesc
[vezi: 2, p. 380].
Strategia de traducător Anton Pann şi-o construieşte pe temeiul postulatului supremaţiei cuvântului.
El nu numai că insistă asupra mlădierii melodiei după
prozodia şi topica limbii române (în prefaţa Bazului...
sunt dezaprobaţi cei care „n-au făcut decât au rădicat
silabele zicerilor streine şi au aşăzat silabele zicerilor româneşti”; „într-alt loc viind tonul melodiei şi
într-alt tonul zicerii”, s-a ajuns să se denatureze „noima sau înţelesul zicerilor româneşti” [apud: 2, p.
320]), ci formulează imperativul potrivirii ethosului
muzicii cu cel al cuvintelor: „Cât ar greşi intraducătorul unei cărţi, de ar zice pământ în loc de: cer,
mărire, tânguire, în loc de: smerenie şi bucurie, atât
greşeşte şi traducătorul unei cântări de va întrebuinţa
melodia unia în locul altia” [apud: 2, p. 320]. Gestica
muzicală coboară din conţinutul textelor liturgice, de
aceea interpretul, sau compozitorul, sau traducătorul
trebuie să fie foarte atent la fluctuaţiile de expresie
ale conductului melodic: „(…) iubitorul de muzică
întâmpină tot felul de ţezuri, precum de umilinţă, de
rugăciune, de plângere, de întristare, de bucurie şi altele; într-însul învaţă cum să glăsuiască întrebătoarea
(interogaţiunea), minunătoarea (exclamaţiunea) şi
ce săvârşiri se întrebuinţează la toată pontuaţia; va
şti cum să păzească tonul la ligusa, la paraligusa şi
proparaligusa – ultima, penultima şi antepenultima
silabă; va cunoaşte diapazonul şi disdiapazonul al fi-

ecăruia glas în înălţare peste înălţare şi în pogorârea
până sub pogorâre; va vedea ce fel se glăsuiesc zicerile cereşti şi cele cu cer suire, cum şi zicerile pământeşti şi câte cer josire şi cu un cuvânt: va dobândi idee
ca să ştie rosti cu bună întocmire şi zicerea cea mai
măruntă, în fiecare opt glasuri” [apud: 3, p. 138-139].
Pentru a respecta accentul tonic, precum şi semantica cuvintelor româneşti, Anton Pann intervine cu temeritate în originalul melodic grecesc,
comprimă desfăşurarea, înlătură arabescurile şi
peroraţiile. Deseori Anton Pann, după ce dăltuieşte
melodia grecească pentru a o adecva structurii textului românesc, o dezvoltă cu totul liber, aşa cum
face şi Macarie în unele dintre Axioanele praznicare. Trăsăturile definitorii ale scrisului lui Anton
Pann (ele se developează mai ales în capodoperele Pre înţelepciunea..., De frumuseţea fecioriei tale,
Slavă sa aibă, Limbile să salte, Domnul stătu crai în
ţară, Ca pre un viteaz) sunt „limpezimea, eleganţa
şi nobleţea discursului muzical” [3, p. 145], dexteritatea transformărilor tematice, fantezia melodică
debordantă. Anton Pann a sporit ponderea stilului
irmologic în cântarea de strană de la noi [vezi: 3,
p. 145 şi 2, p. 321-322], ceea ce a însemnat încă un
pas în direcţia „românirii”, dat fiind că acest stil corespunde mai mult sensibilităţii autohtone decât
altele.
Muzicienii români de după Anton Pann s-au raportat activ la opera înaintaşului; mult vehiculate, melodiile sale au suferit modificări, unele dintre ele, după
părerea lui Octavian L. Cosma [vezi: 3, p. 145], discutabile. Iată, deci, o problemă actuală pentru bizantinistica românească: cercetarea itinerarului parcurs
de cântările tălmăcite sau compuse de Anton Pann,
scoaterea din circulaţie – argumentată în prealabil –
a variantelor dubioase, reţinerea – iarăşi argumentată –
a variantelor viabile.
Cercetătorii [vezi: 3, p. 137-145; 2, p. 119-122;
5, p. 9-10] (cu excepţia lui I. D. Petrescu [vezi: 4,
p. 179-180]) sunt, în general, de acord că Anton Pann
a fost mai categoric în demersul de românire a cântării
sacre decât predecesorii săi, mai puţin aservit modelului grecesc, mai sensibil la muzicalitatea limbii române
și la dezideratele adevărului artistic. Cu toate acestea,
nici înfăptuirile lui Anton Pann nu s-au putut sustrage
acelor carenţe pe care cercetătorii le relevă în legătură
cu moştenirea muzicală a lui Macarie Ieromonahul.
Anton Pann, ca şi Macarie, s-a raportat doar la cântarea constantinopolitană de după 1814 şi nu a valorificat vechea muzică liturgică autohtonă, impregnată de
secole de simţire românească. În calitate de creator al
repertoriului naţional, de reformator, Anton Pann nu
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a luat în calcul – şi ar fi trebuit s-o facă – cântarea psaltică de la sate, apropiată de matricea folclorică şi purtătoare a unui autentic ethos românesc. Piatra unghiulară a acţiunii de românire este şi la Anton Pann textul
cântării psaltice şi nu fondul muzical, care se modifică
doar în măsura în care este adaptat specificului rostirii româneşti. Oricât de temerară, proaspătă, plină de
har apare opera sa, ea rămâne marcată de prejudecăţile
momentului istoric în care s-a zămislit şi limitată de
orizontul respectiv.
Mai e de semnalat, în final, că Anton Pann este
„ultimul mare psalt în adevăratul înţeles al cuvântului, înainte de introducerea notaţiei apusene” [3,
p. 147], iar corpusul de melodii antologate de el în
colecții rămâne pentru cercetători și până în prezent
o sursă importantă de documentare asupra fondului
muzical românesc vechi. Demersul înaintașului a deschis drumul culegerii, editării și valorificării cântării
de strană și a folclorului în cultura națională.
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