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P|RIN}II BISERICII (TRADUCERI)

DOUĂ CANOANE ÎN CINSTEA 

SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Sfântul Andrei Criteanul

Abstract

The present article publishes the Greek text and a Romanian translation of two canons
dedicated to Saint Maximus the Confessor (580-662), composed by Saint Andrew of Crete
(660-740), most likely in 715, at the beginning of the patriarchate of St. Germanus of Con-
stantinople, in the context of the synodal restoration of the dyothelite Christology sanc-
tioned by the Sixth Ecumenical Council. They represent the oldest hymnographic testimony
concerning St. Maximus, and appear to be part of the official „canonization" of the Con-
fessor by the Great Church and of the recognition of his key role as defender of orthodoxy.
Although they are not included in the Menaion in use today, the canons were immediately
employed in the Constantinopolitan services, as evidenced by their explicit mention in the
eleventh-century Synaxarion of the Evergetis Monastery. In addition, they offer the earliest
evidence for the use of apechemata in the Byzantine office, of breakthrough value in the
research of musical and liturgical practice of the Church.

Keywords: Maximus the Confessor, Andrew of Crete, Byzantine Hymnography, Canons
(hymnography), Dyothelite Christology, Canonization of Maximus, apechemata (Byzan-
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Introducere1

Imnografia dedicată Sfântului Maxim Mărturisitorul (580-662), filo-
soful și atletul Ortodoxiei calcedoniene din secolul al VII-lea, socotit astăzi,
pe bună dreptate, printre cei mai importanţi teologi ai întregii istorii bizan-
tine, este mult mai săracă decât s-ar crede. Mineiele au reţinut până astăzi
în cele două zile de pomenire, 21 ianuarie și 13 august (cu slujba pe 12 au-
gust, datorită odovaniei Schimbării la Faţă) doar un singur canon, atribuit
Sfântului Ioan Damaschinul (în 21 ianuarie)2 / Ioan monahul (12 august)3.

1 Lucrare realizată în cadrul Departamentului de Valorizare a Tezaurului patristic
al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

2 Μηναίον, t. 3, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Ρώμη, 1896, pp. 317-326.
3 Μηναίον, t. 6, Ιουλίου, Αυγούστου, Ρώμη, 1902, pp. 387-395. A se vedea și articolul

de sinteză din Православная Энциклопедия, t. 43, 2016, pp. 52-103. Secţiunea dedi-
cată imnografiei maximiene aparţine lui E.E. Makarov, pp. 99-100. 
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Inventarul canoanelor bizantine needitate, publicat de E. Papaeliopoulou-
Photopoulou4, pe urmele mitropolitului Sofronie Eustratiadis, nu reţine
nici o intrare pentru Sfântul Maxim. Astfel, singurele canoane dedicate
Sfântului Maxim Mărturisitorul de către autori bizantini, în afară de cel
menţionat deja, rămân cele două scrise de Sfântul Andrei Criteanul la în-
ceputul secolului al VIII-lea, editate și publicate de A. Proiou în 1980, în
monumentala Analecta Hymnica Graeca5, asupra cărora ne vom opri în
articolul de faţă. Publicăm bilingv cele două canoane, cu textul grec preluat
din această ediţie, la care vom aduce câteva completări din lectura ma-
nuscriselor, încercând să înţelegem contextul istoric în care ele au putut
fi scrise, dar și semnificţia lor legată de receptarea/canonizarea Sfântului
Maxim de către Biserica Constantinopolitană, demers posterior, după
cum se știe, receptării învăţăturii sale prin hotărârea Sinodului al VI-lea
Ecumenic. Pentru aceasta va fi însă nevoie să trecem în revistă și câteva
elemente legate de viaţa și opera Sfântului Andrei Criteanul, autorul lor. 

Viaţa Sfântului Andrei Criteanul

Principalele surse despre viaţa şi opera Sfântului Andrei Criteanul
sunt cuprinse în câteva biografii din veacul al VIII-lea şi din cele următoare.
Între acestea, cea mai veche rămâne cea scrisă de Nichita patriciul şi ches-
torul6. O sumă de studii i s-au dedicat în ultimul secol, toate pentru a aduce
noi detalii despre viaţa şi opera sa7.

4 E. Papaeliopoulou-Photopoulou, Ταμεῖον ἀνεκδότων ᾀσματικῶν βυζαντινῶν κανόνων
seu analecta hymnica graeca e codicibus eruta orientis christiani, Atena, 1996. 

5 Giuseppe Schirò (ed.), Analecta Hymnica Graeca, vol. 12 (volum editat de Alcestis
Proiou), Roma, 1980, pp. 141-162. 

6 BHG 113: Vita sancti Andreae Cretensis, în A. Papadopoulos-Kerameus, Ἀνάλεκτα
ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας ἢ συλλογὴ ἀνεκδότων, vol. 5, St. Petersburg: Kirschbaum,
1898 (repr. Brussels: Culture et Civilisation, 1963), pp. 169-179 [abr. VA].

7 H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München,
1959, pp. 500-502; C. Papadakis, André de Crète: son témoignage sur le mystère du Christ
dans la spiritualité chrétienne. Étude sur son œuvre oratoire et poétique (dissertation),
Strasbourg, 1964; P. D. Eyre, St. Andreas of Crete. A Catalogue of mss of his Homilies (thesis),
Birmingham, 1966; J.E. Bickersteth, „Unedited Greek Homilies (acephalous, anonymous
or attributed to John Chrysostom) for Festivals of the Virgin Mary”, Orientalia Christiana
Periodica , 46 (1980), pp. 474-480; Th. Detorakis, „Le vocabulaire d'André de Crète.
Mots non thésaurisés par G.W.H. Lampe”, în Jahrbuch der Österreichischen Byzanti-
nistik , 36 (1986), pp. 45-60; J. N. Birdsall, Homilies Ascribed to Andreas Cretensis in Ms.
Halensis A 119 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 133.
Texte und Textkritik. Eine Eufsatzsammlung), Berlin, 1987, pp. 49-52; M.-F. Auzépy, „La
carrière d'André de Crète”, Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), pp. 1-12, etc.
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Sfântul Andrei Criteanul s-a născut în Damascul8 aflat sub stăpânire
arabă, în jurul anului 660 d.Hr. Luminat de Dumnezeu şi aprins de râvna
vieţii duhovniceşti, la vârsta de 15 ani a fost închinat de părinţii săi frăţiei
Sfintei Învieri de la Ierusalim9. Acolo, sub povăţuirea patriarhului Theodor,
a început multe şi mari nevoinţe pentru despătimire şi luminare, şi, totodată,
s-a nevoit foarte mult spre o înaltă educaţie clasică şi mai ales patristică.
A fost tuns monah de către Patriarhul Theodor, care i-a dat şi ascultarea
de notar al patriarhiei10.

După încheierea Sinodului al VI-lea Ecumenic (680-681), tomosul sino-
dal a fost trimis şi Bisericii Ierusalimului spre aprobare. Sinodul Patriarhiei
Ierusalimului l-a aprobat şi a hotărât să trimită la Constantinopol trei clerici
care să poarte mesajul Patriarhiei Apostolice a Sfintei Cetăţi către Marea
Biserică. Deşi a ajuns în Constantinopol după moartea împăratului Con-
stantin al IV-lea (+685) ambasada eclesiastică a fost primită de mai tânărul
Iustinian al II-lea Rinotmitul (685-695, 705-711). Sfântul Andrei a fost princi-
palul purtător de cuvânt al delegaţiei. Pentru viaţa sa îmbunătăţită şi
pentru educaţia sa cu totul excepţională, a fost rugat să rămână în slujba
Marii Biserici în acele vremuri tulburi.

În Constantinopol, din ordin imperial11 a fost hirotonit diacon al Marii
Biserici, a primit ascultarea de orfanotrof (hrănitor de orfani şi de sărmani)
şi administrator al diaconiei lui Evghenie12, şi, foarte probabil, de predicator.
Un omilet isihast din secolul al XIV-lea13 ni-l arată prezent în anul 692 la
Sinodul Quinisext (care îşi trage numele de la ratificarea a 102 canoane
adoptate la Sinodul al V-lea Ecumenic şi la Sinodul al VI-lea Ecumenic).
Biograful său Nichita sare apoi la alegerea Sfântului Andrei ca Arhiepiscop
al Cretei14. Sfântul Teofan Mărturisitorul, autorul marii Cronografii15 a

8 VA 2, p. 170.
9 VA 3, p. 171.
10 VA 3, p. 172.
11 VA 5, p. 174.
12 Ibidem.
13 Dimitrios Tsamis, „Ἰωσὴφ Καλοθέτου λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν

ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης Ἀνδρέαν τὸν Ἱεροσολυμίτην”, în Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης πολιοῦχος Ἐρεσοῦ Λέσβου, Πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου (1-4
Ἰουλίου 2003), ἐκδόσεις ἱερᾶς μητροπόλεως Μυτιλήνης 23, Mitylene, 2005, pp. 417-436.
Encomionul lui Kalothetos este identificat cu numărul BHG 114c și a fost publicat, în
ediţie critică, de D. Tsamis în volumul Ἰωσὴφ Καλοθέτου. Συγγράμματα, Κέντρον
Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Tesalonic, 1980, pp. 435-451.

14 VA 5, p. 175.
15 Cyril Mango, Roger Scott, The Cronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and

Near Eastern History AD 284-813, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 505; Sfântul Teofan
Mărturisitorul, Cronografia, PSB 7 (seria nouă), traducere și ediţie de Mihai Ţipău,
Editura Basilica, Bucureşti, 2012, p. 351.
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epocii, spune că Sfântul Andrei a semnat, ca arhiepiscop al Cretei, alături
de Sf. Gherman, atunci episcop de Cyzic, anatema pronunţată în anul 711
împotriva lui Filippikos Bardanes. Sf. Andrei şi Sf. Gherman au fost buni
prieteni, cu mult înainte de a ajunge arhierei, iar lucrarea lor imnografică
şi pastorală s-a împletit ca destin şi realizare.

Filippikos Bardanes a fost un general răzvrătit, exilat de împăratul
Iustinian al II-lea. În exil, acest general a pus la cale o revoltă armată, care
şi-a atins scopul în acelaşi an. Din păcate pentru Biserică, Filippikos l-a
detronat pe Iustinian al II-lea şi l-a ucis. Monotelit convins, Filippikos a
rămas împărat până în anul 713, depunând pe episcopii ortodocşi şi silin-
du-i să semneze împotriva diothelismului proclamat ca dogmă oficială a
Bisericii de către Sinodul al VI-lea Ecumenic, în cadrul unui Sinod ţinut în
capitală în 71216. Între aceştia s-a numărat şi Sfântul Andrei, care ulterior
s-a pocăit adânc şi a contrasemnat, spre mărturia dreptei credinţe.

În anul 713, o parte din armata imperială se răscoală şi îl capturează
pe împărat, înlăturându-l de la tron. În locul său a fost numit secretarul
imperial Artemie, care a ajuns împărat sub numele de Anastasie al II-lea
(iunie 713 – noiembrie 715). Acesta, ortodox fiind, l-a numit patriarh pe
Sfântul Gherman la 11 August 71517. Câteva luni mai târziu, Sfântul Gher-
man a organizat un sinod ortodox, care să repună diothelismul în poziţia
de dogmă oficială a Bisericii. Conform Synodiconului Vechi18, la acest sinod
au participat 100 de episcopi, care au dat anatemei pe corifeii ereziei mo-
noteliste: Serghie, Kyr, Pyr, Pavel, Petru şi Ioan. A fost un unic moment de
liniște, când s-a putut organiza un sinod, prin instalarea pentru scurtă vreme la
conducerea Imperiului a unui Împărat ortodox. Mai mult, în anul urmă-
tor, Constantinopolul a fost atacat de arabi, care l-au asediat până în 717,
an în care ajunge pe tron Leon al III-lea Isaurul (717-741), campionul
iconoclasmului.

Sfântul Andrei Criteanul va fi fost şi el între semnatarii actelor acestui
sinod. Ştim cu siguranţă că s-a pocăit pentru căderea din anul 712, nu nu-
mai prin prezenţa la acest sinod atât de puţin documentat, convocat de

16  V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarchat de Constantinople, vol. I: Les Actes
des Patriarches, fasc. I: Les Regestes de 381 a 715, Constantinopol, 1932 (repr. Paris:
1972), n. 320, p. 250.

17 PMBZ 2298/corr (online: https://www.degruyter.com/document/database/
PMBZ/entry/PMBZ13412/html).

18  John Duffy, John Parker, The Synodicon Vetus (CFHB 15), 146, pp. 122-123; V. Grumel,
Les Regestes des Actes du Patriarchat de Constantinople, vol. I: Les Actes des Patriarches,
fasc. II: Les Regestes de 715 a 1043, Constantinopol, 1936, n. 325, p. 1; J.D. Mansi, Sacrorum
Conciliorum, 12, 257-258; P. Labbei, G. Cossarti, Sacrosanta Concilia, 8, 181-182. 
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prietenul său Sfântul Gherman, cât mai ales prin câteva stihuri trimise arhi-
diaconului Agathon, arhivarul Marii Biserici19. 

În anul 730 împăratul Leon al III-lea Isaurul a declanşat persecuţia
împotriva Sfintelor Icoane. Iniţial, atât Sfântul Gherman, patriarhul Con-
stantinopolului, cât şi ceilalţi episcopi şi clerici preocupaţi de ortodoxia
credinţei, au protestat ferm. Sfântul Andrei Criteanul s-a alăturat acestora,
venind la Constantinopol şi condamnând rătăcirea, precum găsim într-un
fragment dintr-o scurtă Viaţă20 din Menologul publicat de V. Latyšev. Mai
mult, cea mai veche Viaţă, scrisă de Nichita chestorul, spune21 că prin pro-
povăduirea sa, Sfântul Andrei a înmuiat inimile creştinilor din Constanti-
nopol care căzuseră în propaganda imperială. De asemenea, într-una din
omiliile sale22, Sfântul Andrei condamnă erezia iconoclastă. Cel mai proba-
bil, ca urmare a acestor atitudini mărturisitoare a fost exilat. S-a săvârşit la
4 iulie 740, îndată după sosirea în Mitylene.

Opera imnografică

Andrei Criteanul a fost un scriitor foarte prolific, de o importanţă cheie
pentru toată istoria literaturii Bisericii Ortodoxe, întâi pentru opera sa
imnografică, apoi pentru opera sa omiletică.

Cea mai mare parte a corpusului imnografic al Sfântului Andrei cu-
prinde compoziţii de tipul canonului. Canonul este o sumă de opt sau nouă
ode care se împletesc cu stihologia Odelor biblice. Acestea, cunoscute la
noi sub numele de Cântările lui Moise, reprezintă osatura fundamentală,
de origine apostolică, a slujbei utreniei. La finalul fiecărei Ode biblice se

19 „Συμφύρσεως γάρ, οὐχ ἑνώσεως τρόπος / Ἡ σύνθεσις πέφυκεν ἡ κατ’ οὐσίαν, / Ὡς
αὐτὸς οἶσθα καὶ διδάσκεις ἐμφρόνως. / Ἐντεῦθεν ὥσπερ ἐνθέῳ παρρησίᾳ / Χριστοῦ νοεῖσθαι
τὰς ἐνεργείας δύο / Καὶ τὴν ἐν αὐτῷ προσφυῶς νοουμένην / Διπλῆν θέλησιν δογματίζεις,
συνδέων / Ἀλλ’ οὐ διιστῶν ἢ μερίζων ἰδίως / Τούτων ἑκάστην πλὴν θεωρίᾳ μόνῃ”. Fragment
(v. 110-118) din Aug. Heisenberg, „Ein jambisches Gedicht des Andreas von Kreta“,
Byzantinische Zeitschrift , 10 (1901), p. 511.

20 „Εἶτα καιροῦ καλοῦντος, τῆς ἀναφυείσης αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων παρρησίας ἐκ
δυσσεβοῦς βασιλέως κακῶς ἐπιλαβομένης, ὁ σοφὸς οὗτος τὴν Κωνσταντίνου καταλαβὼν
στηλιτεύει ταύτην μάλα τρανῶς καὶ νικᾷ τοὺς ἀνταγωνιστὰς κατὰ κράτος καὶ μάταιον
αὐτῶν ἀπελέγχει τὸ δόγμα καὶ στεφανίτης ἐπάνεισι νικηφόρος.” în V. Latyšev, Menologii
anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt: Fasc. alter, menses Iunium, Iulium, Au-
gustum continens. Sumptibus Caesareae Academiae scientiarum e codice Hierosolymitano s.
Sepulcri 17, St. Petersburg, 1912 [repr. Leipzig: 1970], p. 137. 

21 VA 9, p. 178.
22 Homilia in circumcisionem et in sanctum Basilium (BHG 262, CPG 8175), PG 97,

913-932.
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adaugă din canon cântarea unor strofe, compuse melodic după modelul
unui irmos. Cele mai vechi canoane cunoscute sunt cele ale Duminicilor de
peste an, păstrate în Octoih, care se regăsesc în colecţia imnografică a Bi-
sericii Ierusalimului, intitulată Tropologhion. Această colecţie a fost alcă-
tuită, cel mai probabil, în a doua jumătate a secolului al IV-lea sau cel târziu
începutul celui de-al V-lea în Ierusalim. Cel mai vechi exemplar cunoscut
de Tropologhion este traducerea sa armeană, realizată la jumătatea secolului
al V-lea23 în Ierusalim.

Până de curând Sfântul Andrei Criteanul a fost socotit în studiile li-
turgice24 „inventatorul canonului”. Dar, pe lângă faptul că celălalt mare
compozitor de canoane, Sfântul Ioan Damaschinul, era şi el monah al ca-
tedralei Sfintei Învieri de la Ierusalim contemporan cu Sfântul Andrei,
cercetările nu au luat în calcul tipologia folosită de cei doi mari imnografi,
care trimite spre un model anterior. Ignorate până în urmă cu câteva de-
cenii, traducerile imnografiei aghiopolite în limbile armeană şi georgiană
au scos la lumină faptul că stihirile şi canoanele intraseră deja în cultul Bi-
sericii din Ierusalim încă de la finele veacului al IV-lea. Cunoscând acum
dimensiunea operei sale, putem socoti că Sfântul Andrei Criteanul este
unul dintre cei mai prolifici compozitori de canoane, dar nu mai puţin
adevărat, el este doar unul din cei patru mari imnografi ai epocii sale – cei-
lalţi trei fiind Sf. Ioan Damaschinul, Sf. Cosma de Maiuma, Sf. Gherman al
Constantinopolului – care şi-au luat asupră-le compunerea de stihiri şi
canoane pentru sărbătorile calendarului liturgic al Ierusalimului şi al
Constantinopolului.

Tuturor le este cunoscut Canonul cel Mare, operă poetică prezentă în
toate ediţiile tipărite ale Triodului, care se bucură şi de o slujbă aparte în
săptămâna a cincea a Sfântului şi Marelui Post, când se cântă integral
(dar şi în primele patru zile ale Postului, împărţit pentru fiecare din pavecerni-
ţele primei săptămâni). De asemenea, multe alte canoane se regăsesc în
Mineie, în Triod şi în Penticostar, iar altele au fost scoase la lumina tiparu-
lui abia în ultimele decenii. Într-o foarte recentă lucrare de doctorat25,
Gheorghios Stefatos enumeră creaţia imnografică cunoscută până acum: 

a. 26 de canoane la Sfinţi, tipărite în Mineie;

23 A. Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, 2 vol. [Patrologia Orientalis 163
(35.1) şi 168 (36.2)], Turnhout: Brepols, 1969, 1971 şi Hugo Méndez, „Revising the Date
of the Armenian Lectionary of Jerusalem”, Journal of Early Christian Studies (2021) (în
curs de publicare).

24 Spre exemplu Egon Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography,
2nd ed., Oxford, 1962, p. 204.

25 Gheorghios Stefatos, Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Μελῳδός· Βίος καὶ Ἔργο, Atena, 2020.
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b. 11 canoane şi tri-ode în Triod;
c. 1 canon (la Duminica Mironosiţelor) în Penticostar;
d. 10 canoane către Maica Domnului în Noul Theotokarion26;
e. 1 canon de umilinţă;
f. 1 canon la ieşirea sufletului27;
g. 1 canon pentru slujba înmormântării28;
h. 1 canon fragmentar în papirusul grec Vindobonensis 3195629.
i. 1 canon la Buna Vestire30;
j. 1 canon la Duminica Floriilor31;
k. 58 de canoane la sfinţi, publicate în Analecta Hymnica Graeca şi

alte ediţii32;

26 Sf. Nicodim Aghioritul, Θεοτοκάριον, Veneţia, 1796, cu ediţiile ulterioare: Con-
stantinopol 1849, Veneţia 1863, 1864, Atena 1906, Volos 1959. În limba română, singura
traducere integrală modernă a fost realizată, după ediţia din 1849, de Laura Enache,
în volumul: Sf. Nicodim Aghioritul, Noul Theotokarion. Canoanele aghiorite ale Maicii
Domnului, Editura Doxologia, Iași, 2012, 2019².

27 Canonul se găsește în Molitfelnic la Slujba la ieșirea cu greu a sufletului. O ediţie
critică a acesteia se găseşte la Dimitrios Tzerpos, Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἀκολουθία εἰς
ψυχορραγοῦντα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ βυζαντινοῦ εὐχολογίου, Atena, 2007, pp. 159-165.

28 M. Arco Magrì, „L’ inedito canon de requie di Andrea Cretese”, Helikon IX-X
(1969-70), pp. 475-513, text la pp. 494-513.

29 Cf. P. Sanz, “Ein Fragment eines neuen Kanon des Andreas von Kreta”,  Jahrbuch
der Österreichischen Byzantinistik, 4 (1955), pp. 1-11.

30 Enrica Follieri, „Un canone inedito di s. Andrea di Creta per l’ Annunciazione”,
în Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apostoli-
ca edita (Studi e Testi 219), Città del Vaticano, 1962, pp. 337-357.

31 O primă ediţie găsim la R. Maisano, „Un inno inedito di S. Andrea di Creta per la
Domenica delle Palme”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa VI (1970), pp. 519-572.
Ediţie critică la E. Tomadakis ᾌσματα τοῦ Τριῳδίου· ἐρανισθέντα ἐκ κωδίκων τῆς κάτω
Ἰταλίας, Atena, 2004, t. Β΄, pp. 205-251, 412-416 și la același, „Ἀνδρέου Κρήτης, ὁ κανὼν
τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων”, Ἀπόψεις, περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν
λειτουργῶν τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, 3 (1986), pp. 45-93.  

32 Analecta Hymnica Graeca, 13 volume editate de un colectiv condus de Giuseppe
Schirò la Roma între 1966-1983 şi 2 volume adiţionale pentru Triod editate de Eutihie
Tomadakis la Athena în 2000 şi 2004; un canon la Sf. Mare Mucenic Gheorghe este
editat în G. Parlini, „Andrea di Creta: Canone per S. Giorgio” în E. Follieri, Un Theotocarion
Marciano del sècolo XIV (cod. Marciano cl. I, 6) (Altri Testi della Pietà Bizantina I), Roma,
1961, pp. 231-261 (supliment la Archivio Italiano per la Storia della Pietà III, Roma,
1961). Ediţie critică în AHG 8, pp. 251-288 (ediţie românească în pregătire la Editura
Doxologia, alături de canoanele pe 8 glasuri ale Sfântului Iosif Imnograful) şi un canon
pentru Sf. Mc. Teodor Tiron, editat de E. Tomadakis, „Ἀνδρέου Κρήτης κανών εἰς τόν
ἅγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον”, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, ΝΑ΄ (2003),
pp. 125-168.
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l. Alte 12 canoane inedite în manuscrise sunt semnalate de E. Papae-
liopoulou-Photopoulou33.

În total, putem vorbi până astăzi de 124 de canoane cunoscute com-
puse de către Sfântul Andrei Criteanul pentru imnografia Bisericii. Pe
lângă canoane, de la Sfântul Andrei ni s-au păstrat şi stihiri idiomele com-
puse pentru diferiţi sfinţi de peste an sau pentru slujbe aparte (cum ar fi
cele compuse pentru slujba tunderii în monahism34). Cu siguranţă, cerce-
tarea atentă a manuscriselor va putea scoate la lumină şi altele35, câtă vreme
este cunoscut că alcătuirea Analecta Hymnica Graeca a avut în vedere va-
lorificarea cu prioritate a tradiţiilor manuscrise bizantine din Italia de
sud, și nu o evaluare exhaustivă a imnografiei bizantine dedicată sfinţilor.

G. Stefatos a publicat textul a 6 condace36 compuse de Sfântul Andrei
din manuscrise relativ noi, care nu este exclus să fie găsite şi într-o formă
extinsă, aşa cum erau gândite condacele37 la trecerea dintre secolele al
VII-lea şi al VIII-lea. Pe bună dreptate, este de aşteptat ca prin manuscrisele
mai puţin cercetate să găsim condace compuse după tiparul celor din se-
colele V-IX de către imnograful şi omiletul care în tinereţe a fost diacon al
Sfintei Sofia, locul unde s-a păstrat aproape neschimbat, până în veacul al
XIII-lea, tipicul constantinopolitan al primului mileniu creştin.

Tot Sfântului Andrei îi sunt atribuite un număr de 68 de irmoase, cel
mai mare număr de astfel de compoziţii scris de un imnograf bizantin,
urmat de Sfinţii Ioan Damaschinul și Gherman. Arată și aceasta rolul de-
terminant pe care l-a avut Andrei în formarea acestui tezaur imnologic38.

33 E. Papaeliopoulou-Photopoulou, Ταμεῖον ἀνεκδότων ᾀσματικῶν βυζαντινῶν
κανόνων seu analecta hymnica graeca e codicibus eruta orientis christiani, Atena, 1996,
nr. 1, 38, 49, 52, 68, 69, 228, 297, 372, 404, 540, 863.

34 G. Stefatos, Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Μελῳδός, pp. 222-224.
35 Manuscrise precum Sinait. gr. 552, 553, 568, 579, 583, 595, 607, 626, 658, 662, 674,

734-5 / Paris. gr. 254, 296, 345, 1566, 1567, 1576, 1619, 1621, 1623 / Paris. Coislin. gr. 213 /
Athous Lavra Θ 75, surse primare pentru imnografia Sfântului Andrei, încă nu sunt
deplin cercetate.

36 G. Stefatos, Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Μελῳδός, pp. 224-226.
37 Despre istoria condacului aşa cum a fost gândit în primul mileniu, a se vedea C. A.

Trypanis, Fourteen Early Βyzantine Cantica (Wiener Byzantinische Studien, 5), Wien,
1968; Constantin Floros, „Das Kontakion. Mit 2 Abbildungen und einem Notenanhang”
în Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 34
(1960), pp. 84-106. Şi în română a se vedea monahul Filotheu Bălan, „Câteva elemente
istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri”, în Imnul Acatist al Maicii Domnului,
Editura Excelenţă prin cultură, Bucureşti, 2019, pp. 161-195.

38 A se vedea inventarul tuturor irmoaselor în lucrarea capitală a lui S. Eustratiadis,
Εἱρμολόγιον, Chennevières-sur-Marne, 1932. Lista compoziţiilor atribuite Sfântului
Andrei Criteanul se găsește la p. 268.
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Cercetarea atentă a canoanelor compuse de Sfântul Andrei și a irmoaselor
folosite de Biserică în vremea sa ar putea pune în ordine cronologică o
seamă de creaţii din imnografia de azi a Bisericii şi ar putea stabili sursele de
inspiraţie pentru melozii din acele epoci. Tot astfel, s-ar putea trage nişte
concluzii legate de regulile componistice pentru stihirile idiomele, aşa
cum au fost înţelese până la Sfântul Andrei Criteanul.

Mai mult, studierea atentă a imnografiei compusă de Sfântul Andrei ar
putea oferi răspunsuri la multele întrebări legate de liturgica Bisericii din primul
mileniu, mai precis despre tipicul Marii Biserici de la sfârşitul sec. al VII-lea,
deoarece este destul de neclar contextul în care în Constantinopol a pătruns
imnografia aghiopolită, centrată, începând cu veacul al V-lea, pe stihiri şi ca-
noane, și mai puţin pe condace. La fel de important va fi că se vor putea
face mult mai uşor legăturile între imnografia ellinofonă a epocii Sfântu-
lui Andrei şi cea syriacă, anterioară, pe care o folosise ca model melurgic.

Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului, de a cărui persona-
litate Sfântul Andrei este legat în mod fundamental, este cunoscut la rândul
său, ca un la fel de prolific imnograf39. O notă40 dintr-un scurt sinaxar păstrat
în manuscrisul Patmos 266 ne arată că acesta, „Îndemânatic şi muzical, a
compus tropologii [adică imnografie după modelul din Tropologhion] la
toate sărbătorile şi la o mulţime de sfinţi”. Scrierile păstrate ale Sfinţilor
Andrei și Gherman arătă dimensiunea impresionantă a lucrării creatoare la
care cei doi s-au angajat împreună pentru Marea Biserică din Constantinopol. 

Opera omiletică

În marele catalog patristic Clavis Patrum Graecorum sunt trecute în
revistă 54 de omilii şi encomioane, unele editate, altele inedite. Pe lângă
acestea, cercetarea ulterioară a revelat încă 11 omilii şi encomioane inedite,
unele dintre ele în curs de publicare41. În total, până astăzi sunt cunoscute
65 de astfel de piese, de o valoare uriaşă pentru Biserică.

39 Cea mai bună trecere în revistă a operei imnografice a Sfântului Gherman îi
aparţine Alexandrei Nikiforova, „Неизвестное гимнографическое наследие
константинопольского патриарха Германа”, Вестник ПСТГУ III: Филология, 2011,
Вып. 4 (26), pp. 29–43.

40 Publicată de marele liturgist rus Dmitrievsky în Описание литургических
рукописей, I (1895), p. 72: „Εὐφυής τε ὢν καὶ ἀσματικὸς ἐποίησε τροπολόγια εἰς τὲ πάντας
ἑορτὰς καὶ εἰς ἁγίους πλείστους”.

41 Pentru detalii, a se vedea G. Stefatos, Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Μελῳδός, p. 109. O
bună prezentare a omileticii Sfântului Andrei se poate citi la Mary B. Cunningham,
„Andrew of Crete: A High-Style Preacher of the Eighth Century”, în Mary B. Cunnin-
gham, Pauline Allen (eds.), Preacher and Audience. Studies in Early Christian and
Byzantine Homiletics, Brill, 1998, pp. 267-293. 
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Foarte multe dintre ele reprezintă primele omilii scrise vreodată pen-
tru unii dintre Sfinţii din sinaxar ori pentru anumite sărbători. O altă parte
reprezintă principalele surse istorice pentru cinstirea unor sfinţi sau pen-
tru înţelegerea teologică a unor sărbători, de vreme ce alte texte mai vechi
folosite de Sfântul Andrei Criteanul s-au pierdut definitiv ori au ajuns
până la noi doar fragmentar ori corupte. Opera omiletică a Sfântului An-
drei ar merita cu prisosinţă o ediţie integrală a textului grec, împreună cu
studii şi comentarii istorice pe marginea lor. O atenţie deosebită s-ar cu-
veni cercetării sincrone a operei omiletice cu cea imnografică, ţinând cont
de intertextualitatea întâlnită la tot pasul, cele două completându-se şi
punându-se în valoare reciproc42. 

Veacurile al VII-lea şi al VIII-lea, în care scrie Sf. Andrei, sunt printre
cele mai văduvite de scrieri bisericeşti. Invaziile islamice și prigoanele
iconoclaste (care s-au întins pe mai mult de un secol) au distrus cele mai
multe dintre scrierile epocii ca și cele mai multe mărturii iconologice, dim-
preună cu multe alte lucrări fundamentale anterioare acestui veac. Recu-
perarea tezaurului omiletic al marelui ierarh ar putea aduce importante
schimbări de perspectivă întregii teologii şi istorii a Bisericii, punând într-o
nouă lumină ceea ce ştim astăzi despre marile noastre sărbători eclesiastice.

Sfinţii Andrei Criteanul şi Gherman al Constantinopolului 
ca imnografi aghiopoliţi ai Marii Biserici

Într-o lucrare recentă, profesorul Stig Simeon Frøyshov43 atrage atenţia
asupra schimbărilor foarte rapide, la nivelul cultului din Constantinopol,
petrecute între anii 600-800 cu privire la liturgică şi tipic. 

Pornind de la alte lucrări complementare dedicate Tropologhionului44,
S. Frøyshov localizează apariţia foarte pregnantă a tipicului aghiopolit în

42 Pentru mulţi sfinţi se păstrează de la Sfântul Andrei și canoane și omilii, tratând
aceleași idei și în formă retorică și imnografic. Despre îngemănarea celor două genuri
literare a se vedea: Antonia Giannouli, „Byzantine Hagiography and Hymnography:
An Interrelationship” în Stephanos Efthymiadis (ed.), Ashgate Research Companion
to Byzantine Hagiography: Vol. II: Genres and Contexts, Ashgate, 2014, pp. 285-312.

43 Stig Simeon R. Frøyshov, „The Early History of the Hagiopolitan Daily Office in
Constantinople: New Perspectives on the Formative Period of the Byzantine Rite”,
Dumbarton Oaks Papers 74 (2020), pp. 351-383.

44 Principala colecţie imnografică aghiopolită, alcătuită între secolele IV-VII la Ie-
rusalim. A se vedea: A. Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, 2 vol. [Patrologia Ori-
entalis 163 (35.1) şi 168 (36.2)], Turnhout: Brepols, 1969, 1971; Charles Renoux, Les
Hymnes de la Résurrection. I. Hymnographie liturgique géorgienne. Introd., trad. et annot.
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Constantinopol în secolul al VII-lea, o apariţie atât de importantă, și ajunge

să concluzioneze ceea ce nimeni până la el nu a făcut: „Sinteza liturgică

pe care o numim rit bizantin a existat deja [în Constantinopol] la sfârşitul

secolului al VII-lea. Într-adevăr, există o posibilitate reală ca aceasta să fi

fost creată de cercurile pentru care Gherman şi Andrei şi-au scris imnele.

Mai întâi, noul rit bizantin avea nevoie de imnografie pentru sărbătorile

calendarului constantinopolitan care nu existau în calendarul Ierusali-

mului (pentru care Vechiul Tropologhion fusese compus) şi ştim că Gher-

man şi Andrei au compus astfel de imne. În al doilea rând, suficiente

imne atribuite lui Gherman şi Andrei sunt fără îndoială autentice, încât

putem să întrezărim o iniţiativă mai mult sau mai puţin coordonată de a

crea o imnografie completă pentru acest calendar anual local, care nu

abunda încă în celebrări zilnice. Această iniţiativă imnografică ar putea fi

cea care a format mai largul proiect de sinteză liturgică bizantină”45. 
Chiar dacă profesorul Frøyshov nu a găsit încă referinţe către aceste

cercuri constantinopolitane iubitoare de imnografie aghiopolită anterior

anilor 700 d.Hr., el evidenţiază nenumărate exemple de compozitori de

imnografie aghiopolită din sec. al VIII-lea şi al IX-lea, inclusiv din palatul

imperial, inclusiv din rândul împăraţilor, ba chiar din rândul unor împă-

raţi persecutori ai sfintelor icoane (!)46. Fenomenul cântării stihirilor şi

canoanelor era atât de larg răspândit la anii 685-715, încât evidenţele ne

44 es extes du Sinaï 18, Paris, 2000; Idem, Les Hymnes de la Résurrection. II. Hymno-
graphie liturgique géorgienne. Texte des manuscrits Sinaï 40, 41 et 34 [Patrologia Orien-
talis 231 (52.1)], Turnhout: Brepols, 2010; Idem, Les Hymnes de la Résurrection. III.
Hymnographie liturgique géorgienne. Introduction, traduction, annotation des manuscrits
Sinaï 26 et 20 et index analytique des trois volumes, Turnhout: Brepols, 2010; Alexandra
Nikiforova, Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники 8 – 12 вв.
из собрания монастыря святой Екатерины на Синае, Moscova, 2012; A. Nikiforova,
„The Tropologion Sin. gr. NE/ΜΓ 56–5 of the Ninth Century: A New Source for Byzantine
Hymnography”, Scripta & e-Scripta, 12, 2013, pp. 157-185; Svetlana Kujumdzieva, The
Hymnographic Book of  Tropologion. Sources, Liturgy and Chant Repertory, Routledge,
New York, 2018 (prima ediţie, în limba bulgară: Ранните осмогласници: извори,
богослужение и певчески репертоар: по ръкописи до XIII век, Sofia, 2013); Stephen
J. Shoemaker, The First Christian Hymnal. The Songs of the Ancient Jerusalem Church
Parallel Georgian-English Texts, University of Chicago Press, 2018.

45  S. Frøyshov, „The Early History of the Hagiopolitan Daily Office in Constantinople”,
p. 375.

46 Leon al V-lea Armeanul şi Teofil, apud S. Frøyshov, „The Early History of the Ha-
giopolitan Daily Office in Constantinople”, p. 362.

des textes
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arată că devenise comun nu numai în mănăstiri, ci şi în bisericile arondate
palatului imperial.

Putem presupune că adoptarea tipicului aghiopolit în capitală s-a făcut
în decursul veacului al VII-lea, după exodul monahilor aghiopoliţi, forţaţi
de invaziile musulmane, în diferite părţi ale lumii vechi (Roma47, Nordul
Africii, Constantinopol). Poate cea mai semnificativă prezenţă a acestora
în Constantinopol este cea dintre anii 655-662, când în capitala imperiului
au avut loc procesele care i-au condamnat pe Sfântul Maxim Mărturisitorul
şi pe cei doi Sfinţi Anastasie, ucenicii săi. Pe durata acestor ani, la procese
au participat şi martori palestinieni şi syrieni veniţi din Italia, în majoritate
monahi, care au vieţuit în mănăstirile constantinopolitane. În mod firesc,
lupta pentru ortodoxie a Sfinţilor palestinieni Sofronie al Ierusalimului şi
Maxim Mărturisitorul a adus după sine şi promovarea tipicului aghiopo-
lit în comunităţile care au preluat teologia lor.

Dacă vom contrapune la acest factor major şi lungul şir de fărădelegi în
care au trăit foarte mulţi dintre împăraţii romani creştini între anii 580-668,
preferinţa monahilor şi a poporului din Constantinopol pentru exemplele
de sfinţenie aghiopolită şi pentru tipicul palestinian devin evidente.

Sfântul Andrei Criteanul – primul imnograf 
al Sfântului Maxim Mărturisitorul

La anii 680-681 în care s-a ţinut Sinodul al VI-lea Ecumenic, încă trăiau
mulţi dintre clericii şi mirenii care îi condamnaseră la tăierea limbii, a
mâinii drepte şi la exil pe Sfântul Maxim Mărturisitorul şi pe cei doi uce-
nici ai săi. Forţaţi de contextul istoric şi de semnele proniei dumnezeieşti,
atât împăratul Constantin al IV-lea, cât şi sinodalii din capitala Imperiului
Roman au vrut să spele ruşinea de pe obrazul dinastiei heraclide şi de pe
cel al Marii Biserici. Presiunea din partea pleromei ortodoxe din tot Im-
periul Roman (şi în primul rând atitudinea papilor Romei şi a monahilor)
a dus la decizia organizării unui sinod ecumenic care să proclame ortodoxia
diothelismului în tot imperiul. Implicarea unor patriarhi neortodocşi ai
Constantinopolului, apoi asediul arab asupra capitalei Constantinopol
care a ţinut nu mai puţin de patru ani de zile (674-678) a dus la amânarea
sa până în anul 680. La sinod s-a discutat în amănunt teologia diofizită şi

47 „The population of Byzantine Italy at the end of the 7th Century was made up of
about 45% native Latins, 5% Goths who inhabited the area mostly near Ravenna and
the Pentapolis, and 50% Easterners, the latter of whom had migrated from Greece
and the East in general (Dalmatia, Illyricum, Egypt, Palestine, Syria, and so on).” apud
Andreas N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol. IV, Amsterdam, 1978, p. 56.
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diothelită, care punea capăt la peste 200 de ani de erori hristologice, care
urmaseră Sinodului al IV-lea Ecumenic și care reveneau public periodic.
Deşi contribuţia Sfântului Maxim Mărturisitorul la această teologie orto-
doxă a fost unică şi fundamentală, iar învăţătura teologică din hotărârea
dogmatică îi aparţine în totalitate, Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecu-
menic au preferat să sublinieze dogma şi argumentaţia oferită de Maxim,
trecând însă sub tăcere numele lui, lacună pe care un teolog şi imnograf de
talia Sfântului Andrei, într-un context potrivit, a putut-o suplini cu limpe-
zimea care-l caracterizează. Claritatea scrierii şi evlavia ce răzbate din aceste ca-
noane demonstrează că şi în conştiinţa imnografului, şi în cea a Bisericii,
care le-a folosit în cult, Sfântul Maxim a fost primit şi iubit în chip neştirbit,
chiar dacă nu a fost numit în actele sinodale. 

Nici Sinodul Quinisext din anul 692 nu a rezolvat acest neajuns. Mai
mult, precum am precizat mai sus, în anii 711-713, s-a ajuns până acolo încât
uzurpatorul Filippikos Bardanes a căutat să întoarcă şi teologia Bisericii
în erezie. Aşa se face că adunarea celor 100 de episcopi la Constantinopol48,
în Sinodul convocat la 715 de proaspătul Patriarh Gherman, pare a fi ade-
văratul moment al canonizării și proclamării Sfântului Maxim Mărturisito-
rul ca sfânt al Bisericii, cu două zile de prăznuire în calendar (21 Ianuarie
şi 13 August). Personalitatea cea mai potrivită pentru alcătuirea imnografi-
ei dedicate pomenirii acestuia a fost Sfântul Andrei Criteanul, care împărtă-
şea pe deplin teologia sa şi care fusese călugărit în Mănăstirea Sfintei Învieri
de la Ierusalim, de care Sfântul Maxim fusese atât de legat în tinereţea sa49 şi
foarte probabil între anii 634-63950.

Că acesta este momentul instituirii oficiale de către Biserica Constan-
tinopolului a cinstirii ca Sfânt al Bisericii a Mărturisitorului Maxim pare
de fapt a fi sugerat într-una din strofele comune celor două canoane scri-
se de Sfântul Andrei: 

48 V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarchat de Constantinople, vol. I: Les Actes
des Patriarches, fasc. II: Les Regestes de 715 a 1043, Constantinopol, 1936, n. 325, p. 1; J.D.
Mansi, Sacrorum Conciliorum, 12, 257-258; P. Labbei, G. Cossarti, Sacrosanta Concilia,
8, 181-182.

49 Ipoteza originii palestiniene a Sfântului Maxim este astăzi o certitudine. Vezi mai
ales Christian Boudignon, „Maxime était-il constantinopolitain?”, în B. Janssens, B.
Roosen şi P. van Deun (ed.), Philomathestatos. Studies in Greek and Byzantine Texts
Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday [Orientalia Lovaniensia Analecta
137], 2004, pp. 11-43.

50 Vita syriaca, 11-17, în Sebastian Brock, „An Early Syriac Life of Maximus the Con-
fessor”, Analecta Bollandiana, 91, 1973, pp. 299-346, aici pp. 316-317. Conform acestui
document, Sfântul Maxim se afla în Ierusalim în timpul patriarhatului Sfântului
Sofronie, părăsindu-l după invazia arabilor.
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„Propovăduiește Roma râvna ta, arătătorule de Dumnezeu, iar Bi-
serica trâmbiţează, Cuvioase, cuvintele tale.”51

Roma a fost martora râvnei pentru Adevăr a Sfântului, prin Sinodul
de la Lateran (649) şi prin majoritatea papilor52, care după acest Sinod au
luat apărarea Sfântului Maxim şi teologiei sale prin poziţii oficiale, trimise

51 Strofa se află în ambele canoane în cântarea a 5-a. 
52 De exemplu, papa Eugenius I (654-657) a respins scrisoarea sinodală a patriar-

hului Petru al Constantinopolului, care nu pomenise nimic despre voinţă şi lucrări,
neprimind să fie în comuniune cu acesta (mai ales în condiţiile arestării şi torturilor la
care fusese supus Sfântul Martin). Papa Vitalianus (657-672) a avut o atitudine mai
împăciuitoare faţă de Constantinopol, ştiind totuși decizia criminală a împăratului
Constans al II-lea cu privire la Sf. Maxim. După uciderea lui Constans al II-lea în anul
668, i-a scris noului împărat, Constantin al IV-lea, cerându-i să organizeze un Sinod
ecumenic care să condamne erezia monotelismului; pe temeiul acestei scrisori patri-
arhul Teodor al Constantinopolului a întrerupt comuniunea cu Roma. Papa Adeodatus al
II-lea (672-676) a respins şi el scrisoarea sinodală a patriarhului Constantin I al Con-
stantinopolului, fiindcă nu condamna monotelismul; Roma a rămas mai departe în
schismă cu Marea Biserică. Papa Donus (aprilie – noiembrie 676) nu a primit nici el
scrisoarea sinodală de la Constantinopol, cerând împăratului Constantin al IV-lea să-l
repună în dipticele Marii Biserici pe înaintaşul său Vitalianus, ceea ce implica adop-
tarea diothelismului de către Patriarhia de Constantinopol. Ca răspuns, împăratul
Constantin al IV-lea l-a invitat pe papa Donus la Constantinopol pentru a stabili ade-
vărul dogmatic. Scrisoarea împăratului nu l-a mai găsit în viaţă pe acesta, dar urmaşul
său, Papa Agathon (678-681), a trimis o mare delegaţie de clerici apuseni pentru a
deschide lucrările Sinodului al VI-lea Ecumenic pe tema ereziei monotelismului. Ur-
maşul său, papa Leon al II-lea (682-683), nu numai că a primit cu bucurie hotărârea
dogmatică a Sinodului al VI-lea Ecumenic, care recunoştea ortodoxia diothelismului,
ci a propovăduit în tot Apusul această hotărâre, acţiune continuată de urmaşul său Be-
nedict al II-lea (683-685), care a şi organizat un sinod la Toledo (în anul 684) pentru a
fi primite în tot Apusul hotărârile Sinodului al VI-lea Ecumenic şi învăţăturile Sfântu-
lui Maxim Mărturisitorul. Papa Ioan al V-lea (685-686) a fost și el propovăduitor al
credinţei Sinodului al VI-lea Ecumenic şi a continuat promovarea ortodoxiei când a
fost ales papă, ba chiar şi pe mormânt i s-a aşezat un epitaf care să-i mărturisească cre-
dinţa ortodoxă („Cu cununile credinţei, păstrând toată trezvia, ai unit minţile tuturor
aşa încât vrăjmaşul lup să nu răpească oile, nici ca cei puternici să strivească pe cei
mai slabi”). Papa Constantin (708-715) a refuzat să-l pomenească la liturghie pe uzur-
patorul împărat Filippikos Bardanes şi a refuzat să primească până şi monedele cu
chipul său. Papa Grigorie al II-lea a respins scrisoarea sinodală trimisă de patriarhul
numit de F. Bardanes (Ioan al VI-lea) şi a întrerupt comuniunea cu acesta trimiţându-i
un răspuns strict ortodox, care reitera diothelismul ca învăţătură de credinţă a Bise-
ricii Romei (cf. diferitelor studii dedicate acestor papi în Encyclopedia Catholica, ed.
1917, care redau pe scurt conţinutul documentelor din Liber Pontificalis). Prin această
trecere în revistă devine limpede referinţa Sfântului Andrei Criteanul („Propovăduiește
Roma râvna ta”) la atitudinea papilor ortodocşi din acea vreme.
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către împăraţii şi patriarhii de Constantinopol, iar acum venise rândul Ma-
rii Biserici să-l vestească și să-l cinstească pe cuvios. Din cuvintele Sfântului
Andrei reiese grija Bisericii din vremea sa ca scrierile Sfântului Maxim
Mărturisitorul să fie copiate şi trimise în toată lumea creştină. 

Aşadar putem afirma cu destul de mare siguranţă că cele două canoane
dedicate de Sfântul Andrei Criteanul Sfântului Maxim şi ucenicilor acestuia
au fost scrise în anul 715 sau la scurtă vreme după aceea. Tot atunci putem
bănui că li s-au zugrăvit primele icoane şi li s-a alcătuit o primă Viaţă, așa
cum se obișnuia cu ocazia canonizărilor; din păcate, din acea vreme nu a
ajuns până la noi nici o icoană – iconoclasmul ștergând orice urmă – şi
nici o Viaţă a Sfântului Maxim. Ipoteza lui Robert Devreesse cum că Viaţa
Sfântului Maxim (BHG³ 1234) a fost scrisă în perioada Sinodului al VI-lea
Ecumenic53 a fost demontată în 1967 de W. Lackner54, care a arătat că aceasta
este o compilaţie din secolul al X-lea alcătuită de monahul studit Mihail
Exabulites. Cu toate acestea, Sfântul Andrei Criteanul nu pare să fi fost
complet lipsit de surse literare privind viaţa și mărturisirea Sfântului Ma-
xim și a ucenicilor săi, mai ales că existau actele proceselor sfinţilor, păstrate
până astăzi. Referinţa directă la Psalmul 1855 din cântarea a 7-a a celui de-al
doilea canon, pare să fie inspirată direct de actele proceselor Sfântului56:

„Mormântul vostru nu v-a oprit limbile, iar pământul îndepărtat
nu v-a astupat cuvintele, ci așa cum scrie David în laude, v-aţi făcut
vestiţi în tot pământul cu adevărat.”

Ceea ce putem bănui este că pentru scurtă vreme, până la izbucnirea
iconoclasmului în anul 726, opera Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost
copiată intens. O restaurare a învăţăturii şi scrierilor sale a avut loc cu si-
guranţă şi după anul 842, când a fost sărbătorită biruinţa Ortodoxiei asupra
tuturor ereziilor, dar mai ales în epoca comnenă, care a urmat înfloririi
vieţii duhovniceşti din vremea Sfântului Simeon Noul Teolog († 1022)57. 

53 Robert Devreesse, „La Vie de S. Maxime le Confesseur et ses recensions”, Ana-
lecta Bollandiana, 46 (1928), pp. 5-49, mai ales p. 44.  

54  W. Lackner, „Zu Quellen und Datierung der Maksimovitsa (BHG3 1234)”, Ana-
lecta Bollandiana, 85 (1967), pp. 285-316. O privire recentă a Vieţilor Sfântului Maxim
a se vedea la Bram Roosen, „Maximi Confessoris Vitae et Passiones Graecae: The De-
velopment of a Hagiographic Dossier”, Byzantion, 80 (2010), pp. 408-460.  

55  Ps. 18, 4: „În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.”
56  Cf. Relatio motionis, CCSG 39, p. 23; Disputatio Bizyae, CCSG 39, p. 137.
57 Dacă pentru primele perioade menţionate nu avem decât ipoteze, manuscrise

precum Angelicus gr. 120 și Vaticanus gr. 1502 sunt mărturie până astăzi a proiectului
comnen (sec. XI) de a face o ediţie completă a operelor Mărturisitorului. A se vedea și
studiul lui Elisabetta Sciarra, „Massimo il Confessore tra Costantinopoli e l’Athos” în
D. Bianconi, L. Del Corso, Oltre la Scrittura. Variazioni sul tema per Guglielmo Cavallo
(Dossiers Byzantins 8), Paris, 2008, pp. 143-165.
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O observaţie care trebuie să nu fie trecută cu vederea este faptul că în
cântarea a 4-a a celui de-al doilea canon, Sfântul Andrei foloseşte pentru
prima dată în istoria documentată termenul de ἀπήχημα cu înţelesul de
formulă muzicală introductivă sau de acordaj. Practica Bisericii presupu-
nea ca la schimbarea unui glas, canonarhul să cânte această formulă de
acordaj a noului glas ce urma în cântare, apoi cântăreţii să intoneze co-
rect melodia cântării ce urma. De-a lungul istoriei muzicale ea a fost nu-
mită ἀπήχημα, ἐνήχημα sau simplu, ἤχημα. Andrei Criteanul foloseşte
prima variantă – termenul utilizat până astăzi.

Cea mai veche menţiune a apihimelor cunoscută până acum: un tratat de teorie 
al lui Aurelianus Reomensis (~840) în mss. Bibl. Mun. Valenciennes 148 (sec. IX). 

O altă mărturie latină a apihimelor, din mss. Paris. lat. 909, f. 251ʳ (sec. X), 
care certifică repetiţia unei formule muzicale în apihimă 

şi în începutul cântării 
ce urmează după ea.
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Textul Sfântului Andrei este următorul:

„Σὺ τὸν Ἰακὼβ μιμούμενος, θεόφρον, κλίμακι Θεοῦ ἐπέβης πρὸς τὰ ὕψη
τῆς θεωρίας τῶν θείων ἀπηχημάτων, δι’ ὧν τὰ θεῖα ἐμυήθης, σοφέ. / Tu,
lui Iacov urmând, de Dumnezeu cugetătorule, pe scara lui Dum-
nezeu te-ai suit la înălţimile vederii dumnezeieştilor apihime, prin
care în cele dumnezeieşti ai fost iniţiat, înţelepte.”

Înţelesul troparului este acela că în urcuşul duhovnicesc, înţelegerea
şi asimilarea celor dumnezeieşti nu se poate atinge fără descoperirile
dumnezeieşti dăruite prin contemplaţie sufletului şi pregătirile dinainte
şi după acestea, descoperiri care, aidoma apihimelor, transpun mintea şi
dau raţiunii puterea de a urma pe calea noii contemplaţii (sau melodii, în
cazul apihimelor).

Deşi apihimele s-au folosit de veacuri în cântarea Bisericii, ele nu au
avut în limba română un termen tehnic precis, fiindcă şi utilizarea celor
opt glasuri în cult folosea pentru denumirea lor tot numele lor. Cu alte
cuvinte, formula de acordaj pentru intrarea în respectivul glas a dat şi nu-
mele glasului. Dat fiind că dintre toate formele oferite de dicţionare în acest
context aceasta este singura care face sens, am preferat să o lăsăm aşa,
precum a intrat şi în uzul muzicienilor Bisericii din România din ultimele
decenii.

Ediţia celor două canoane dedicate de Sfântul Andrei Criteanul 
Sfântului Maxim şi ucenicilor săi

Textul grec al celor două canoane a fost editat de colectivul condus
de G. Schirò şi a fost publicat în volumul XII din Analecta Hymnica
Graeca58. Amândouă canoanele compuse de Sfântul Andrei Criteanul
sunt scrise pentru ziua de 13 August. Manuscrisele folosite de A. Proiou,
editorul volumului, au fost: Sinai. gr. 631 (sec. XI), Crypt. Δ.α.23 (sec. XI-XII),
Vat. gr. 2292 (sec. XIII), Paris. gr. 13 (sec. XIII) şi Meteora Metamorphosis
150 (sec. XIV). 

Cele două canoane nu au fost transmise până astăzi împreună în
aceste manuscrise, ele păstrându-se separat, deși în vechime la pomenirea
din august a Sfântului Maxim se citeau ambele. O astfel de mărturie avem
în sinaxarul Mănăstirii Everghetis, aflată în imediata apropiere a Con-
stantinopolului, scris imediat după mijlocul secolului al XI-lea, unde se

58 AHG 12, Roma, 1980, pp. 141-162.
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precizează câteva rânduieli tipiconale pentru această sărbătoare. Astfel,
slujba Sfântului Maxim se făcea pe 12 august, datorită odovaniei prazni-
cului Schimbării la Faţă. Apoi, după lecturile din Octoih se cântau două
canoane ale Sfântului Andrei, ambele pe glasul 4 plagal, identificate cu
irmosul Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας59, care nu pot fi altele decât canoanele de
faţă. Și tocmai pentru faptul că se citeau împreună, cântările primului
dintre ele nu are tropare dedicate Sfintei Treimi, ci doar pe cele ale Năs-
cătoarei de Dumnezeu. Practica cântării mai multor canoane la utrenie
provine însă abia în mileniul al doilea. Iniţial se citea doar unul, iar li-
bertatea de alegere aparţinea tipicarului sau psalţilor care urmau să le
cânte, după dispoziţia lor proprie sau după motive care scapă încă cerce-
tării liturgice.

Editorul modern a ales drept bază pentru primul canon forma trans-
misă de Sinai. gr. 631 (s. XI) (ff. 39-40ᵛ) care este și cel mai vechi manuscris
dintre toate. Acest prim canon are în manuscrisul sinait cântarea 2-a, o
altă marcă specifică canoanelor scrise de Sfântul Andrei60. Dispariţia din
celelalte manuscrise ce conţin canonul a acestei cântări se datorează și
renunţării generale la ea în imnografia bizantină din secolele următoare.

Al doilea canon, cu un total de 53 de tropare, are drept martor princi-
pal manuscrisul Vat. gr. 2292 (ff. 72-78ᵛ), canonul fiind prezent şi în codi-
cele mai târziu Paris. gr. 13 (ff. 364ᵛ-365ᵛ). Acesta din urmă conţine în mod
special un condac și un icos, compoziţii ulterioare cel mai probabil, nefi-
ind în practică în timpul Sfântului Andrei Criteanul, publicate de AHG 12
doar în aparatul critic, pe care însă noi le-am preluat. În forma transmisă
până astăzi canonul al doilea are 6 tropare care se regăsesc identic în primul
canon. Această dublare datorată fie autorului direct, fie copiștilor ulteri-
ori, este explicabilă prin conţinutul ideatic și dogmatic extrem de impor-
tant al acestora. De asemenea, sedealna aflată în manuscrisul Vat. gr.
2292, f. 73ᵛ, publicată doar cu incipit în AHG, a fost transcrisă pentru ediţia
de faţă de părintele Filotheu. Trebuie să amintim și o a treia posibilă tra-
diţie a celui de-al doilea canon la Sfântul Maxim, versiune publicată fără
a fi atribuită cuiva, de abatele Migne în PG 90, 205-213, care conţine 30 de

59 Robert H. Jordan (ed.), The Synaxarion of monastery of the Theotokos Evergetis.
March – August. The Movable Cycle [Belfast Byzantine Texts and Translations, 6.6],
Belfast, 2005, pp. 250-251.

60 G. Schirò, „Caratteristiche dei canoni di Andrea Cretese. Studio su alcune com-
posizioni inedite del Melode”, Κρητικὰ Χρονικὰ ΙΕ΄-ΙϚ΄ (1961-1962), τχ. II, pp. 113-138,
aici pp. 132-133; Theonis Kollyropoulos, Περί του προβλήματος της Β΄ ωδής των κανόνων,
Patras, 2012.
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tropare comune cu acesta, dar această tradiţie nu a fost identificată în

manuscrise de către A. Proiou. Canonul al doilea a fost atribuit în manus-

crise și lui Teofan (Crypt. Δ.α.23) sau chiar Sfântului Gherman (Athous La-

vra Δ 17, f. 59), paternităţi neacceptate de cercetători61.
Irmoasele celor două canoane coincid între ele. Din cele 9 irmoase,

unul este atribuit Sfântului Andrei (6), 7 sunt atribuite Sfântului Gher-

man Patriarhul (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9) și unul lui Ioan monahul (4), ceea ce arată

încă odată faptul că efortul Sfântului Andrei Criteanul de a reforma im-

nografia bizantină la începutul veacului al VIII-lea nu a fost nicidecum un

proiect individual, ci un efort concertat, la care s-a angajat Biserica Con-

tantinopolitană, condusă de providenţialul Patriarh Gherman. Din păcate,

pomenirea liturgică din 13 August a Sfântului Maxim a trecut în timp într-un

con de umbră, datorită suprapunerii cu sfârșitul sărbătorii Schimbării la

Faţă, aceasta ducând și la dispariţia din Mineiele târzii a acestor canoane.

Canoanele Sfântului Andrei au fost traduse în limba română, pentru edi-

ţia de faţă, de monahia Parascheva Enache.
Calitatea extraordinară a operei imnografice a Sfântului Andrei Cri-

teanul, pe care Biserica l-a rânduit să fie prezent în unele dintre cele mai

intense momente liturgice ale cultului din an, se vede și din modul fasci-

nant şi impecabil ortodox în care întreţese poetic corespondenţele organice

şi duhovniceşti ale Sfintei Scripturi, cu un ochi străvăzător de inepuizabil

noi şi definitorii sensuri, pentru orice nevoie omiletică, pentru tâlcuirea

fiecărui aspect şi mod al mântuirii. Sfântul Andrei este astfel unul dintre cei

mai înalţi exegeţi ai Scripturii, unind vederea raţiunilor dumnezeieşti – ce

constituie ierurgii prin cuvintele revelate asupra fiinţei omeneşti întregi –,

cu cele mai variate forme ale artei imnografice prin care Frumosul și Ade-

vărul se descoperă a fi una în Lumina lui Hristos.  

61  Maria I. Sourmpa, Τὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ Γερμανοῦ Α΄ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ Ὁμολογητῆ (±650-740). Μελέτη Φιλολογική (teză de doctorat), Atena, 2020, pp.
129-130.

Monahul Filotheu Bălan
Mănăstirea Petru Vodă

 Pr. Dragoș Bahrim
Seminarul Teologic Ortodox

Sf. Vasile cel Mare, Iași
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