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TEZAUR DE SPIRITUALITATE 

ROM+NEASC| DIN MUNTELE ATHOS

Prof. Dr. Vasile VASILE

~n urm\ cu mai bine de un secol, ilustrul c\rturar moldovean,
Teodor T. Burada, fondatorul muzicologiei române[ti, membru co-
respondent al Academiei Române, dup\ pelerinajul la locurile sfinte,
propunea `n lucrarea sa tip\rit\ `n anul 1884 – O c\l\torie la Mun-

tele Athos1 – alc\tuirea unei comisii format\ din diferi]i speciali[ti ai
mai multor domenii care s\ investigheze vastul material athonit, adu-
nat `n vreme [i care ascunde mari taine ale istoriei universale [i ro-
mâne[ti: …muntele Athos cuprinde `n sine multe izvoare de mare

pre] pentru istoria românilor [i ar fi de dorit ca ele s\ fie studiate mai

cu deam\nuntul de cum s-a putut face `n c\l\toria mea cea re-

pede [i f\r\ mijloacele necesare pentru a culege tot ce se afl\ `n acel

munte. Am fi de p\rere ca guvernul nostru s\ trimeat\ `n muntele

Athos o comisie istoric\ [i artistic\, care s\ cerceteze documentele [i

zidirile ce se afl\ acolo, sco]ând planurile, luând inscrip]iunile `n fac-

simile, cercet`nd [i copiind hrisoavele [i pomelnicile care se afl\ prin

m\n\stiri, fotografiind sau desenând de pe pere]ii bisericilor por-

tretele domnilor [i ale boierilor no[tri, mormintele [i odoarele d\ruite

de ei, ce se g\sesc la acele m\n\stiri.

Nu [tim ast\zi dac\ ilustrul folclorist avea `n vedere vastul ma-
terial muzical depozitat `n arhivele athonite. Mai curând – urm\rind
detaliile studiului – am fi `ndrept\]i]i s\ credem c\ el avea `n ve-
dere elementele de arhitectur\, construc]iile m\n\stirilor [i celelalte
elemente arhitectonice [i artistice care nu puteau sc\pa aten]iei sale
deschise spre etnografie [i cultur\. C\rturarul descrie, printre cei dintâi
speciali[ti români, via]a spiritual\ a monahilor [i insist\ asupra ins-
crip]iilor de pe pere]ii m\n\stirilor atestând generozitatea [i grija
voievozilor români pentru perpetuarea celei mai autentice tradi]ii

1 Burada, Teodor T., O c\l\torie `n Muntele Athos. ~n: Revista pentru istorie, ar-

heologie [i filologie, Bucure[ti, 1883, studiu republicat `n extras [i apoi `n edi]ia critic\

alc\tuit\ de V. Cosma, Opere, vol. IV, Bucure[ti, Editura muzical\, 1980, pp. 99-137.
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cre[tine. El se opre[te asupra documentelor domne[ti, a hrisoa-
velor din marile a[ez\ri monastice cunoascute [i care „ar `navu]i iz-
voarele istorice ale românilor, pe care singure se poate cl\di o istorie
adev\rat\ a ]\rii noastre”2. Burada aminte[te de ctitoriile lui {tefan cel
Mare, Vladislav Vod\, Radu cel Mare, Alexandru L\pu[neanu, Iere-
mia Movil\, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu, Antioh Can-
temir, Constantin Brâncoveanu, Grigore Ghica etc., ale c\ror hrisoave
le cerceteaz\ [i le descrie sumar, ca argumente `n favoarea ideii de
investigare a vastului patrimoniu privitor la istoria culturii noastre
na]ionale [i ortodoxe. Propunerea eminentului ctitor al muzicolo-
giei române[ti a r\mas pân\ ast\zi f\r\ r\spunsul a[teptat [i care ar
fi adus reale beneficii istoriei culturii noastre [i celei ortodoxe, ele ofe-
rind posibilitatea de a deschide drumul [i pentru cercetarea muzico-
logic\. Pân\ la revenirea asupra importan]ei culturale a fondului
athonit, tot `n forme individuale, va mai trece aproximativ o jum\-
tate de secol, chiar dac\ printre cei preocupa]i de rosturile istorice ale
fondurilor athonite se va num\ra inclusiv marele istoric Nicolae Iorga.

Se poate discuta doar despre o abordare [i despre o prezentare
progresiv\ a Muntelui Athos [i a pre]ioaselor documente de aici, `n-
deosebi `n alte ]\ri europene, catolice [i protestante, Fran]a, Anglia,
Germania, Olanda, Danemarca, Belgia – unde au ap\rut prestigi-
oase publica]ii consacrate `n primul rând valorilor arhitecturale [i
istorice, ajungându-se treptat la o neb\nuit\ gam\ de domenii din
perspectiva c\rora a `nceput cunoa[terea Sfântului Munte [i `n final
la monumentala colec]ie Archives de l’Athos, publiés sous la direction

de Gabriel Millet, ajuns\ la tomul al XVIII-lea3, publicare aflat\ `n
derulare.

2 Idem, p. 96, respectiv 197.
3 Archives de l’Athos, publiés sous la direction de Gabriel Millet, Tome I – Actes

de Lavra, (897-1178), Edition diplomatique et critique par Germaine Rouillard et Paul

Collomp, Paris, 1937; Idem, Tome II, – Actes de Kutlumu[, Edition diplomatique

par Paul Lemerle, Paris, 1945; Tome III – Archives de l’Athos fondées par Gabriel

Millet; Actes des Xéropotamou, Edition diplomatique par Jacques Bompaire, Paris,

1964; Tome IV – Actes de Dionysiou, Edition diplomatique par Nicolas Oikono-

midès, Paris, 1968; Tome V – Actes de Lavra, Premiere partie de Dionysiou, Edition

diplomatique par Paul Lemerle, André Guillou et Nicolas Svoronos, Paris, 1970; Tome

VI – Actes de Esphigménou, Edition diplomatique par Jacques Lefort, Paris, 1973;

Tome VII – Actes de Protaton, Edition diplomatique par Denise Papachryssanthou,

Paris, 1975: Tome VIII – Actes de Lavra II, Edition diplomatique par Paul Lemerle,

André Guillon, Nicolas Svoronos, Denise Papachryssanthou, Paris, l977; Tome

IX – Actes de Kastamonitou, Edition diplomatique par Nicolas Oiconomidès. Paris,
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La sfâr[itul secolului al XIX-lea se ajunge chiar la o prim\ `n-

cercare de inventariere a unor manuscrise din Athos, printre care se

g\sesc [i multe muzicale – Katavlogo" tw~n ejn tai~" Bibliothvkai"
tou~ &Agivou jOrou" e&llhnikw~n kwdivkwn – Catalogue of the Greek

Manuscripts on Mount Athos, Edited for the Synadics of the Uni-

versity Press by Spyr. P. Lambros, I-II, Cambridge, 1895 [i 1900. Ca-

talogul este scris `n totalitate `n limba greac\, limba documentelor.

Mari oameni de cultur\ români, `ncepând cu Nicolae Iorga [i

ajungând `n timpurile noastre la academicianul Virgil Cândea, la

istoricul român de la Paris, Petre N\sturel, la R\zvan Theodorescu

[i Andrei Pippidi, teologi de talia lui Badea Cire[eanu, Constantin

Erbiceanu, Marcu Beza, Teodor Bodogae, Teodor M. Popescu, Ale-

xandru Elian, Liviu Stan, Ene Brani[te, Gheorghe Moisescu etc., la

care s-au ad\ugat istorici ca Emil Turdeanu, Florin Marinescu, Du-

mitru N\stase [i litera]i ca Nicolae Cartojan, sau autorii cataloagelor

de manuscrise grece[ti, Nestor Camariano, ori Constantin Litzica

[.a.m.d., au semnalat prezen]a unor importante fonduri de manus-

crise muzicale române[ti.

Bogatul [i excep]ionalul fond muzical athonit r\mânea `ns\ mai

departe necunoscut cercet\rii muzicologice române[ti, `n perioada

totalitar\ o asemenea ini]iativ\ fiind de neconceput. ~n aceste con-

di]ii primele semnal\ri asupra valorilor muzicale din fondurile Sfân-

tului Munte apar]in unor speciali[ti str\ini, cum ar fi bizantinologul

Andrija Jakovljevi, care, `n urm\ cu mai bine de dou\ decenii, sem-

naleaz\ prezen]a fondului muzical românesc de la M\n\stirea Sfântul

3 1978; Tome X – Actes de Lavra, III, Edition diplomatique par Paul Lemerle;

Tome XII – Actes de Saint Pantéleémon, Edition diplomatique par Paul Lemerle,

Gilbert Dagron, Sima Circovic, Paris, 1982; Tome XIII – Actes de Dochiariou, Edi-

tion diplomatique par Nicolas Oiconomidès, Paris, 1984; Tome XV – Actes de Xé-

nophon, Edition diplomatique par Denise Papachryssanthou, 1986; Tome XVI – Actes

d’Iviron, II, Edition diplomatique par Jacques Lefort, Nicolas Oikonomidès, Denise

Papachryssanthou avec la colaboration par Vasiliki Kravari et Hélène Métrévéli, Paris,

1990; Archives de l’Athos fondées par Gabriel Millet et Paul Lemerle, publiées par

Jacques Lefort sous le patronage de l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres et

de l’Academie d’Athènes – Actes des Pantocrator, Edition diplomatique par Vasiliki

Kravari, Paris, 1991; Tome XVIII – Actes d’Iviron, III, Edition diplomatique par

Jacques Lefort, Nicolas Oikonomidès, Denise Papachryssanthou, V. Kravari, avec

la colaboration par et Hélène Métrévéli, Paris, 1994.

1978; Tome X – Actes de Lavra, III, Edition diplomatique par Paul Lemerle; Tome

XII – Actes de Saint Pantéleémon, Edition diplomatique par Paul Lemerle, Gilbert

Dagron, Sima Circovic, Paris, 1982; Tome XIII – Actes de Dochiariou, Edition di-

plomatique par Nicolas Oiconomidès, Paris, 1984; Tome XV – Actes de Xéno-
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et de l’Academie d’Athènes – Actes des Pantocrator, Edition diplomatique par Vasi-

liki Kravari, Paris, 1991; Tome XVIII – Actes d’Iviron, III, Edition diplomatique

par Jacques Lefort, Nicolas Oikonomidès, Denise Papachryssanthou, V. Kravari, avec

la colaboration par et Hélène Métrévéli, Paris, 1994.
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Pavel4, printre ai c\rei ctitori se num\r\ Neagoe Basarab [i dom-

nitorul martir Constantin Brâncoveanu. Eminentul bizantinolog

Gheorghe Ciobanu nu [i-a putut st\pâni entuziasmul, `ncurajând pu-

blicarea descrierii sumare [i prioritar filologic\, a lui Jakovljevi5.

~n vizita pe care i-am f\cut-o `n urm\ cu mai mul]i ani, `n casa
proprie de la marginea Acropolei, din Atena [i la Instititul de bi-
zantinologie, pe care-l patroneaz\ cu autoritate, bizantinologul Gre-
gorios Stathis m-a `ndemnat s\ m\ ocup serios de manuscrisele
muzicale athonite scrise de români, `n limba greac\, slavon\ [i ro-
mân\, el nereu[ind s\ cuprind\ nici `ntregul material grecesc, `n cele
[apte masive volume consacrate fondurilor din Athos6 [i dintre care
au ap\rut deja primele trei – ultimul prezentat cititorilor revistei
Muzica7. ~n plus, nu mi-a ascuns [i aveam s\ m\ conving la fa]a
locului despre marile dificult\]i pe care nu le-a putut surmonta:
majoritatea documentelor muzicale române[ti este scris\ `n limba
român\, dar cu litere chirilice, o bun\ parte de mân\ [i care ridic\
probleme nu numai de descifrare, dar [i de traducere. ~n acela[i
timp, el `mi atr\gea aten]ia asupra necesit\]ii corel\rii documen-
telor cu c\r]ile `n care au fost descrise unele dintre ele, `n marile
cataloage ale colec]iilor str\ine, `ndeosebi ale celor publicate de
[coala francez\ de bizantinologie.

Apare astfel explicabil\ abordarea patrimoniului spiritual din Athos
din perspectiva pe care am considera-o muzicologic\, comunit\-
]ile monahale athonite g\zduind documente muzicale excep]ionale
de la cele `n nota]ie ecfonetic\ pân\ la cele copiate `n secolul trecut,
al XX-lea, r\mase de la unii monahi români `nc\ `n via]\, cum ar fi
cel mai vârstnic ieroschimonah din Athos, românul Dionisie Ignat,
chemat recent la Domnul dup\ ce s-a apropiat de atingerea a 80
de ani de vie]uire ne`ncetat\ `n Muntele Sfânt (!)

4 Jakovljevi, Andrija. Inventary of Romanian Musical Manuscripts of Agios Paulos
Monastery on Mount Athos. ~n: Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Thé-
atre, Musique, Cinéma, Bucure[ti, Tome XIX, 1982, pp. 63-66 [i Jakovljevi, Andrija.
Inventarul manuscriselor muzicale române[ti aflate la M\n\stirea Sf. Pavel de la
Muntele Athos. ~n: Studii [i cercet\ri de istoria artei, Seria Teatru, Muzic\, Cine-
matografie, tom XXIX, Bucure[ti, Editura Academiei, 1982, pp. 35-39.

5 Ciobanu, Gheorghe, Addenda. ~n: Studii [i cercet\ri de istoria artei, Seria Teatru,

Muzic\, Cinematografie, tom XXIX, Bucure[ti, Editura Academiei, 1982, p. 39.
6 Stavqh, Gr. Q. TaV Ceirovgroafa Buzantinh~" Mousikh~" &Agion Oro", Aqh~nai,

tovmo" A, 1975, tovmo" B, 1976, tovmo" G, 1993.
7 Vasile, Vasile. Manuscrisele de muzic\ bizantin\ din Muntele Athos, tom III, de

Gr. Stathis. ~n: Muzica, Bucure[ti, An IX, nr 2 (34), aprilie-iunie l998, pp. 153-157.



220 TEOLOGIE {I VIA}|

{i eu trebuia s\ parcurg treptele cunoa[terii lumii inedite care
este Athosul, cu monahii s\i, greci, români, ru[i, bulgari, sârbi, fran-
cezi, englezi, orientali [.a.m.d. Am cunoscut astfel Athosul, devenit
Muntele Sfânt – Agiov jOro" – sau, `n forma slavonizat\, Sfetagora,
cu via]a siha[trilor s\i, via]\ devenit\ adev\rat `ndreptar pentru ur-
ma[i, dintre care unii vor ajunge figuri ilustre ale isihasmului atho-
nit [i oriental.

A[ez\mintele monastice athonite depoziteaz\ un imens tezaur
scriptic, ce se adaug\ c\r]ilor de cult copiate pe pergament, pe hârtie
sau tip\rite. Toate alc\tuiesc un patrimoniu ale c\rui dimensiuni `nc\
nu le b\nuie nimeni pân\ `n prezent [i care ascund `n filele afec-
tate de patina vremii `n cea mai mare parte, pagini inedite din cu-
noa[terea uman\, din via]a isihast\, din cea de cult, dar nu `n ultimul
rând din istoria vie]ii biserice[ti [i politice a Orientului [i chiar [i a
Occidentului. Documentele redactate `n limbi diferite, de autori diver[i,
cunoscu]i sau necunoscu]i [i cu o tematic\ foarte cuprinz\toare,
ascund mai departe `n filele lor roase de vreme, unele [i de folo-
sire [i de indiferen]\, mari taine ale istoriei. Nu am g\sit la nici-
unul dintre cercet\torii care s-au aplecat pân\ acum cu r\bdare [i
cu interes, mul]i [i cu profesionalism, `nfruntând dificult\]ile intrin-
seci ale `ntreprinderii, semne de mul]umire pentru rezultatele ob-
]inute, determinate de lipsa de receptivitate fa]\ de dorin]a investi-
g\rii acestor fonduri. Dimpotriv\. Cei mai mul]i las\ a se `ntrevedea
nemul]umirea lor pentru modul `n care sunt cercetate sau puse la
dispozi]ia celor interesa]i asemenea valori. ~n atari condi]ii, fiecare a
mers pe un drum total necunoscut, mai ales c\ multe din aceste do-
cumente, unele neinventariate [i neclasificate, circul\, dintr-un loc `n
altul, `n general arhivele [i bibliotecile athonite având un regim sui-
generis, diferit de la o m\n\stire la alta [i de la un stare] [i de la un
bibliotecar la altul, iar altele nu au mai fost deschise de decenii, dac\
nu chiar de secole. ~ntre timp multe documente au [i p\r\sit Sfântul
Munte, `ncât unele cercet\ri actuale se pot baza doar pe relat\rile
unor c\l\tori str\ini care au descris, `n diferite timpuri, `n cele mai
diferite moduri, via]a athonit\ [i valorile Muntelui Sfânt.

Pentru a ajunge la considera]ii muzicologice, am sim]it nevoia unei
abord\ri generale, dintr-o perspectiv\ cre[tin\ ortodox\, a vie]ii bi-
serice[ti [i duhovnice[ti, a spiritualit\]ii isihaste, athonite, pentru a
contura mai `ntâi planul general, politic [i spiritual al evolu]iei rela-
]iilor româno-athonite, `n cadrul c\rora cele privind muzica de cult
`[i g\sesc un loc central. ~n fond, via]a de cult este fundalul pe care
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evolueaz\ `ntreaga spiritualitate a comunit\]ilor athonite, privite atât
`n derularea lor diacronic\, dar [i `n cea sincronic\, Athosul putând fi
comparat cu un intens rug aprins al rug\ciunii inimii, dar [i al celei
cântate, al imnurilor `nchinate lui Dumnezeu, sfin]ilor [i `n special
Fecioarei Maria, patroana spiritual\ a Sfetagorei.

Demersul nostru a `mbinat cunoa[terea direct\, nemijlocit\ a
acestei vie]i, `n cele zece stagii ale ultimilor ani, cu ceea ce s-a notat
despre Muntele Athos, f\r\ a avea preten]ia parcurgerii exhaustive [i
aprofundate a tuturor paginilor scrise pân\ acum despre acest mira-
culos centru al vie]ii cre[tine, `n care-[i duc via]a exemplar\ repre-
zentan]i ai celor mai diverse na]ionalit\]i europene. Multilaterali-
tatea problematicii, dublat\ de bogatul patrimoniu muzical, m-a
obligat la investigarea manuscris cu manuscris, fil\ cu fil\ a vastului
[i pre]iosului tezaur, depozitat `n unele cazuri `n cele mai neb\nu-
ite locuri, prezentat `n forma primar\ [i ca baz\ pentru cercet\ri [i
aprofund\ri ulterioare personale dar [i ale altor speciali[ti.

~narmat cu aprob\rile de rigoare de la forurile responsabile din
Kareia, Salonic, Atena [i Constantinopol, am avut de `nfruntat cer-
bicia unor bibliotecari [i stare]i care s-au ar\tat chiar refractari `n unele
cazuri la ini]iativa mea de a fi[a bogatul fond muzical, z\g\zuit cu
lac\te istorice care nu puteau fi descuiate decât de to]i cei trei mo-
nahi care p\strau cheile. Discu]iile cu al]i cercet\tori mi-au confir-
mat faptul c\ nu am fost singurul care am beneficiat de un ase-
menea tratament. Petre N\sturel de la Paris sublinia faptul c\ nici
permisul special de la UNESCO nu i-a fost salutar `n unele m\n\s-
tiri. Acestor dificult\]i descurajatoare se adaug\ [i faptul c\ bibliote-
carii nu pun la dispozi]ia cercet\torilor români cataloagele [i inven-
tarele, ci pretind num\rul de inventar al manuscrisului dorit, pe care
trebuie s\-l afli pe cu totul alte c\i. Explica]ia trebuie c\utat\ `n nos-
talgia unora dintre c\lug\rii greci dup\ fabuloasele averi pe care
le-au avut `n }\rile Române `nainte de secularizarea domnitorului
Al. I. Cuza [i `n unele cazuri necunoa[terea con]inutului lor.

A[a se face c\ sunt primul cercet\tor român care am putut fi[a
la fa]a locului un bogat material muzical românesc necunoscut pân\
`n prezent cercet\rii na]ionale [i apar]inând m\n\stirilor Sfântul

Pavel, Stavronichita, Simonpetra, Iviron, Dionisiu, Grigoriu, Ca-

racalu, Cutlumu[, Pantocrator, schiturilor române[ti Prodromu [i
Lacu (Bunavestire, Sfântul Nicolae, Acoperemântul Maicii Domnu-

lui, biserica central\ cu hramul Sfântul Dimitrie) [i chiliilor româ-
ne[ti de la Vatoped, Sf. Gheorghe – Colciu, Sfântul Ipatie, Na[terea
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Sfântului Ioan Botez\torul, chiliei Adormirea Maicii Domnului,

chiliilor din Provata, T\ierea capului Sfântul Ioan Botez\torul [i

Sfântul Ioan Teologul (Cucuvinu), chilia româneasc\ Sfântul Gheor-

ghe – Kapsala, chilia greceasc\ Evanghelismos din Kapsala etc., fon-
duri particulare ale ieroschimonahului Gheorghe din Colciu [i mona-
hului Emilian Mierlu[c\ din m\n\stirea Cutlumu[, toate necesit`nd
prezent\ri detaliate pentru a urm\ri nu numai evolu]ia muzicii de
cult la români afla]i dincolo de grani]ele ]\rii, ci [i a vie]ii muzicale
[i a crea]iei liturgice `n cea mai autentic\ tradi]ie bizantin\. 

Gra]ie unor `ncuraj\ri ale câtorva monahi români, adev\ra]i oa-
meni de cultur\ [i de via]\ duhovniceasc\ – [i nu pot s\ nu-i nu-
mesc pe destoinicii stare]i [i monahi de la schiturile [i chiliile româ-
ne[ti, Lacu – p\rintele {tefan Nu]escu, Sfântul Gheorghe Colciu –

Colciu – ieroschimonahii Dionisie [i p\rintele Ioan, Prodromu – p\-
rintele Petroniu T\nase, chiliei Sfântul Gheorghe – Kapsala – arhi-
diaconul Petroniu Cobzariu, Sfântul Ipatie – p\rintele Ilarion, Ador-

mirea Maicii Domnului – Xiropotamu – p\rintele Spiridon, Acope-

remântul Maicii Domnului – Lacu, p\rintele Isidor, chiliei Sfântul

Ioan Teologul – p\rintele Siluan etc. [i c\rora trebuie s\ adaug pe
ilu[trii monahi francezi, Macarie de la Simonpetra, p\rintele Ambro-
zie de la Stavronichita [i pe p\rintele grec, Damaschin de la Gri-
goriu – deci, gra]ie `ncuraj\rii [i uneori chiar unor demersuri directe
ale lor, am reu[it s\ dep\[esc momentele grele descurajatoare [i s\
am acces la documente unice, despre unele dintre ele ne[tiindu-se
pân\ atunci nici c\ exist\. ~n aceast\ lume cu totul inedit\ am tr\it
[i eu bucuria `ntâlnirii cu prezen]a româneasc\ `n Athos, concre-
tizat\ nu numai `n vestigii [i documente, dar [i `ntr-un inestimabil
tezaur muzical viu, interpretat de mari psal]i sau imortalizat `n do-
cumente de o importan]\ excep]ional\ pentru istoria evolu]iei mu-
zicii bizantine cultivat\ de români.

~nainte de a face câteva considera]ii generale asupra acestui ne-
pre]uit [i necunoscut patrimoniu, consider necesar s\ rememorez
câteva momente de excep]ie tr\ite `n climatul isihast athonit.

{tiam, `nainte de prima mea descindere `n peninsula isihasmului
ortodox, ca to]i cei din genera]ia mea [i din cele precedente, din nu-
vela lui Negruzzi c\ Alexandru L\pu[neanu este autorul celebrelor
mottouri Dac\ voi nu m\ vre]i, eu v\ vreu, Pro[ti, dar mul]i! [i De

m\ voi scula, pre mul]i am s\ popesc [i eu… [i cel care ar fi de-
capitat la un osp\] 47 de boieri, ale c\ror c\p\]âni i le-a ar\tat so]iei
sale, Ruxandra. Mai [tiam din analiza pe care am f\cut-o operei lui
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Alexandru Zirra, ce pornea de la nuvela amintit\, c\ eminentul mu-
zician moldovean `l completa `n bun\ parte pe Negruzzi, g\sind
resorturile reale psihologice, istorice [i sociale ale asprimii voievo-
dului moldovean [i ale actelor sale de r\zbunare `mpotriva boie-
rilor tr\d\tori. Dar `n Athos am `ntâlnit un personaj cu totul nou:
Alexandru L\pu[neanu – ctitor al multor a[ez\minte de cult sau
anexe ale acestora, pomenit la servicii liturgice, pictat pe pere]ii M\-
n\stirii Caracalu [i veghind la viitorul Ortodoxiei din peretele uneia
dintre cele mai mari biserici athonite – Dohiariu, unde este pomenit
zilnic. Cât\ intui]ie dovedise Zirra când anticipa drama psihilogic\ a
c\lug\rului Pahomie, fostul voievod, prin intona]iile primului eh bi-
zantin din preludiul ultimului act, chiar dac\ locul epilogului operei
sale nu este Dohiariul athonit, ci cealalt\ ctitorie a lui L\pu[neanu –
Slatina! Amintesc acest exemplu deoarece [i pentru domeniul ur-
m\rit de mine, cel muzical, [ocul avea s\ fie de acelea[i dimensiuni
[i descoperirile trebuie aduse la cuno[tin]a tuturor celor interesa]i.

Inegalabila contribu]ie material\ [i spiritual\ româneasc\ acor-
dat\ m\n\stirilor Athosului l-a f\cut pe episcopul rus, Porfir Us-
penschi, unul dintre primii cercet\tori ai vie]ii athonite, autor al mai
multor c\r]i consacrate isihasmului athonit, publicate `nainte de vi-
zita lui Burada `n Athos, s\ afirme c\ niciun alt popor n-a putut
egala pe români `n sprijinirea m\n\stirilor Sfântului Munte. Istoricii
subliniaz\ faptul c\, dup\ cucerirea Constantinopolului, a Greciei,
Bulgariei [i Serbiei de c\tre noul imperiu, cel otoman, domnitorii
Moldovei [i ai Valahiei au r\mas singurii spirijnitori ai a[ez\min-
telor monahale athonite, care trebuiau s\-[i pl\teasc\ tributul lor fa]\
de Marea Poart\ `n schimbul garant\rii libert\]ii.

De-a lungul secolelor sunt considerate, rând pe rând, române[ti
mai multe m\n\stiri athonite. Cutlumu[ul este numit\ `n multe docu-
mente „marea lavr\ a }\rii Române[ti”, Zografu  apare `n documen-
tele epocii lui {tefan cel Mare ca „m\n\stirea moldav\”, deoarece
marele domnitor moldovean construise arsanaua, pe al c\rei zid este
imortalizat numele s\u `n calitate de ctitor [i rezide[te biserica cea
mare, `n anul 1475, d\ruindu-i cele patru evangheliare, caligra-
fiate `n Moldova, la [coala de la M\n\stirea Neam], de c\tre Teo-
dor M\ri[escu [i la Putna, de c\tre monahul Filip. Caracalu este
reconstruit de Petru Rare[ [i apoi de Alexandru L\pu[neanu, ale
c\ror chipuri str\juiesc intrarea `n biserica mare. Simonpetra este re-
construit\ din temelii de Mihai Viteazul dup\ ce arsese din temelii [i
este impresionant ast\zi c\ te `ntâmpin\ la intrarea `n arhondaric [i
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`n trapez\ portretul voievodului Unirii de la 1600. M\n\stirea Dio-
nisiu este considerat\ de Radu cel Mare, `n 1504, ctitoria sa, iar Nea-
goe Basarab canonizeaz\ pe ex-patriarhul ecumenic [i ex-mitropo-
litul Nifon [i-i `napoiaz\ moa[tele chinoviei unde [i-a sfâr[it via]a,
a[ezate `ntr-un superb chivot, apreciat ca unul dintre cele mai `n-
semnate odoare ale ortodoxiei, construind cel mai `nalt turn al cur]ii
interioare. Esfigmenu a fost – se pare – ultima m\n\stire care a avut
[ansa de a r\mâne chinovie româneasc\, aici g\sindu-se la loc de
cinste portretul mitropolitului moldovean Veniamin Costachi. {i exem-
plele ar putea continua, putându-se afirma c\ nu exist\ m\n\stire
athonit\ care s\ nu fi beneficiat, `ntr-un fel sau `n altul, de d\rnicia
româneasc\ ce a c\p\tat forme concrete `n construiri totale [i par-
]iale, repara]ii, extinderi, amenaj\ri, moderniz\ri, reconstruiri etc. ale
unor impresionante monumente de arhitectur\ func]ionale [i ast\zi,
picturi interioare, renov\ri de picturi, odoare [i ve[minte de cult [i
mai ales c\r]i [i manuscrise, multe dintre ele muzicale. Unii dintre
grecii nostalgici care mai viseaz\ la vechile metoace din România nu
[tiu probabil, sau uit\ c\ Athosul `nsu[i devenise `n secolele tre-
cute un fel de metoc românesc, voievozii no[tri veghind cu respon-
sabilitatea multora dintre bazileii bizantini la via]a material\ [i spi-
ritual\ a Sfântului Munte.

Printre cele mai importante confirm\ri ale d\rniciei române[ti
fa]\ de a[ez\mintele athonite trebuie amintite m\car cele mai re-
prezentative.

La m\n\stirea Zografu, portretul lui Alexandru L\pu[neanu se
al\tur\ ilustrului s\u predecesor, Sf. {tefan cel Mare [i celor ale ur-
ma[ilor lor, Vasile Lupu [i Antioh Cantemir, to]i completând portre-
tele ctitorilor ini]iali, `mp\ratul bizantin Ioan Paleologul [i ]arul vlaho-
bugarilor, Ioan Asan. Din p\cate to]i cei patru domnitori moldo-
veni sunt ascun[i privirilor pelerinilor, nu [tiu dac\ inten]ionat sau
nu, dar de mai mul]i ani. La intrarea `n arhondaricul [i `n trapeza
M\n\stirii Simonpetra te `ntâmpin\ marele voievod al Unirii de la
1600, Mihai Viteazul [i monahii de aici dovedesc un respect cu totul
deosebit românilor, gra]ie ilustrului domnitor m\n\stirea reluân-
du-[i activitatea dup\ ce `n 1580 arsese din temelii. Din `naltul turn
de veghe al M\n\stirii Sfântul Pavel str\juie[te domnitorul martir
Constantin Brâncoveanu, iar intrarea `n M\n\stirea Dionisiu este ve-
gheat\ de cei doi ctitori: `mp\ratul bizantin Alexios III Comnen – `n
stânga [i voievodul ungrovlah Neagoe Basarab – `n dreapta, fie-
care `nso]it de figurile ctitorilor apar]inând lumii athonite, Sfântul
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Denys [i fostul patriarh al Constantinopolului, trecut prin scaunul
mitropolitan de la Curtea de Arge[, dup\ mazilirea din fruntea pa-
triarhiei ecumenice. Aici am admirat minunatul Evangheliar cu no-
ta]ie ecfonetic\ donat m\n\stirii de voievodul muntean Mircea
Ciobanu [i de so]ia sa, Doamna Chiajna. 

Din peretele turnului arsanalei de la M\n\stirea Vatoped te
prive[te, dup\ mai bine de o jum\tate de mileniu, chipul lui {tefan
cel Mare, imortalizat pe o superb\ plac\ de marmur\, iar turnul
arsanalei Zografului st\ m\rturie `n acela[i sens. La M\n\stirea
Esfigmenu este imortalizat chipul `naltului ierarh c\rturar Venia-
min Costachi, iar `n biserica de la Dohiariu `[i doarme somnul de
veci mitropolitul moldovean Theofan, singurul ierarh ortodox ce-[i
are cripta `n interiorul unei biserici athonite. 

Exist\ credin]a c\ Petru Rare[, ca [i L\pu[eanu, de altfel, [i-ar
fi sfâr[it via]a printre monahii athoni]i, fiind pictat pe unul din pe-
re]ii M\n\stirii Caracalu, fa]\-n fa]\ cu urma[ul s\u `n scaunul dom-
nesc al Moldovei.

Monahii de la Grigoriu vorbesc cu pasiune [i recuno[tin]\ des-
pre ctitorul {tefan cel Mare, cei de la Cutlumu[, despre ctitorul român
Nicolae Alexandru, protectorul celebrului Gavriil Protul [i despre vo-
ievodul valah Vlaicu, cel care a reconstruit m\n\stirea, iar cei de la
M\n\stirea Filotheu, despre ctitorul Vlad }epe[. La Zografu se p\s-
treaz\ la mare cinste icoana f\c\toare de minuni a Sfântului Gheor-
ghe [i cele dou\ prapure-steaguri, care l-au `nso]it pe {tefan cel Mare
`n crunta `ncle[tare de la Podul ~nalt, iar la Dionisiu poate fi ad-
mirat chivotul de argint pentru moa[tele Sfântului Nifon, fost pa-
triarh ecumenic [i fost mitropolit al Ungrovlahiei, d\ruit m\n\stirii
de Neagoe Basarab. N-am interpretat ca pe o simpl\ `ntâmplare
faptul c\ aici se g\se[te una dintre variantele importante ale ~nv\-

]\turilor lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u, Teodosie [i c\ monahii de
aici au serbat ca pe un adev\rat eveniment primirea variantei tip\-
rit\ la Bucure[ti, pe care le-am donat-o, chiar dac\ ei nu [tiu nici limba
român\ [i nici cea slavon\ a c\r]ii editate de Dan Zamfirescu.

La Marea Lavr\ te `ntâmpin\ biserica `nchinat\ de voievozii ro-
mâni, Sfântului Mihail al Sinadelor [i Evangheliarul datat `n seco-
lele X-XII, scris cu nota]ie ecfonetic\, pe pergament, ferecat [i d\ruit
m\n\stirii de Matei Basarab [i so]ia sa Elena – Ms. nr. A – 97 Marea
Lavr\ - Eujaggevlion dar [i primul Anastasimatar `n limba român\,
al lui Mihalache Moldovlahul – Ms. nr. Z – 26. ~n ctitoria Sfântului Atha-
nasie sunt g\zduite aceste inestimabile valori, al\turi de lucr\ri ale
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perioadei patristice. Chipurile voievodului ctitor [i donator al pre-
]iosului document liturgico-muzical, Matei Basarab [i al so]iei sale,
Elena, deschid minunata carte, fiind desenate pe prima fil\, al\turi de
patronul ctitoriei sale, Sfântul Mihail. Anastasimatarul este prima lu-
crare cunoscut\ de acest gen `n limba român\, cu semiografie muzi-
cal\ cucuzelian\, [i necesit\ o studiere minu]ioas\, autorul dovedin-
du-se tributar numai textului nou, `ntr-o limb\ ce mai are de luptat
pentru a deveni liturgic\, melodica fiind `n cea mai mare parte origi-
nal\, f\r\ a ie[i din matca stilistic\ bizantin\. Cânt\rile Anastasima-

tarului [i altele apar]inând lui Mihalache vor circula `n multe
manuscrise din Athos [i din ]ar\ [i au fost cunoscute [i lui Anton
Pann, cel care-l aminte[te la loc de cinste `n incursiunea sa `n isto-
ria muzicii bizantine.

Considerând deci acest autentic monument al culturii [i mu-
zicii române[ti [i cele dou\ Lec]ionare evanghelice ca o anticipare
a prezent\rii corespondentelor muzicale ale recuno[tin]ei pentru spri-
jinul material efectiv pentru reconstruirea, repararea, extinderea m\-
n\stirilor athonite, vom sublinia faptul c\ aceste corespondente nu
numai c\ nu au lipsit, chiar dac\ unele sunt numai g\zduite de fon-
duri athonite, fiind scrise `n ]ar\ de c\tre psal]i greci sau orientali care
au `n vedere m\rinimia româneasc\.

Gesturile de recuno[tin]\ pentru generozitatea voievozilor mol-
doveni [i valahi fa]\ de m\n\stirile din ]ar\ [i din Athos se vor con-
cretiza [i `n cânt\ri specifice – polihronioane, care abund\ `n ma-
nuscrisele athonite. Ele au ajuns aici nu `ntâmpl\tor, ci fiind donate
de familiile domnitorilor, de copi[ti sau de anumi]i posesori, pu-
tându-se presupune c\, cel pu]in par]ial, au fost practicate [i `n co-
munit\]ile athonite. ~n fond, ast\zi nu putem reconstitui cu precizie
drumul unor asemenea crea]ii de omagiere a neprecupe]itului sprijin
material acordat de familiile domnitoare a[ez\mintelor monastice din
]ar\ – unele metoace ale m\n\stirilor athonite sau din Sfântul Munte,
`n epoc\ nef\cându-se distinc]iile na]ionale care sunt opera seco-
lului al XIX-lea. ~n perioada precedent\, na]ionalitatea era substi-
tuit\ de apartenen]a la ortodoxie [i de aceea contribu]ia româneasc\
este element component – de baz\ – a tradi]ionalei culturi bizan-
tine de limb\ greac\. Opera]ia de identificare a crea]iilor liturgice `n
limba greac\ realizate de autori valahi sau români, dar numi]i cu pri-
mul termen, necesit\ investiga]ii serioase `n numeroasele manuscrise
[i ea va eviden]ia `n primul rând circua]ia `n manuscrisele copiate [i
practicate de români, dar [i de greci, pentru o perioad\ când nu
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se f\cea nicio distinc]ie `ntre o na]iune [i cealalt\, caligrafii [i psal]ii
apar]inând `n primul rând ortodoxiei, nedivizat\ la acea vreme pe
criterii na]ionale.

{erban Cantacuzino, voievodul valah care [i-a legat numele de
faimoasa cucerire [i ctitorie cultural\, Biblia din 1688, este a[ezat
al\turi de cei patru patriarhi, cel ecumenic, al Constantinopolului –
Dionisie, al Alexandriei – Partenie, al Antiohiei – Neofit [i al Ierusa-
limului – Dositei, de c\tre copistul Manuscrisului nr. 5090/979/374 din
bogatul fond muzical al bibliotecii M\n\stirii Iviron, copiat `n anul
1686. Dup\ polihronioanele `nchinate reprezentan]ilor marilor pa-
triarhii r\s\ritene [i mitropolitului Târnovei, este copiat cel scris `n
cinstea lui {erban Voievod – Sevrmpanou Boeboovnta, `n glasul IV, cel
mai frecvent eh al unor asemenea crea]ii omagiale. Tot `n cinstea
domnitorului {erban Cantacuzino este scris polihronionul din Ms.
nr. 168 din fondul Marii Lavre, „facere” a patriarhului, Athanasie,
`n Vlahia `n timpul vie]ii domnitorului – poivhma kuVr  &Afanavsiou
Patriavrcou...eij" toVn aujfevnthn th~" Blaciva".

~ncerc\m o prim\ ordonare cronologic\ a crea]iilor oglindind re-
cuno[tin]a psal]ilor români [i greci pentru gesturile domnitorilor
români, aflate `n fondurile athonite, gesturi ce nu trebuie privite numai
ca acte de m\rinimie, ci mai ales ca o contribu]ie esen]ial\, vital\ la
prelungirea mo[tenirii bizantine [i la ap\rarea ortodoxiei. 

Eminenta slavist\ de la Oxford, Anne Pennington, consemna `n
urm\ cu trei decenii apari]ia unui polihronion `nchinat domni-
torului moldovean, Alexandru L\pu[neanu, cântare scris\, dup\ toate
probabilit\]ile, `n Marea Lavr\, `n Athos, `n vechea slavon\ bisericeasc\,
dar cu caractere grece[ti8.

Predecesorului lui {erban Cantacuzino, Grigore Ghica (domnitor
al Munteniei `ntre 1660-1664 [i 1672-1673 – a doua oar\ – ani utili
pentru datarea manuscrisului copiat mai mult ca sigur `n România [i
ulterior ajuns `n Athos) [i mitropolitului Dionisie al Ungrovlahiei
(1672) li se dedicau alte polihronioane de c\tre mitropolitul Gherman

8 Pennington, Anne. E. Music in Sixteenth Century Moldavia: New Evidence. ~n:

Oxford Slavonic Papers, New series, volume XI, 1978, pp. 64-83; Republicat `n edi-

]ia bilingv\ (englez\ [i român\) `n: Pennington, Anne. E. Music in medieval Mol-

davia – Muzica `n Moldova medieval\, Cu un eseu de D. Conomos – The Monas-

tery of Putna and the Musical Tradition of Moldavia in the Sixteenth Century –

M\n\stirea Putna [i tradi]ia muzical\ a Moldovei `n secolul al XVI-lea, Edi]ie `n-

grijit\ de Titus Moisescu, Traducere din limba englez\ de C. Stihi-Boos, Bucure[ti, Edi-

tura muzical\, 1985.



228 TEOLOGIE {I VIA}|

al Noilor Patre, care se al\turau celor dedicate patriarhului ecu-
menic de Constantinopol [i unui mare slujba[ domnesc, Mihail
Postelnicu – Ms. nr. 5071/951/185, p\strat `n bogatul fond ar-
hivistic de la M\n\stirea Iviron, str\juit de celebra icoan\ f\c\toare
de minuni a Portaitisei – Port\ri]ei. Polihronionul pentru mitropo-
litul Ungrovlahiei Dionisie – Polucrovnion... Ou*ggroBlaciva"...
Dionuvsion... – ne ajut\ la datarea f\r\ dubii a copierii manuscri-
sului `n timpul celei de-a doua domnii a lui Grigore Ghica, 1672 [i
la explicarea provenien]ei sale: mitropolitul Dionisie este `ntro-
nizat `n anul 1672 [i s-a num\rat printre vie]uitorii m\n\stirii unde
este p\strat manuscrisul, ulterior devenind stare]ul unui metoc al Ivi-
rului din Moscova [i apoi al m\n\stirii bucure[tene Radu Vod\, metoh
al aceleea[i m\n\stiri athonite. Este posibil ca [i cel\lalt polihro-
nion al arhierului Gherman, aflat `n Ms. nr. 313 din biblioteca M\-
n\stirii Xiropotamu, s\ fi fost dedicat aceluia[i domnitor valah, ne-
nominalizat `n textul cânt\rii, sau urma[ului s\u – eij" toVn frovnon
OujggroBlaciva" – la tronul Ungrovlahiei.

Un polihronion asem\n\tor `nchinat mitropolitului valah Teo-
dosie (1668-1672 [i 1679-1708) este copiat `n Antologhionul – Pap-

dichie nr. 98 din fondul bibliotecii M\n\stirii Sfântul Pavel – Shvmeron
stolivzetai...caivroi" Ouvggroblaciva"...kuVrie Qeodovsie –Ast\zi `m-

podobe[te-te…, bucur\-te Ungrovlahie… kirie Theodosie…

Voievodul martir Constantin Brâncoveanu a beneficiat [i el de
polihronioane pe m\sura spirijinirii ortodoxiei. Elogiilor pe care i le

aduce Filothei sin Ag\i Jipei `n monumentala Psaltichie rum\neasc\

din 1713, echivalentul muzical al Bibliei de la Bucure[ti, carte tip\-

rit\ `n timpul predecesorului s\u, se adaug\ varianta polihronio-
nului `n glasul IV, necunoscut pân\ acum cercet\torilor români, din

Ms. nr. 166 aflat `n fondul bibliotecii Stavronichita, ff. 159-162v,

intitulat: &Etero" polucrnismoV" aujfenthkoV" th~" Oujggroblaciva"...
– Polucrovvion... & Iwavnnhn Kwnstantivno n Boebovdan... Alt polihro-

nismos pentru voievodul Ungrovlahiei… Ioan Constanrin Voievod…

Acest polihronion este, la rândul lui, `nso]it de un altul necu-
noscut bizantinologilor români [i anume cel dedicat marelui mi-
tropolit al epocii brâncovene[ti, Teodosie. Este crea]ia lui Hrisafi cel
Nou – PolucrnismoV" toVn panierwVtaton mitropolivthn Oujggro-
blaciva" k. k. Qeodovsion..., poivhma Crisavfou tou~ nevou – Polihro-
nismos pentru Prea Sfin]itul Mitropolit al Ungrovlahiei, k. k. Theo-
dosie…, facerea lui Hrisaf cel Nou – `n acela[i glas, IV. Cercetarea
comparat\ a polihronionului `nchinat lui Constantin Brâncoveanu,



229ISTORIE {I MONAHISM

citat mai sus – de pe filele 163v-166 – care nu are precizat autorul [i
a celui copiat `n Psaltichia rum\neasc\ a lui Filothei sin Ag\i Jipei –
Ms. nr. 61 din Biblioteca Academiei Române, ff. 54v-55, ne-ar putea
releva acela[i autor, ulterior putându-se stabili cronologia lor. Un
alt polihronion `nchinat aceluia[i voievod ne `ntâmpin\ `n Ms. nr.
90/993 din fondul m\n\stirii sârbe[ti Hilandar. Copierea acestei cân-
t\ri de omagiere a d\rniciei ultimului domnitor român p\mântean,
creat\ de patriarhul Constantinopolului, Athanasie – poivhma kuVr &
Afanasivou – facera lui kir Athanasie `n mai multe manuscrise de
la aceea[i m\n\stire [i de la altele, confirm\ marea ei popularitate
`nc\ `n timpul vie]ii ctitorului multor a[ez\minte monahale athonite
[i `n memoria c\ruia se p\streaz\ `n M\n\stirea Sfântul Pavel un
frumos paraclis care va fi patronat de icoana martirului pentru cauza
ortodoxiei. Cercetarea comparat\ a versiunii polihronionului dom-
nesc din fondul de la Stavronichita [i a celui din Manuscrisului nr. 61
din Biblioteca Academiei Române [i a celui publicat de Gheorghe
Ciobanu9, ar `nlesni stabilirea ordinii copierii lor dar [i alte date ne-
cesare investig\rii `n profunzime a documentelor `n care ele apar.

Domnitorii fanario]i vor continua s\ ajute material m\n\stirile
athonite, devenind ctitori ai multor loca[uri de `nchin\ciune, pome-
ni]i ca atare [i la sujbele din zilelor noastre, cum ar fi Xenofont, Xi-
ropotamu, Panteleimon, Stavronichita etc. {i ei vor beneficia de
aten]ia creatorilor din ]ar\ [i din Athos, cei care le dedic\ polihro-
nioane de mul]umire. Printre ei re]ine aten]ia Mihail Racovi]\ al Mol-
dovei, c\ruia celebrul protopsalt grec –  &Anastasivou Payaniwvtou
– Anastasie Rapsaniotul, cum apare `n codice, `i `nchin\ piesa din
Ms nr. 137 din M\n\stirea Xenofont: PolucronismoV" tou~ Boebovnda
Moldabiva"... KuVrion & Iwavnnhn Kwnstavtivnou MicahVl Ravkobiza –
Polihronismos al voievodului Moldovei... Domnul Ioan Constantin
Mihai Racovi]\.

Pentru domnitorul muntean, Nicolae Mavrocordat KuVrion & Iwavnnhn
Nikolavou & Alexavndrou Boebovnda – cum este pomenit `n cântarea
respectiv\ – a fost scris un polihronion asem\n\tor de c\tre iero-
monahul Climent Gr\di[teanu, copiat de el `nsu[i `n Ms. nr. 158 din
fondul M\n\stirii Xenofont. Fiului s\u, Ioan Mavrocordat, dom-
nitor a toat\ Moldova – pavsi" Moldoblaciva"  &Iwavnnhn Boebovnda –
cum apare `n codice, `i `nchin\ piesa din Ms nr. 137 din M\n\stirea
Xenofont.

9 Ciobanu, Gheorghe. Muzic\ instrumental\, vocal\ [i psaltic\ din secolele

XVI-XIX, Bucure[ti, Editura muzical\, 1978, pp. 114-126.
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Unele din aceste crea]ii, corespondentele muzicale ale vesti-

giilor istorice dar [i ale monumentelor arhitectonice, literare [i de

art\, au atras aten]ia, `nc\ de la sfâr[itul al XIX-lea, unor speciali[ti

occidentali ca Spyr. Lambros [i `nt\resc ideea generozit\]ii ortodoxiei
române[ti, datele respective fiind uneori preluate, din p\cate, `n mod

diletant [i de c\tre unii cercet\tori români, care uit\ `n multe cazuri

s\ citeze sursa intermediar\, pentru a-i face pe citirori s\ cread\ c\

ar fi cunoscut documentele originale. Singura preluare [tiin]ific\ a ma-

terialului din cataloagele lui Lambros – [i printre manuscrisele

prezentate sunt multe muzicale – apar]ine academicianului Virgil
Cândea10 [i cele dou\ c\r]i amintesc de acribia [i exhaustivitatea lui

Nicolae Iorga.

{i exemplele ar putea continua, practic fiecare dintre cele dou\-
zeci de m\n\stiri athonite beneficiind de ajutoare române[ti consi-
derabile [i vitale pentru existen]a lor, eviden]iate `ntr-o form\ sin-
tetic\ de excep]ie, pentru perioada cuprins\ `ntre primele afirm\ri
ale prezen]ei române[ti `n Athos pân\ la anul 1654, de c\tre is-
toricul român tr\itor la Paris, Petre N\sturel, `n lucrarea ce a avut
un mare rol [i `n documentarea noastr\11. Trebuie ad\ugate aici [i
polihronioanele aflate `n alte fonduri, dar create de autori stabili]i
definitiv sau temporar `n Athos, pentru voievozi români, cum ar fi
cazul Manuscrisului nr. 258 din M\n\stirea Leimonos – celebrul
Manuscris de la Dobrov\], `n care Titus Moisescu a identificat un po-
lihronion pentru „Ioan Voievod al `ntregii Ungrovlahii”, cu ins-
crip]ia: „Pentru slava domnitorului Valahiei”, crea]ie a lui Luca Aghio-
ritul, care putea fi de na]ionalitate român [i legat `ntr-un fel sau altul
legat de domnitorul c\ruia `i `nchin\ cântarea. Nu a fost identificat
domnitorul inspirator al acestui polihronion12, dar pe noi ne intere-
seaz\ aici doar faptul c\ psal]ii athoni]i se num\r\ [i ei printre
creatorii de polihronioane `nchinate binef\c\torilor voievozi români.
Cu acelea[i [anse de stabilire a apari]iei cronologice [i de depis-
tare a unor date necesare investig\rii aprofundate a documentelor

10 Cândea, Virgil. M\rturii române[ti peste hotare. Mic\ Enciclopedie de crea]ii

române[ti [i de izvoare despre români `n colec]ii din str\in\tate, vol. I [i II, Bucu-

re[ti, Editura enciclopedic\, 1991 [i 1998.
11 N\sturel, Petre {. Le Mont Athos et les roumains, Recherches sur leurs rela-

tions du milieu du XIV-e siècle, 1654, Roma, Pont. Institutum Studiorum Orienta-

lium, 1986.
12 Moisescu, Titus. Manuscrisul de la Dobrov\], Bucure[ti, Editura muzical\,

1994, p. 11.
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se prezint\ polihronioanele apar]inând lui Athanasie Iviritul, dedi-
cate unor voievozi români, unul copiat `n Ms. grecesc nr. 152 din Bi-
blioteca Academiei Române [i cel depistat de Ozana Alexandrescu `n
Ms. EBE 2847 din fondul Bibliotecii Na]ionale din Athena13. Cercet\-
toarea contrazice o mai veche atribuire eronat\ a polihronionului din
Ms. gr, nr 152, domnitorului Ungrovlahiei, Ioan Nicolae Mavrocor-
dat, numele scris pe document fiind `n realitate a lui Nicolae Petru
Mavrogheni, peste care ulterior s-a scris, destul de neclar, numele
lui Mihail Constantin {u]u, completând [i corijând un catalog pre-
cedent, incomplet [i cu multe inadverten]e, consacrat polihroni-
oanelor. {i aici vom re]ine doar faptul c\ aceast\ crea]ie apar]ine unui
athonit, probabil de cet\]enie român\ ca [i `n cazul polihronio-
nului dedicat mitropolitului Teodosie, al aceluia[i autor, copiat `n
Ms. gr. nr. 564 din fondul Bibliotecii Academiei Române.

Vom preciza faptul c\ asemenea gesturi de recuno[tin]\ vor con-

tinua [i `n perioadele urm\toare, unele dintre cânt\rile dedicate dom-

nitorilor [i mitropoli]ilor oferind repere pentru datarea [i localiza-

rea unor documente muzicale. Este cazul Manuscrisului nr. 3740

din Prodromul – un Engolpion sau [tiubeiu [i flori alese de cânt\ri

biserice[ti, `n care sunt copiate dou\ polihronioane – Mul]i ani fac\

Domnul (Gheorghe Bibescu) [i Mitropolitul Calinic..., ambele `n

glasul VIII. Poate fi vorba de Calinic Miclescu, mitropolit al Moldo-

vei, devenit `n 1875 ierarh al Munteniei [i de boierul Gheorghe Bi-

bescu, ctitor sau sprijinitor al unei m\n\stiri unde s-au practicat cele

dou\ cânt\ri omagiale. {i domnitorii ce au urmat Unirii au bene-

ficiat de polihronioane adecvate care pot fi utilizate [i pentru des-

cifrarea perioadei [i locului unde au fost copiate manuscrisele muzi-

cale `n care ele apar. Amintim Od\ pentru domnitorul Carol –

Miluie[te, Doamne, miluie[te, ap\r\, fere[te [i p\ze[te… – glasul VIII

[i cea „pentru Mitropolitul, clerul }\rii [i Poporul – Tr\iasc\ mul]i

ani mitropolitul Nifon…– `n acela[i glas VIII, crea]ii ale lui G(h)eor-

g(i)e C\ciulescu, cânt\re] din Câmpulung Muscel [i autor al mai

multor cânt\ri din Antologhia sau floarea cânt\rilor peste an –

manuscris f\r\ num\r de inventar din biblioteca Prodromului, scris

`nainte de anul 1873, de elevul s\u, Costache Popescu. Pentru re-

gele Marii Uniri, Ferdinand, am descoperit `n Ms. nr. 428 de la

13 Alexandrescu, Ozana. Polihronioane dedicate unor domnitori [i ierarhi ro-

mâni – o evaluare. ~n: Muzica, Bucure[ti, Serie nou\, Anul XII, nr. 2(46), aprilie-

iunie 2001, pp. 142-150.
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M\n\stirea Sfântul Pavel Cânt\ri foarte frumoase la Tedeumuri –

Mul]i ani tr\iasc\ Majestatea Sa, Regele nostru, Ferdinand ~ntâ-

iu(l) [i Regina Maria – pe cele opt glasuri, de Iosif Cioroianu(l) ur-

mat de altul – pentru episcopul Sofronie al Râmnicului Severin –

glasul VIII [i de o nou\ versiune `n glasul V.

Nu g\sim lipsit\ de importan]\ prezen]a `n aceste documente a
simbolului tricolor, `n semnele de carte sau chiar `n unele desene,
a[a cum le g\sim [i pe pere]ii frumoasei biserici a schitului Pro-
dromu. Monahii români din Athos au adaptat foarte ingenios [i `n-
]elept textul ecteniilor, `n care se roag\ pentru patriarhul Constan-
tinopolului, pentru stare]ul [i membrii comunit\]ii `n care vie]uiesc,
pentru biserica `n care se s\vâr[e[te slujba, pentru Sfântul Munte,
dar [i pentru ]ara aceasta, ]ara noastr\ [i pentru credincio[ii par-
ticipan]i sau care „ne-au poruncit s\ ne rug\m pentru ei”. Se ex-
prim\ astfel dubla apartenen]\, athonit\ [i român\ a vie]uitorilor
Sfântului Munte descin[i din spa]iul carpatic. ~n câteva manuscrise
muzicale am g\sit un alt simbol interesant al acestei apartenen]e
duble: vulturul bicefal, emblem\ a vechiului Imperiu Bizantin,
preluat\ apoi [i de voievozii români, tuteleaz\, `ntr-un desen din pe-
ni]\, cele dou\ steaguri, al Greciei [i al României. Se vor ad\uga frec-
ventele cânt\ri bilingve, dar [i cele cu text românesc, scris nu numai
cu literele alfabetului chirilic dar [i ale celui grecesc.

~n pofida marilor ctitoriri, amintite doar `n parte, românii vor putea
abia `n partea a doua a secolului al XIX-lea s\-[i construiasc\ un l\-
ca[ propriu impun\tor, rivalizând cu multe dintre marile m\n\stiri –
schitul Prodromul, ctitorit de c\lug\ri moldoveni [i care `n pre-
zent are, din multe puncte de vedere, un statut net superior anumi-
tor m\n\stiri grece[ti, dar care nu-[i poate ob]ine statutul meritat [i
mult dorit, din motive ce ]in de faptul c\ `n ultima vreme num\rul
m\n\sirilor din Athos s-a redus la dou\zeci, restul fiind schituri [i
chilii, subordonate marilor m\n\stiri (este vorba de aproximativ
300 de altare). Prodromul a demonstrat pe parcursul unui secol [i
jum\tate un mare poten]ial spiritual, duhovnicesc [i c\rtur\resc,
dispunând de o bibliotec\ ce se apropie de cifra de 10.000 de
volume, printre ele num\rându-se c\r]i rare din trecutul cultural ro-
mânesc, dar [i tip\rituri muzicale române[ti [i grece[ti [i mai ales
manuscrise muzicale, fiind din acest punct de vedere una dintre
cele mai bogate din Athos. Aici se p\streaz\ manuscrisele originale
ale lui Nectarie, care vor necesita o prezentare detaliat\, la loc de
cinste situându-se Stihirarul, Doxastarul, Mathimatarul [i Prohodul
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Domnului. Printre valorile Prodromului, al\turi de cele 12 volume
ale impresionantului Istoric al Athosului [i al schitului românesc Pro-
dromul, alc\tuite [i caligrafiate de Irinarh {i[man, trebuie amintite
copia Psaltichiei rumâne[ti a lui Filothei sin Ag\i Jipei, realizat\ la anul
1717, la numai patru ani de la varianta original\ – Ms. nr. 4020.

O puternic\ vatr\ spiritual\ româneasc\ athonit\ se va dovedi
schitul Lacu, a[ezat `n cel mai izolat loc din Athos [i grupând mai
multe chilii `n majoritate române[ti, unde s-au nevoit monahi
moldoveni, basarabeni [i munteni, din rândul c\rora se vor afirma
[i figuri reprezentative de cânt\re]i, creatori [i copi[ti, `n frunte cu
Gavriil Monahul [i Iacov L\canu. Chiliile Bunavestire, Acopere-
mântul Maicii Domnului [i Sfântul Nicolae, precum [i biserica cen-
tral\ a schitului p\streaz\ documente muzicale pre]ioase, unele total
necunoscute pân\ `n prezent (`n schimb sunt atribuite de un cata-
log recent, manuscrise inexistente). Aici, `n prezent se contureaz\ un
adev\rat centru c\rtur\resc patronat de ieroschimonahul {tefan Nu-
]escu, traduc\tor [i editor de c\r]i [i unde au fost tip\rite mai multe
impresionante volume cu cânt\ri aghioritice – Buchet muzical atho-
nit: Vecernia, Utrenia [i Liturghia – urmate de Paraclisul Maicii

Domnului, Cânt\ri la ~nviere, Polielee, Anastasimatarul. O mare
parte a manuscriselor muzicale copiate [i pe care s-a practicat cân-
tarea `n limba român\ `n comunit\]ile române[ti de la Lacu se g\-
se[te `n prezent `n inventarele M\n\stirii Sfântul Pavel, unde am
reu[it s\ am acces, dup\ mari [i repetate insisten]e [i eforturi, abia `n
cel de-al cincilea an al descinderii mele `n Sfântul Munte.

~n preajma Vatopedului s-au cl\dit trei chilii române[ti: Sfântul
Gheorghe-Colciu, Na[terea Sfântului Ioan Botez\torul [i Sfântul
Ipatie, toate depozitare de interesante manuscrise muzicale româ-
ne[ti din secolele al XIX-lea [i al XX-lea, din p\cate unele atribuite
eronat, altele ignorate. Explica]ia prezen]ei de manuscrise muzi-
cale `n aceste trei chilii române[ti const\ `n faptul c\ aici au tr\it [i
tr\iesc monahi cu mare dragoste [i atrac]ie pentru cântarea litur-
gic\. La Sfântul Ipatie a tr\it ultima parte a vie]ii [i este `nmormântat
un mare iubitor de cultur\ românesc\ [i de cântare `n limba na-
tal\, arhimandritul Dometie Trihenea, fost stare] al M\n\stirii Zo-
grafu, cel care a salvat de la pieire sau `nstr\inare multe manus-
crise muzicale aflate `n prezent la schitul Prodromul [i `ntr-o mic\
parte `n chilia unde s-au adunat `n genere monahi ardeleni, pu-
tând fi considerat\ o chilie ardeleneasc\. Nu `ntâmpl\tor aici se p\s-
treaz\ unul din cele dou\ manuscrise athonite copiate de George
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Ucenescu [i nu este exclus ca [i cel\lalt, aflat acum la Prodromul,
s\ fi ajuns aici tot de la Sfântul Ipatie. Chilia Sfântul Gheorghe-
Colciu a avut de la fondare un eminent psalt `n persoana fostului
stare], chemat recent la Domnul, un adev\rat model de ieroschi-
monah, Dionisie Ignat, descins din Vornicenii Dorohoiului. Lui se
datoresc multe manuscrise din fondul de aici, copiate `n cel de-al
patrulea deceniu al secolului trecut. Chilia depoziteaz\ aproximativ
1500 de c\r]i [i manuscrise inventariate, un loc aparte ocupându-l
cele muzicale, tip\rituri – aici se p\streaz\ majoritatea celor muzi-
cale din secolul al XIX-lea, tip\rite la Constantinopol, Viena sau `n
centrele române[ti: Bucure[ti, M\n\stirea Neam], Ia[i, Buz\u, Râm-
nicu Vâlcea, etc. Figur\ ilustr\ [i respectat\ de to]i aghiori]ii, p\rin-
tele Dionisie este ultimul reprezentant al [colii lui Nectarie, fiind
discipolul elevului acestuia, Iacob Deciu. Cealalt\ chilie din apro-
piere, cu hramul Na[terea Sfântului Ioan Botez\torul, a num\rat
printre membrii ei mari iubitori de cânt\ri liturgice `n limba român\,
ca basarabenii Ilie Hulpe sau Ilie Gu]u.

~n dou\ dintre chiliile din Kapsala – Sfântul Gheorghe [i Evan-
ghelismos – am avut bucuria s\ g\sesc crea]ii ale lui Nectarie [i
ale altor psal]i români. Investig\rile de aici m-au trimis la m\n\s-
tirea Pantrocrator, unde am fi[at un bogat material muzical, printre
care mi-a atras aten]ia o antologie complet\ dedicat\ slujbei Sfân-
tului Gheorghe. Multe dintre manuscrisele de aici nu sunt cunoscute
nici bizantinologului grec Gregorios Stathis.

O alt\ chilie româneasc\ ce g\zduie[te un frumos fond muzi-
cal de manuscrise [i p\storit\ `n prezent de p\rintele Spiridon este
Adormirea Maicii Domnului, pendinte de M\n\stirea Xeropotamu,
m\n\stire unde se afirm\ c\ s-ar afla peste 1000 de documente re-
feritoare la români, `n totalitate inedite. 

Dou\ chilii române[ti din Provata, dependente de Marea Lavr\,
cu hramul T\ierea capului Sfântului Ioan Botez\torul [i Sfântul Ioan
Teologul p\streaz\ cu pio[enia cuvenit\ mai multe manuscrise mu-
zicale `n limba greac\ [i român\. Aceste a[ez\minte române[ti vor
deveni importante depozitare de manuscrise muzicale, dup\ ce g\z-
duiser\ figuri reprezentative de psal]i, dasc\li, copi[ti [i creatori de
cânt\ri de cult.

~n cele aproximativ dou\sprezece luni de documentare athonit\
am avut privilegiul de a fi unul dintre ferici]ii p\rta[i la grandioa-
sele servicii de cult – renumitele [i mult a[teptatele privegheri [i
hramuri, `n care au ap\rut psal]ii reprezentativi ai Sfântului Munte,
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uneori chiar integrându-m\ `n aceste grandioase servicii de cult,
cum ar fi participarea cu patru studen]i români, `n calitate de psal]i,
la hramul paraclisului de pe vârful Athon (aflat la peste 2000 de
metri altitudine).

~n genere, `n Muntele Athos se practic\ mai multe genuri de
cântare:

– `n cele mai multe l\ca[uri de cult se cânt\ monodic, cu diferite
feluri de isoane (simple, sau cu octave [i cvinte, `n unele cazuri cu
schimb\ri frecvente) [i `n limba greac\, afirmându-se mai multe
forma]ii monahale, cum sunt cele ale cunoscu]ilor psal]i Danielei,
Thomadei, psal]ii de la Simonpetra (invita]i la toate marile servicii
de cult), cea de la Vatoped, Simonpetra, Filotheu, Dionisiu etc. Ace[-
tia din urm\ mi-au d\ruit `nregistr\ri pe CD foarte importante pen-
tru noi, cuprinzând cânt\ri ale ilustrului psalt, care [i-a desf\[urat
activitatea [i `n ]ara noastr\, mitropolitul Gherman al Noilor Patre;

– marile m\n\stiri au psal]ii lor, care cânt\ individual sau `n gru-
puri mici, muzica bizantin\ tradi]ional\, nelipsit\ de la fiecare ser-
viciu de cult: liturghie, vecernie, utrenie, priveghere etc;

– `n comunit\]ile române[ti mai mari – Prodromul, Lacu, Sf.
Gheorghe – Colciu, Sfântul Ipatie, Adormirea Maicii Domnului, Pro-
vata etc – se practic\ acea[i muzic\ tradi]ional\ `n limba român\
[i trecut\ prin filtrele sensibilit\]ii române[ti [i prin pana unor mari
psal]i din ]ar\ (Filothei Jipa, Mihalache Moldovlahul, Iosif Proto-
psaltul, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Nectarie Frimu, Visarion
Protopsaltul Dimitrie Suceveanu, Varlaam Barancescu, Gheorghe
Scofariul [.a.) sau din Athos (Nectarie Vlahu ieroschimonahii Ghe-
rontie [i Iacov, Macarie L\canul, Ignatie Ierodiaconul [.a.;

– marile privegheri beneficiaz\ [i de prezen]a unor cânt\re]i
veni]i din Orient, cop]i, sirieni, palestinieni, libanezi, zairezi, con-
golezi etc [i care cânt\ `n stranele athonite `n limbile lor, cel mai
frecvent `n arab\;

– am `ntâlnit `n practica multor athoni]i greci crea]ii ale unor
psal]i români, scrise `n limba greac\: Iova[cu Vlahu, „protopsaltul
Cur]ii Ungrovlahiei”, prezent `n multe manuscrise muzicale din
Athos [i din Viena, dar [i `n biblioteca Bibliotecii Academiei Ro-
mâne, Ioan Vlahu, Calist de la M\rgineni dar mai ales Nectarie Vlahu
[i ale unor cânt\re]i greci care [i-au exercitat calit\]ile [i la noi `n
]ar\: Gherman Neon Patron, autor al unor pre]ioase codice muzi-
cale din secolul s\u, al XVII [i ale celor urm\toare: Damian Vatope-
dinul *Ieromovnaco" Batopedinov" – dasc\l [i protopsalt al Moldovlahiei
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didaskavlo" kaiV protoyaVlto" th~" Moldoblaciva" – cum apare `n
manuscrisele muzicale, este autorul cânt\rilor din cele dou\ co-
dice grece[ti de la Vatoped [i la Marea Lavr\: Mathimatarul stihi-

rarului, din 1679 – Ms. nr. 1473, p\strat `n m\n\stirea athonit\
unde a fost `nchinoviat [i Stihirarul copiat `n anul 1680, aflat `n pre-
zent `n fondul bibliotecii din Marea Lavr\ a Sfântului Athanasie –
Ms. E 16. 

Nichifor Cantuniari, arhidiaconul patriarhiei din Constantinopol,
care „paradose[te cânt\rile [i alc\tuirile sale” la {coala de psalti-
chie de la Ia[i, având printre elevi pe Visarion de la M\n\stirea
Neam], a[a cum ar\tat `n prima `ncercare monografic\ a proto-
psaltului nem]ean14, este prezent `n documente muzicale athonite,
cum ar fi Ms. bilingv nr. 1048 din fondul chiliei române[ti Sfântul
Gheorghe – Colciu, scris `n anul 1832, (nu cu nota]ie cucuzelian\,
cum s-a afirmat, ci `n cea hrisantic\!), cu mai multe heruvice; `l re-
g\sim cu polieleul – Robii Domnului…– glasul VIII, „compus `n limba
greac\, `n sistemul vechi(u) de Nichifor arhidiaconul Antiohiei [i
ref\cut `n metodul nou de G. Paraschiadi, fost primul psalt(u) al
Mitropoliei din Ia[i [i tradus `n române[te de D(omnul) Dimitrie
Suceveanu, primul psalt al Mitropoliei din Ia[i”. Patru stihiri din
polieleu le-am g\sit `n Ms. nr. 3843 din Prodromul, scris de iero-
monahul P. Balmu[;

– la M\n\stirea Panteleimon, numit\ [i Rusicon, se cânt\, de
obicei, `n dou\ moduri: monodic – `n limba greac\ medieval\ [i
coral – `n limba rus\ sau slavon\;

– la M\n\stirea Hilandar [i Zografu se `ncearc\ revenirea la tra-
di]ia cânt\rii slavone, practicat\ `n form\ coral\ [i/sau monodic\. 

Nu trebuie uitat faptul c\ m\n\stirile athonite sunt singurele care
mai practic\ amplele poeme liturgico-muzicale de tipul anixanda-
relor, polieleelor, chinonicelor, desf\[urate pe spa]ii mari de timp, cum
ar fi cele dintâi, care, `n varianta lui Ioan Cucuzel, dureaz\ aproape
dou\ ore. Tot aici se mai practic\ `n continuare cânt\ri care trec prin
toate cele opt glasuri, cum ar fi troparele de la litia unor s\rb\tori
`mp\r\te[ti: Na[terea [i Botezul Domnului, Pogorârea Sfântului Duh,
Adormirea Maicii Domnului etc.

Inegalabila contribu]ie material\ [i spiritual\ româneasc\ acordat\
m\n\stirilor Athosului l-a f\cut pe episcopul rus, Porfir Uspenschi,

14 Vasile, Vasile. Visarion Protopsaltul – reprezentant de seam\ al {colii muzi-

cale de la Neam]. ~n: Studii [i cercet\ri de istoria artei, Seria Teatru, Muzic\, Cine-

matografie, Bucure[ti, Tomul 39, Editura Academiei Române, 1992, pp. 93- 98.
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unul dintre primii cercet\tori ai vie]ii athonite, autor al mai multor
c\r]i consacrate isihasmului athonit, publicate `nainte de vizita lui
Burada `n Athos, s\ afirme c\ niciun alt popor n-a putut egala pe
români `n sprijinirea m\n\stirilor Sfântului Munte. Istoricii subli-
niaz\ faptul c\, dup\ cucerirea Constantinopolului, a Greciei, Bulga-
riei [i Serbiei de c\tre noul imperiu, cel otoman, domnitorii Mol-
dovei [i ai Valahiei au r\mas singurii spirijnitori ai a[ez\mintelor
monahale athonite, care trebuiau s\-[i pl\teasc\ tributul lor fa]\ de
Marea Poart\ `n schimbul garant\rii libert\]ii.

Este momentul s\ eviden]iem rolul Athosului `n evolu]ia mu-
zicii bizantine, r\mas pân\ ast\zi locul cel mai apropiat de tradi]ia
patristic\ `n toate domeniile teologice, inclusiv `n cel liturgico-mu-
zical. Din secolul al X-lea, când se pun temeliile marilor m\n\stiri
athonite, Marea Lavr\, Iviron, Vatoped etc, cântarea bizantin\ va
g\si aici mediul cel mai prielnic pentru conservare `n cea mai auten-
tic\ form\. Aici se va muta centrul ortodoxiei mai ales dup\ c\-
derea Constantinopolului [i voievozii români se vor sim]i chema]i
s\ preia rolul bazileilor bizantini `n ceea ce prive[te ap\rarea orto-
doxiei [i a vie]ii ei spirituale. ~n Athos, la Marea Lavr\ [i-a desf\-
[urat activitatea Sfântul Ioan Cucuzel, autor de cânt\ri calofonice
bogat ornamentate [i creator al unei semiografii muzicale care-i poart\
numele [i care se va practica pân\ `n primele decenii ale seco-
lului al XIX-lea, când se impune reforma hrisantic\, generatoare a
„noii sistime”, mai simpl\ [i mai accesibil\, `n uz [i `n timpurile
noastre `n practica ortodox\. Discipolii s\i vor crea o vast\ litera-
tur\ de cult care va `mpodobi slujbele religioase ce-[i statornicesc
permanen]a, practic rug\ciunea, lumini]a untdelemnului (uleiul de
m\sline) [i cântarea necunoscând `ntreruperi. Se ajunge la o adev\-
rat\ specializare a psal]ilor care se `ngrijesc continuu de des\vâr-
[irea cânt\rilor de cult. ~n timp se `nregistreaz\ o adev\rat\ di-
versificare a celor chema]i s\ slujeasc\ muzica, ap\rând creatorii,
cânt\re]ii, copi[tii, `nso]i]i de ucenicii lor ce preiau de la dasc\li
secretele unei cânt\ri cât mai adecvate momentelor liturgice. Este
de-a dreptul flatant pentru noi, românii, s\ constat\m c\ `n docu-
mentele investigate titlul atribuit lui Ioan Cucuzel – „dasc\lul tuturor
protopsal]ilor” este transferat [i celui considerat de greci „al doilea
Cucuzel” – Nectarie Cre]u, descins din [coala de psaltichie de la Hu[i,
a lui Sofronie Miclescu, `n care s-a format [i cel\lalt Nectarie, cu
care este confundat de multe ori „protopsaltul protopsal]ilor” [i tre-
cu]i amândoi prin puternica vatr\ muzical\ de la M\n\stirea Neam].
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La Athos [i-a des\vâr[it `nduhovnicirea marele reformator al

monahismului sud-est european, Paisie Velicicovschi, viitorul stare]

al lavrei de la Neam], unde `nflore[te vestita [coal\ muzical\ a lui

Iosif Protopsaltul [i unde se va afirma prima dat\ cântarea coral\

ce avea ca model pe cea de la Petersburg, realit\]i detaliate `n de-

mersuri anterioare15.

Care sunt primele concluzii al acestor investig\ri ne`ncheiate `nc\?

~ncerc\m o prezentare sistematic\:

– completarea datelor despre evolu]ia muzicii bizantine `n cele

dou\ medii: athonit [i românesc, cu eviden]ierea rolului excep-

]ional al psal]ilor români `n exighisirea, dar [i `n p\strarea tradi]iei

cânt\rilor de cult, unul dintre cele mai elocvente exemple consti-

tuindu-l cunoscutul Canon al Stâlp\rilor, studiat de Gheorghe Cio-

banu16, existent [i `n fondurile athonite [i anume `ntr-un manusris

ne`nregistrat, de la chilia Bunavestire din Lacu [i `n unul din ma-

nuscrisele copiate de elevii lui Ghelasie Basarabeanu aflat la Sfân-

tul Pavel;

– `ntoarcerea creatorilor români la cele mai autentice izvoare

bizantine: Sf. Ioan Damaschin, Sf. Ioan Cucuzel, Iacov Proto-

psaltul, Balasie Preotul etc. – prezen]i `n manuscrisele parcurse [i

constituind [i un reflex al curentului paisian, de apel obligatoriu la

izvoarele patristice;

– materialul investigat pân\ `n prezent ne permite afirma]ia c\ `n

documentele athonite se g\sesc cânt\ri ce se extind pe mai bine de

un mileniu, de la cele ale Sfântului Ioan Damaschin [i Ioan Cu-

cuzel pân\ la psal]ii timpurilor noastre, printre care se num\r\ [i

mai mul]i români `n via]\, discipoli ai ucenicilor direc]i ai celui con-

siderat al doilea Cucuzel – Nectarie Vlahu [i ai [colii lui, [i anume:

ieroschimonahul Dionisie, ieromonahul Petroniu, ierodiaconii Maca-

rie, Ioan de la Lacu [i Petroniu de la Kapsala, monahul Nectarie de

la Prodromu, Prodromu [i al]ii;

15 Vasile, Vasile. Iosif Protopsaltul. ~n: Muzica, Bucure[ti, Serie nou\, Anul XII,

nr. 3 (47), iulie-septembrie 2001, pp. 100-134; Idem. Dezvoltarea muzicii religioase

`n timpul st\re]iei Sf. Paisie Velicicovschi (cel Mare). ~n: Teologie [i via]\, Ia[i, serie

nou\, An IV (LXX), nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1994, pp. 84-102; Idem. M\n\s-

tirea Neam] – str\veche vatr\ de muzic\ româneasc\, Ia[i, Editura Trinitas, 2003.
16 Ciobanu, Gheorghe. Originea Canonului Stâlp\rilor alc\tuit de dasc\lul {\r-

ban. ~n: Mitropolia Olteniei, Craiova, nr. 5-8, mai-august 1970, p. 780; Republicat `n:

Studii de etnomuzicologie [i bizantinologie, vol. I, Bucure[ti, Editura muzical\, 1974.
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– studierea avizat\, pe baz\ de documente, a transform\rilor
suferite `n urma reformei semiografiei din anul 1814 [i a `ndelun-
gatului [i beneficului proces de românire a cânt\rilor de cult – `n
manuscrisele athonite, de exemplu, `ntâlnim to]i cei trei termeni,
grecesc, slavon [i românesc, care definesc aceea[i cântare atribuit\
lui Antinoghen Martirul, episcopul (secolul III): doxologie, slavo-
slovie [i pream\rire;

– explica]ia corect\ a consecin]elor reformei hrisantice, accep-
tat\ f\r\ niciun fel de rezerv\ de acei c\lug\ri care au considerat
schimbarea calendarului o grav\ erezie [i care se conduc [i ast\zi
dup\ ora bizantin\ [i descoperirea unor valoroase contribu]ii româ-
ne[ti la cultivarea muzicii bizantine [i la aplicarea reformei hrisan-
tice: popa Traian scria la Ia[i, dar nu sub protec]ia lui Iosif Naniescu,
cum s-a afirmat `n repetate rânduri – eminentul mitropolit moldo-
vean era copil la aceast\ vreme sau ucenic la m\n\stirea basara-
bean\ Frumoasa – ci a lui Veniamin Costache, trei valoroase
manuscrise muzicale aflate `n Athos, la M\n\stirea Xenofon – Ms.
nr. 129, 136 [i 148; `n perioada imediat urm\toare se `nregistreaz\
Antologia lui Hristache Logof\tul `n limba greac\ [i datat\ `n 1832
– Ms. nr. 5026 din Prodromul, `n care „din toate glasurile am ales”,
acordând prioritate celor „mai `ntâi frumoas\ peste toat\ psaltichia
[i cu cratimele lor desp\r]ite”; Cartea de musichie `mpodobit\ cu fe-

luri de cânt\ri alese ale Vecerniei, Utreniei [i de ale Sfintei Li-

turghii, copiat\ `n 1844, de arhimandritul {tefan – Ms nr. 5268 [i
Liturghierul protopsaltului hu[ean, Axentie Ro[culescu, `nceput `n
1847, `n care el apare [i ca autor de cânt\ri grece[ti (heruvice, axi-
oane), manuscris continuat de Ignatie Prodromitul [i Mathei Vato-
pedinul – Ms. nr. 5292, toate din Prodromul;

– contribu]ia psal]ilor athoni]i la conturarea acestui specific
românesc al cânt\rii de stran\, mai ales din mediile monastice [i la
formarea limbii române literare, fenomen total neglijat de filologia
noastr\ ;

– studierea primului Anastasimatar `n limba român\, scris de Mi-
halache Moldovlahul, `n al patrulea p\trar al veacului al XVIII-lea;

– descoperirea unor ilu[tri psal]i, creatori, [i t\lm\citori români
din Athos necunoscu]i `nc\ cercet\rii române[ti: Macarie L\canul –
t\lm\citor al anixandarelor scrise `n limba greac\, de Kiriac Zaha-
rescu din M\n\stirea Xenofon, Iacov Protopsaltul, Ignatie Iero-
diaconul [i Protopsaltul – traduc\torul cânt\rilor lui Mathei Vato-
pedinul, Gherontie Psaltul, Theofilact Niculescu, Clement Cânt\re]ul,
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Serghie Protopsaltul, Ignatie Semenitul, Ionichentie Schimonahul
[i Cânt\re]ul, Teofan – amintit ca autor al unui axion `n limba ro-
mân\ [i greac\ din Ms. nr. 3843 din fondul prodromit etc.;

– descoperirea unor crea]ii ale unor psal]i din ]ar\ mai pu]in
sau deloc cunoscu]i, printre care enumer\m pe Dionisie Fotino –
autor al axionului De Tine se bucur\… – glasul I tetrafon, copiat `n
Ms. nr. 3321 din Prodromu, Mantu Ionescu, Alexandru Mirea, Mano-
lache Hristea, Pan\ Br\neanu, Iancu Niculescu etc; Dionisie Fotino
ne intereseaz\ `n mod deosebit pentru implica]iile sale de istoric (au-
tor al celor trei volume ale Istoriei generale a Daciei sau a Tran-
silvaniei, }erei Muntenesci [i Moldovei – dup\ titlul dat de tradu-
c\torul `n limba român\, George Sion – 1859 – tip\rite `n limba
greac\, la Viena, `n 1818-1819), pedagog (printre ucenicii lui num\-
rându-se Anton Pann [i viitorul episcop Chesarie al Buz\ului), pictor,
poet, scriitor [i psalt legat de spiritualitatea româneasc\, `n al c\rei
climat `[i des\[oar\ activitatea pân\ la moartea sa prematur\, la
Bucure[ti, `n anul 1821. Descendent al [colii de la Constanti-
nopol, a lui Iacob Protopsaltul [i Petru Vizantie, cunosc\tor al for-
tepianului, cum precizeaz\ Anton Pann, profesor de psaltichie la
M\n\stirea C\ld\ru[ani [i Bucure[ti, autor al unei Didascalii teo-

retice [i practice a muzicii biserice[ti, al Noului Doxastar [i al

Noului Anastasimatar, scrise la Bucure[ti [i care au stat la baza c\r-
]ilor omonime ale lui Anton Pann, tip\rite ̀ n 1841, 1853 (al doilea tom)
[i 1854. Am identificat multe dintre „facerile” sale `n documentele mu-
zicale athonite. Amintim câteva: axionul De Tine se bucur\…– gla-
sul I tetrafon copiat `n Ms nr. 3321 din Prodromul, o Antologhie de

cânt\ri din ultimul sfert al secolului al XIX – lea [i primul deceniu
al celui al XX-lea; slava polieleului, `n glasul V, „facere a r\posa-
tului Dionisiache Moraitul” din Antologhionul atribuit lui Anton
Pann, din fondul prodromit, f\r\ num\r de inventar, scris `nainte
de anul 1831; irmosul Pre Tine, Maica lui Dumnezeu…– glasul V,
„facere a lui Dionisiache Moraitul, mai `ntâi grece[te [i tradus `n ro-
mâne[te, din porunca Prea Sfin(]itului) Episcopul Buz\ului, D. D.
Kesarie, de ierodiaconul Iosif Naniescu, la anul 1841, aprilie 26” [i
eotinala glasului VII diatonicesc – Lacr\mile Mariei…– „facere a lui
Dionisiache Fotino, tradus\ `n române[te de D(omnu)l(u) Anton
Pan\(sic) [i mai rev\zut\ de Iosif Naniescu, 1875” , ambele crea]ii do-
vedind leg\tura eminentului psalt grec, stabilit `n Capitala Valahiei,
cu discipolii s\i direc]i, Pann [i Chesarie [i indirec]i – Iosif Naniescu
[i copiate de ucenicul acestuia din urm\, seminaristul Ghi]\ Ionescu,
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`n masivul Antologhion din 1863, din biblioteca schitului Pro-
dromu – Ms nr. 3810. Mathima la praznicele Maicii Domnului –
Cu dumnezeiescul nor…– glasul IV leghetos, a lui Dionisiache
Moraitul, este tradus\ de iersochimonahul român athonit Gherontie
fiind copiat\ `n Mathimatarul prodromit, scris de Isihie Petrescu, `n
anii 1898-1899;

– completarea listei copi[tilor manuscriselor muzicale, unora din
cei de mai sus, care au fost [i creatori, sau t\lm\citori, ad\ugân-
du-se mul]i al]ii – a-i prezenta pe to]i ar `nsemna dep\[irea cadrului
prezentului studiu, chiar dac\ fiecare are importan]a sa: Nicandru
Ierodiaconul, Onufrie Bratu, Calistrat Galactionovici, Dometie Io-
nescu – editorul Antologiei consacrate crea]iei lui Nectarie, Anto-
nie Protopsaltul, Isihie Petrescu, Calinic Ieromonahul, Paisie Lambru,
Nathanail, Neofit, Eftimie L\canul, Isihie [i Procopie, porecli]i sau
autoporecli]i – fiecare dintre ace[tia din urm\ – Somnorosul, iero-
diaconul Theodosie Duca Dâng\, Gavriil Monahul, Antonie Schimo-
nahul, Pimen Monahul, Iacob Deciu, Pasarion Fonfu, Martin Ionescu,
ierodiaconul Veniamin, Chesarie, Damian L\canu, mergând pân\ la
contemporanii no[tri, p\rin]ii Dionisie Ignat [i Petroniu T\nase,
vârfurile actuale ale celebrei [coli a lui Nectarie Vlahul, descins din
Hu[ii episcopului Sofronie Miclescu;

– identificarea unor manuscrise muzicale datorate lui Anton Pann,
Ghelasie Basarabeanu, George Ucenescu [i altor creatori total necu-
noscu]i pân\ `n prezent [i acestea necesitând prezent\ri detaliate, aici
limitându-ne la semnalarea prezen]ei lor, unele `n premier\ pentru
bizantinologia româneasc\:

S-ar putea ca lui Anton Pann s\-i apar]in\ unul dintre manus-
crisele f\r\ num\r de inventar din fondul Prodromului, un Antolo-

ghion masiv, de aproape 800 de pagini, deteriorat, scris `nainte de
1831 – an `nsemnat pe f. 1, când „au fost holera cea mare `n
Bucure[ti, vara” – [i `n care sunt scrise (ff. 625-627) notele unui
axion `n glasul V, cu precizarea „de mine Anton Pan(n)”, precedat
de altele dou\, `n glasul VII [i VIII, scrise „dup\ cererea uceni-
cilor” [i de slava polieleului – glasul V, „facere a r\posatului Dio-
nisiache Moraitul”. La M\n\stirea Sfântul Pavel sunt inventariate
dou\ foarte interesante manuscrise muzicale realizate la Curtea de
Arge[ de c\tre discipolii lui Ghelasie Basarabeanu. Este vorba de
Antologhionul copiat seminari[ti arge[eni, `n anul 1844, `n Ms. nr. 133
– purtând titlul inventarierii `n aceast\ mân\stire, la 16 septembrie
1957 – Periecovmenon Mousikovn slabwnisti gegramenon. Masivul
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manuscris (530 de pagini) cuprinde podobiile celor opt glasuri, cân-
t\ri de la Vecernie [i de la Liturghie, heruvice, axioane, chinonice
obi[nuite [i ale praznicelor `mp\r\te[ti, „`n limba patriei a[\zate de
smeritul `ntre ieromonahi Ghelasie Basarabeanu, pentru seminarul
Episcopiei Arge[”, heruvice `n dou\ st\ri, „faceri ale sfin]iei sale,
p\rintele Ghelasie Ieromonahul din Basarabia”. Cel de-al doilea,
purtând num\rul de inventar 196 [i intitulat de acela[i inventar
din anul 1957, la fel Periecovmenon Mousikovn slabwnisti gegramenon
– este copiat tot de elevi ai dasc\lului protopsalt, de data aceasta
nominaliza]i: Barbu Popescu, absolvent al seminarului arge[ean, [i
Radu Tru]escu, cu siguran]\ un alt discipol al ieropsaltului arge[ean.
Este un Doxastar masiv, de 574 pagini, cuprinzând slavele spe-
ciale de la vecernie, litie, stihoavn\ [i laude de peste tot anul calen-
daristic, provenind de la schitul românesc Lacu, unde se g\sea chiar
din anul copierii, conform `nsemn\rii: 1845 – Lavkkou I. Skhvth, 1845
– Lacu I. Skiti, 1845”. Crea]ii ale lui Ghelasie se mai g\sesc [i `n Ms.
nr. 1263 din biblioteca chiliei române[ti Sfântul Gheorghe – Colciu.

A[a cum am ar\tat, `n biblioteca chiliei române[ti cu hramul

Sfântul Ipatie de lâng\ Vatoped s\ afl\ manuscrisul original inti-

tulat La Utrenia Duminicilor – Compuneri muzicali grece[ti [i româ-

ne[ti ale cânt\re]ului român gr(eco) or(todox) George Ucenescu, stu-

dent al lui D(omnului) A(nton) Pann, Bucuresci, 1852. Manuscrisul

are [i un num\r de inventar 63, f\r\ niciun indiciu al fondului din care

a f\cut parte. S\ fi avut Ucenescu `n biblioteca sa 63 de asemenea

valori? Greu de r\spuns. La cap\tul cel\lalt al muntelui, la Pro-

dromu, se g\se[te al doilea manuscris autograf al psaltului bra-

[ovean, care are num\rul de inventar 58 [i sigiliul s\u, reprezentat

de o lir\ deasupra numelui [i sus]inând ipoteza enun]at\: Heru-

vicar(iu) grecesc – românesc(u), scris(u) din predarea profeso-

rului m(i)eu, `n anul(u) `ntâi, semestrul al doilea, Bucure[ci anul 1851,

de mine, G. Ucenescu, fiitor psalt al bisericii mari din Bra[ov”;

– completarea catalogului crea]iei marelui psalt [i mitropolit

c\rturar Iosif Naniescu17, cu cânt\rile cuprinse `n mai multe ma-

nuscrise athonite, `n special din Ms. nr. 3810 din Prodromul, in-

titulat: Chinonice praznicale, arhimandritul Iosif Naniescu, M\n\stirea

G\iseni, 1863, `n care apar [i alte cânt\ri ale Vecerniei [i Liturghiei;

17 Vasile, Vasile. Iosif Naniescu – reprezentant de seam\ al muzicii psaltice.

~n: Muzica, Bucure[ti, Serie nou\, An IV, nr. 4 (16), octombrie-decembrie 1993 [i

An V, nr. 1 (17), ianuarie-martie 1994, pp. 127-137, respectiv 99-111.
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– descoperirea unor figuri inedite ale [colilor de psaltichie, ca

G(h)eorg(h)ie C\ciulescu, „cânt\tor la Sf. Nicolae Nou, ora[ul Câm-

pulung-Muscel”, din ale c\rui cânt\ri „predate [i `nv\]ate” a fost scris

Antologhionul neinventariat prodromit – Carte de musichie Anto-

loghie sau floarea cânt\rilor preste an, predate [i `nv\]ate, ale

(lui) Popescu Costache, de Georgie C\ciulescu [i legat `n Sfânta

Cetate Ierusalim, 1873”;

– stabilirea repertoriului `nsu[it `n seminariile teologice, practicat

de viitorii cânt\re]i, dup\ con]inutul unor manuscrise provenind din

acest mediu; este cazul celui al seminarului de la Hu[i, prezentat `n

Antologhionul f\r\ num\r de inventar din chilia Bunavestire, de-

pendent\ de schitul Lacu, de elevul din clasa a IV–a, Constantin Popa,

`n anul 1881, `n care g\sim [i cânt\ri ale unui alt reprezentant ne-

cunoscut al [colii hu[ene – Manolache Hristea [i de cel copiat `n anii

1864-1865, `n Antologhionul f\r\ num\r de inventar din Prodro-

mul copiat nu numai de Ioan Grigorescu – cum s-a scris – ci [i de

Ion T\nase, ambii elevi la un seminar neidentificat `nc\, primul

provenind dintr-o comun\ br\ilean\ – Cotu-lung – plasa V\deni.

Manolache Hristea ar putea fi acela[i cu „psaltul Manolachi de la

Hu[i”, autor al heruvicelor pe opt glasuri ap\rute `n Ms. nr. 3843 din

fondul prodromit – dar aici apare, ca autor al tradicalelor, `n gla-

sul II – o alt\ figur\ total necunoscut\ – „psaltul Manuil\ Nicolau,

protocânt\re]ul de la episcopia Hu[i”; pentru aceea[i [coal\ muzi-

cal\ manuscrisele athonite furnizeaz\ date despre un alt psalt ne-

cunoscut, Gâdei, autor de heruvice [i de alte cânt\ri liturgice;

– circula]ia `n mediile athonite a crea]iei marilor reprezentan]i ai

procesului de românire a muzicii biserice[ti: Filothei sin Ag\i Jipei,

Mihalache Moldovlahul, Iosif Protopsaltul de la M\n\stirea Neam],

Macarie Ieromonahul, Nectarie Frimu, Anton Pann, Visarion Proto-

psaltul de la Neam], Varlaam Barancescu, Dimitrie Suceveanu, Gheor-

ghe Scofaru, {tefanache Popescu etc.; o consemnare aparte din acest

punct de vedere merit\ psaltul [i dasc\lul de psaltichie moldovean

din perioada mitropolitului Veniamin Costache, Ioan Pralea, pre-

zent `n Ms. nr. 375 din M\n\stirea Sfântul Pavel [i circula]ia `n Prin-

cipatele Române a crea]iilor monahilor români din Athos sau tr\i-

tori temporar `n Sfântul Munte, fie ele `n limba greac\ – Iova[cu

Vlahu, Ioan Vlahu, Calist Ieromonahul din M\rgineni [.a. – sau

român\ [i puternica [i trainica leg\tur\ dintre comunit\]ile mona-

hale athonite [i cele din ]ar\;
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– studierea circula]iei `n mdiul athonit [i românesc a crea]iilor
psal]ilor greci lega]i de spiritualitatea româneasc\: Gherman Neon
Patron, Mathei Vatopedinul, Anastasie Rapsaniotul, Petru Vizantie,
Petre Efesiu, Gheorghe Paraschiade [.a. – figuri reprezentative ale
muzicii liturgice din spa]iul ortodox;

– circula]ia `n comunit\]ile athonite a unor crea]ii `n limba greac\
datorate unor autori români (Iova[cu, Calist, Nectarie etc) `n via]a
de cult [i `n manuscrisele copiate de greci;

– extinderea posibilit\]ilor de a studia circula]ia `n mediul mo-
nastic athonit a colindelor române[ti [i a cântecelor de stea precum
[i a unor piese dramatico-muzicale de tipul Mironosi]elor; primele sunt
numite `n documentele investigate „stihuri prea veselitoare carii s\
vor cânta la mese mari, spre bucuria [i lauda Domnului, ale fe-
ricitului Anton Pan(n)”, printre cele mai frecvente num\rându-se: Trei
crai de la r\s\rit…– glasul I, Steaua spre r\s\rit…– glasul VI, Lim-
bile s\ salte...– glasul V, Domnul st\tu crai `n ]ar\…– glasul IV, ~n-
gerul au alergat…– glasul V, ~n ora[ul Vitleem – glasul III, Ast\zi
nou\ ne-a r\s\rit…– glasul III, O pricin\ minunat\…– glasul I, Moisi
[i cu Aron…– glasul III, Abia ani patrusprezece... – glasul VIII etc.;

– convie]uirea unor forme diferite de cântare [i p\strarea de c\tre
români a celei monodice tradi]ionale, dar cu acceptarea unor piese
liturgice cântate numai `n practica româneasc\, de tipul Crezului
sau Tat\l nostru, `ntâlnite `n Ms. nr. 3740 din Prodromul, copiat de
Paisie Lambru;

– studierea [i repunerea `n circula]ie a unor cânt\ri specifice
române[ti, cum ar fi M\rimurile, necunoscute cânt\rii liturgice gre-
ce[ti, crea]ii ale psaltului Filotei de la Cozia, din timpul lui Mircea
cel B\trân, care a f\cut obiectul unui inedit [i neinventariat manu-
scris copiat `n schitul românesc din Athos – Lacu – M\rimurile sau
Canonul Stâlp\rilor – Ar\tatu-s-au ale adâncului izvoare…, „facere”
a celuilalt Filothei, Jipa;

– identificarea planului complex al circula]iei cânt\rilor de cult,
de la cele apar]inând lui Filothei sin Ag\i Jipei [i Mihalache – in-
tegrate [i `n istoria muzicii române[ti18 – pân\ la cele ale lui Nec-
tarie Vlahul, acestea din urm\ identificate `n circa 150 de documente
muzicale `n limba greac\ [i român\;

– cunoa[terea [i punerea `n circuitul vie]ii de cult a unor cân-
t\ri `nchinate unor sfin]i locali: Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava,

18 Cosma, Octavian Laz\r. Hronicul muzicii române[ti, vol. I, Bucure[ti, Editura

muzical\, 1973, pp. 254-263, passim 80-450 [i 371, 374.
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Sfântul Grigore Decapolitul, Cuvioasa Filofteia, Sfântul Dimitrie Basa-
rabov etc., sau ale celor `nchinate icoanei române[ti f\c\toare de mi-
nuni din schitul Prodromul, Prodromi]a, ori Slujba Cuvioasei Paras-
cheva, copiat\ `n dou\ variante, `n 1916 [i 1917, de Chesarie, p\strate
`n fondul Prodromului, f\r\ num\r de inventar; `n Ms nr. 196 de la
Sfântul Pavel am descoperit o cântare `nchinat\ Sfântului Nifon, fostul
patriarh ecumenic [i mitropolit al Ungrovlahiei, precizându-ni-se c\
la catedrala episcopal\ din Curtea de Arge[ se p\streaz\ capul s\u; 

– descoperirea unor manuscrise `n limba greac\ scrise `n }\rile

Române, ca exemplu citând Antologhinul din 1705, scris `n Ungro-

vlahia, de un copist neidentificat `nc\, Dimitrie, [i cuprinzând multe

crea]ii ale lui Gherman al Noilor Patre – Ms nr. 166 din M\n\stirea

Stavronichita, pe care l-am fi[at recent;

– posibilitatea complet\rii catalogului crea]iilor lui Nectarie Schi-

monahul, catalog prezentat `ntr-o prim\ form\19 [i eventual pu-

nerea lor la dispozi]ia interpre]ilor [i cercet\rii interesate de etapa

des\vâr[irii procesului de românire [i prezentarea, fie [i `ntr-o form\

succint\ a facerilor sale [i a antologiilor reprezentative: Doxas-

tarul, Stihirarul, Mathimatarul etc [i continuarea demersurilor `n-

cepute `n vederea prezent\rii cât mai complete a personalit\]ii com-

plexe a lui Nectarie Vlahu20, considerat de greci ca al doilea Cucu-

zel [i „protopsaltul protopsal]ilor din Muntele Athos”, a [colii sale,

conturate recent21, [i a bogatului tezaur g\zduit `n fondurile atho-

nite, semnalate recent22;

19 Vasile, Vasile. Nectarie Hu[ianul – Protopsaltul Prodromului Centenar († 1899-

1999). ~n: Cronica Episcopiei Hu[ilor, Hu[i, vol. III, 1997, pp. 457-571.
20 Vasile, Vasile. Nectarie Vlahul – Protopsaltul Muntelui Athos. Centenar. ~n: Mu-

zica, Bucure[ti, Serie nou\, An X, nr 2 (38), aprilie-iunie l999, pp. 106-124; Idem.

Nectarie – protopsaltul Prodromului – Centenar. ~n Byzantion Romanicon, vol. V,

Ia[i, Universitatea de Arte George Enescu Ia[i, 1999, pp. 62-76; Idem. Nectarie

Vlahul – figur\ reprezentativ\ a muzicii biserice[ti din secolul al XIX-lea, comu-

nicare la al VIII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene, Bucure[ti, 24 august

l999, par]ial publicat `n suplimentul revistei 22, Bucure[ti, An X, nr. 40 (502), 5-11

octombrie 1999, p. XVI; 
21 Vasile, Vasile. {coala lui Nectarie Vlahul. ~n: Acta Musicae Byzantinae, Ia[i, Cen-

trul de Studii Bizantine Ia[i, vol. III, aprilie 2001, pp.116-124.
22 Vasile, Vasile. Valori de cultur\ la Muntele Athos. ~n: Academica, Bucure[ti,

An X, nr. 1-2 (109-110), noiembrie-decembrie 1999, pp. 9-10; Idem. Patrimoniul spi-

ritual românesc de la Muntele Athos. ~n: Despre rostul românilor la 2000 de ani de

la Na[terea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ~ntâlnirea românilor de pretutindeni

ROMFEST 2000, Bucure[ti, 2000, pp. 262-264.
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– descoperirea unor surse `n limba greac\ a t\lm\cirilor româ-
ne[ti, realizate de Filohtei Jipa, Macarie, Nectarie Frimu, Dimitrie
Suceveanu, Ghelasie Basarabeanu, Nectarie Vlahu etc. [i extinderea
posibilit\]ilor de stabilire a paternit\]ii multor crea]ii aflate sub sem-
nul controverselor, cum ar fi Bra]ele p\rinte[ti..., Doamne, femeea ceea
ce c\zuse `n p\cate multe...etc;

– posibilitatea studierii continu\rii artei caligrafice, cu compo-
nenta ei muzical\, chiar dincolo de apari]ia tip\riturilor muzicale
cu semiografie bizantin\, `n spe]\ hrisantic\ [i trebuie subliniat
faptul c\ `n Athos se g\sesc, al\turi de marile valori ale vechii lite-
raturii române (Cazania lui Varlaam, ~ndreptarea legii, Psaltirea lui
Dosoftei, Noul Testament de la B\lgrad, Biblia lui {erban Canta-
cuzino [.a.) [i de c\r]ile de cult `n limba român\, toate tip\riturile
muzicale române[ti, de la cele ale lui Macarie, Anton Pann [i Nec-
tarie Frimu pân\ la cele ale lui Dimtrie Suceveanu, Ioan Zmeu [i Ion
Popescu-Pas\rea;

– descoperirea unor caligrafi [i miniaturi[ti de excep]ie care au
durat pe file de hârtie adev\rate capodopere, utilizând procedee de
lucru inedite, `n unele cazuri: un copist desena semnele muzicale
vocalice, un altul pe cele temporale, ftoralele, m\rturiile, [i un al trei-
lea scria textele liturgic etc., ajungându-se la adev\rate capodopere
caligrafice, ilustratoare a unei vii tradi]ii de adaptare, crea]ie [i co-
piere de cânt\ri cultice;

– g\sirea unor dovezi pentru aprecierile deosebite de care s-au
bucurat crea]iile psal]ilor vlahi `n lumea greac\, ajungându-se la re-
cunoa[terea unui dialact vlahic, consemnat ca atare `n manuscrise [i
apoi [i `n tip\rituri [i a unor confirm\ri a considera]iilor eminen-
tului bizantinolog român I. D. Petrescu: „Noi, românii, suntem ade-
v\ra]ii continuatori ai tradi]iei bizantine; am ad\postit timp de cinci
sute de ani toat\ via]a spiritual\, toat\ via]a de cultur\ a popoa-
relor situate de-a lungul Dun\rii. Bizan]ul grec [i Bizan]ul slav, de-
rivat din el. au tr\it, a[a cum `n mod fericit a spus-o N. Iorga, la noi [i
prin noi”23;

– etalarea unor argumente peremptorii pentru faptul c\ `n cele
mai multe cazuri psal]ii români nu au f\cut la `nceput distinc]ie `ntre
limba `n care-[i cântau [i scriau crea]iile, greaca medieval\, cunos-
cut\ `n general unui public restrâns [i cea român\ [i nu vom uita
traducerea multor crea]ii române[ti `n limba bulgar\ sau slavon\;

23 Petrescu Ioan D. Studii de paleografie muzical\ bizantin\, vol. II, Bucure[ti,

Editura muzical\, 1984, p. XIX. 
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– dep\[irea stadiului de considerare a multor manuscrise ca fiind
slavone, doar pentru c\ sunt scrise cu litere chirilice, textul lor fiind
integral `n limba român\;

– identificarea altor vetre de cultur\ muzical\, unde au fost con-
cepute cânt\ri intrate `n circuitul liturgic [i dincolo de grani]ele
]\rii, cum ar fi ora[ele Câmpulung [i Hu[i, m\n\stirile G\iseni [i
Gorovei etc.;

– posibilitatea aprofund\rii bilingvismului [i uneori chiar a tri-
lingvismului textelor de cult vehiculate de manuscrise;

– completarea cataloagelor manuscriselor române[ti scrise `n
Athos [i aflate `n diferite fonduri `n ]ar\, din: Bucure[ti (Biblioteca
Academei Române, Biblioteca Uniunii Compozitorilor [i Muzico-
logilor, Biblioteca Na]ional\, Biblioteca Sfântului Sinod), Ia[i: Biblio-
teca „Dumitru St\niloae” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, M\-
n\stirea Neam], Craiova: Muzeul de istorie [i `n alte fonduri arhivis-
tice, trecute `n revist\ recent de Alexie Buzera24 [i a celor copiate `n
]ar\ dar aflate `n fonduri athonite; ni se pare ilustrativ faptul c\ din
cele 12 volume concepute [i copiate de Irinarh {i[man, dup\ 1900,
`n Prodromul, trei au fost considerate pierdute, neaflându-se `m-
preun\ cu celelalte nou\ `n chinovia unde au fost scrise – dou\ le-am
descoperit `n Biblioteca Academiei Române (Ms. nr. 2077 [i 2078) –
sau c\ mai multe manuscrise muzicale din a[ez\minte române[ti din
Athos au fost cump\rate din schitul bucure[tean Darvari; 

– depistarea unor crea]ii inedite pentru cercetarea româneasc\,
apar]inând profesorului Constantin Psahos, cu care s-a specializat
Gavriil Galinescu, un cercet\tor din p\cate uitat de speciali[tii ro-
mâni, `n pofida autorit\]ii de care s-a bucurat, a c\r]ilor [i studiilor
consacrate muzicii bizantine, pe care a predat-o la Conservatorul
din Ia[i25;

– descoperirea unor necunoscu]i psal]i vlahi, despre care nu [tim
dac\ erau vlahi din Grecia, din Peninsula Balcanic\ sau din }\rile Ro-
mâne, cum ar fi Athanasie ieromonahul Vlahu jAfanasivou jIeromonavcou

24 Buzera, Alexie. Cultura muzical\ româneasc\ de tradi]ie bizantin\ din sec.

al XIX-lea, Craiova, Funda]ia Scrisul Românesc, 1999.
25 Asupra acestor studii [i a specializ\rii cu Max Reger la Leipzig, cu Egon

Wellesz la Viena [i cu Psahos la Atena am insistat `n `ncercarea monografic\ – Ga-

vriil Galinescu publicat\ `n: Studii de muzicologie, vol. XII, Bucure[ti, Editura

muzical\, 1976, pp. [i `n teza de doctorat la Academia de Muzic\ „Gheorghe Dima”

din Cluj-Napoca – Gavriil Galinescu – reprezentant de seam\ al folcloristicii româ-

ne[ti, 1993.



248 TEOLOGIE {I VIA}|

Blavcou c\rui nume l-am `ntâlnit `n Ms. nr 5087/967/ 315 din fon-
dul M\n\stirii Iviron, un Mathimatar al secolului al XVIII-lea, ori
Hrisafi cel nou, sau cel tân\r, protopsalt al Marii biserici din Constan-
tinopol, prezent `n mai multe manuscrise muzicale din Prodromul,
asupra c\rora vom reveni [i `n care este men]ionat ca macedonean
dar [i co]ovlah (macedoromân);

– identificarea traseelor urmate de unele manuscrise grece[ti, tre-
cute [i prin }\rile Române, cum ar fi exemplul Antologhionului scris
`n secolul al XVIII-lea [i pe care apare `nsmnat ora[ul Bucure[ti [i
data de 25 februarie 1815 – Ms. nr. 37 din fondul M\n\stirii Sfân-
tul Pavel;

– majoritatea manuscriselor investigate `n stagiile documentare
athonite ani sunt bilingve, psal]ii români practicând f\r\ discri-
minare limba greac\ bisericeasc\ [i cea român\, Nectarie Vlahu
fiind considerat dasc\l al ambelor [coli de psaltichie, greceasc\ [i
român\, având printre cei 70 sau 79 de discipoli, câ]i i-au fost atri-
bui]i ulterior, monahi de ambele etnii, crea]ia lui num\rând cân-
t\ri `n ambele limbi, unele traduse [i `n limba bulgar\;

– marea `mpr\[tiere a manuscriselor muzicale române[ti – `n ac-
cep]iunea limbii `n care sunt scrise dar [i a apartenen]ei na]ionale a
caligrafilor [i autorilor, `n cazul unor crea]ii `n limba greac\ – nu
anuleaz\ ideea existen]ei unor puternice fonduri ale bibliotecilor co-
munit\]ilor române[ti amintite la care se adaug\ [i câteva fonduri
particulare, a ieroschimonahului Gheorghe de la Colciu sau a mona-
hului Emilian de la Cutlumu[;

– dezv\luirea unor probe indubitabile `mpotriva afirma]iilor ideo-
logice ale lui Gruber [i a adep]ilor s\i, privind „politica reac]io-
nar\ a Bizan]ului `n domeniul cultural”26 [i care supravie]uiesc `n
min]ile adep]ilor ateismului [tiin]ific;

– investigarea vastului material muzical din Athos poate scoate la
iveal\ argumente noi pentru contrazicerea ideilor sus]inute de unii
muzicologi bulgari care confund\ scrierea `n limba român\ cu li-
tere ale alfabetului chirilic cu vechea limb\ bisericeasc\ slavon\27,
sutele de manuscrise muzicale investigate tr\dând mai curând `m-
prumuturi bulgare din autori români, cum se `ntâmpl\ mai ales `n
cazul axioanelor lui Nectarie Vlahu, `n glasurile I, IV leghetos [i V,

26 Gruber, R. I. Istoria muzicii universale, vol. I, Bucure[ti, Editura muzical\,

1963, p. 115.
27 Palikarova – Verdeil, Raina. La musique byzantine chez les bulgares et les

russes (du I-e au XIV siècle), Copenhague, Elmar Munkagaard, 1953.
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pe care le-am descoperit `n Engolpionul scris `n anul 1911 de Pai-
sie Lambru [i d\ruit de monahul Nicodim Bilalis din Kapsala, bi-
bliotecii Prodromului, av`nd urm\torul titlu: Axioane bulg\re[ti dup\
a(le) lui p\r(intele) Nictarie, transportate (`n) bulg\re[te de iero-
d(iaconul) Calistru – Dostoino esti, sau a „polieleelor bulg\re[ti”,
cunoscute [i `n Athos, dar având nu texte `n limba român\ – ca `n
cazurile manuscriselor române[ti din cataloagele M\n\stirii Neam]28,
ci `n limba greac\ [i care au circulat `n documente scrise cu texte
`n limba bulgar\, Calistrat a fost o personalitate reprezentativ\ a
Zografului; 

– `n acela[i timp, se pot g\si confirm\ri noi ale afirma]iei bi-

zantinologului Gheorghe Ciobanu, f\cut\ `n urm\ cu trei decenii,

când respingea vehement ideea prelu\rii unei a[a-numite cânt\ri bul-

gare, „care ar fi p\truns la români, `n perioada medieval\”, confuzia

datorându-se identific\rii cânt\rilor cu texte `n slavon\ de redac]ie

bulgar\ cu `ns\[i muzica bulgar\”29, teorie la care nu subscrisese nici

bizantinologul danez Cartsten Heg, care scria `n 1956: „Il est presque

incroyable qu’on a rèussi à rendre dans une langue sans histoire

littèraire des tours et des expressions de la plus grande subtilitè”30.

Este aproape de necrezut c\ s-a reu[it s\ se redea `ntr-o limb\ f\r\

istorie sensurile [i expresivitatea unei a[a de mai subtilit\]i;

– cunoa[terea profund\ a inestimabilului patrimoniu muzical

athonit poate determina dep\[irea de c\tre unii bizantinologi occi-

dentali a barierei artificiale, acceptat\, din nefericire, [i de c\tre unii

români, privind falsa grani]\ a muzicii bizantine – anul 1453, an al

dispari]iei Imperiului Bizantin, care nu echivalez\ nicicum cu dis-

pari]ia culturii, respectiv a muzicii bizantine, a[a cum acela[i an nu

`nsemneaz\ `ncetarea liturghiei, a artei bizantine etc.; men]ion\m c\

pentru cel mai cunoscut istoric al muzicii bizantine, Egon Wellesz,

istoria muzicii bizantine `nceteaz\ `n anul 145331;

– pe baza investig\rii profunde a materialului muzical, se vor pu-
tea corija unele afirma]ii f\r\ suport [tiin]ific f\cute de bizantinologi

28 Vasile, Vasile. M\n\stirea Neam] – str\veche vatr\ de cultur\ muzical\ ro-

mâneasc\, Ia[i, Editura Trinitas, 2003.
29 Ciobanu, Gheorghe. Op. cit, pp. 780, respectiv 309.
30 Höeg, Carsten. Quelques remarques sur le rapport entre les manuscrits èccle-

siastiques de la Russie et les manuscrits byzantins. ~n: Pepragmevna tou~ f v Diefnou~"
Buzantinologikou~ Sinedrivou, Qessalonivkh", &En Afh~vai", 1956, p. 12.

31 Wellesz, Egon.A. History of Byzantine Music and Hymography, Second edi-

tion reised and enlarged, Oxford, At The Clarendon Press, 1962.
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greci privind rolul [i locul psal]ilor vlahi [i români `n istoria muzicii
bizantine, cum sunt cele ale lui Gheorghios Papadopoulos, ce ig-
nor\ cu des\vâr[ire ucenicia româneasc\ a lui Nectarie Vlahu `n [co-
lile de psaltichie de la Hu[i [i de la M\n\stirea Neam], descinzân-
du-l imaginar exclusiv din dasc\lii greci32, descindere despre care
nu am g\sit pân\ acum nicio confirmare, `n afar\ de faptul c\
ace[tia `l preced `n lucrarea amintit\ pe protopsaltul protopsal]ilor
athoni]i; `n situa]ii similare pot fi Iova[cu Vlahu [i ceilal]i repre-
zentan]i români ai muzicii bizantine `n Athos;

– cercetarea, chiar `n form\ primar\, a patrimoniului muzical
românesc din Athos pare a aduce noi confirm\ri tezei lui Nicolae
Cartojan, care, pornind de la ideile istoricului austriac Sztrygowski,
privind „`nrâurirea cea grozav de mare ce au avut asupra artei din
Athos voievozii molodo-vlahi”, conchide c\ „nu atât Athosul asupra
Moldovei, pe cât marea cultur\ din m\n\stirile Bucovinei a trebuit
s\ se repercuteze asupra Sfântului Munte”33, cu singura `nlocuire, `n
cazul muzicii, a m\n\stirilor bucovinene cu marii psal]i ai vetrelor
muzicale de la M\n\stirea Neam], din Ia[i, Hu[i, Bucure[ti, Curtea
de Arge[ etc, idee su]inut\ [i de lucr\rile reprezentative de istoria
muzicii, cum este Hronicul muzicii române[ti, `n care muzico-
logul Octavian Laz\r Cosma are `n vedere „contactele `ntre]inute
cu m\n\stirile din Athos (…) adev\rate focare ale culturii muzicale
biserice[ti”34; 

– nu excludem posibilitatea descoperirii unor elemente care s\
ne ajute la ob]inerea primelor date despre Dometian, psaltul Putnei,
numit Vlahu, fie pentruc\ provenea din medii balcanice, sau a
trecut prin [coala Athosului;

– s-ar putea ca unele elemente ascunse `n manuscrisele atho-
nite, fie ele `n limba român\, bilingve, sau `n limba greac\ medie-
val\ – [i nu vom pierde momentul pentru a sublinia convie]uirea
celor dou\ limbi `n sute de documente muzicale precum [i a celor
apar]inând unor creatori greci [i ale celor români – s\ ne fur-
nizeze repere sau chiar r\spunsuri la unele `ntreb\ri, cum este cazul
psaltului Anastasie sin Vaias, a c\rui adaptare a numelui `ntr-un

32 Papadovpoulo" Gewvrgio".  &Istorikhv ejpiskovphsi" th~" Buzantinh~" ejkklhsi-
astiikh~" Mousikh~"... Afh~nai, 1904.

33 Cartojan, Nicolae. Istoria literaturii române vechi, Bucure[ti, Editura Minerva,

1980, p. 43.
34 Cosma, Octavian Laz\r. Hronicul muzicii române[ti, vol. I, Bucure[ti, Edi-

tura muzical\, 1973, pp. 106-107.
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frumos manuscris grecesc din M\n\stirea Neam] poate ispiti s\ i se
atribuie na]ionalitatea român\ sau o lung\ [edere `ntr-o m\n\stire
româneasc\;

– conturarea `ntr-o istorie a muzicii bizantine, mult amplificat\
fa]\ de cea pus\ deja la dispozi]ia cercet\torilor35, a rolului Atho-
sului `n evolu]ia acestei arte [i mai ales la p\strarea tradi]iei pa-
tristice, `n condi]iile `n care disputele despre a[a-numita decaden]\ [i
chiar `ncetare a muzicii bizantine nu numai c\ nu au `ncetat dar se
intensific\, sub presiunea unor cercet\tori interesa]i numai de exo-
tismul acestei arte [i nu de rolul ei `n via]a spiritual\ ortodox\.

~n mod concret, prezen]a muzical\ româneasc\ `n Athos este
atestat\ `n documentele investigate `n care se g\sesc crea]ii apar-
]inând lui Hrisafi cel nou, Gherman Arhiereul, Giobascu Vlahu,
dasc\lul de psaltichie din secolul al XVII-lea, n\scut `n Valahia, ajuns
„protopsaltul Cur]ii Ungrovlahiei”, Clement Gr\di[teanu, pân\ la des-
cenden]ii [colii lui Nectarie Vlahu, ultimul disipol al discipolilor emi-
nentului protopsalt român fiind [i ast\zi o dovad\ a deosebitelor ca-
lit\]i muzicale [i duhovnice[ti ale protopsal]ilor români. 

Prezent\m `n continuare, pe baza manuscriselor athonite `n limba
greac\, pe câ]iva dintre psal]ii români, vlahi [i greci care [i-au des-
f\[urat activitatea `n }\rile Române.

Hrisafi cel tân\r este men]ionat `n dou\ manuscrise muzicale de
la Prodromul (Ms nr. 3740, scris `ntre 1884-1889, de Paisie Lambru [i
un alt Manuscris f\r\ num\r de inventar, copiat `n anul 1911 de
Paisie Ieromonahul (d\ruit recent bibliotecii din Prodromul de mo-
nahul Nicodim Bilalis – nu Galali – cum s-a scris recent), ca mace-
donean, [i `ntr-un Antologhion din acela[i fond, f\r\ num\r de in-
ventar, copiat `ntre 1866 [i 1879, prezentat cu determinativul co]o-
vlah, ceea ce s-ar traduce cu macedo-român [i ar oferi explica]ii
suplimentare pentru presupunerea c\ ar fi vizitat }ara Româneasc\,
unde ar fi r\mas mai mult timp, „intrând `n contact cu [coala mu-
zical\ româneasc\ de la Curtea Domnului Constantin Brâncoveanu,
`n cinstea c\ruia scrie un Polihronion («Acesta s\ cânt\ când ridic\
p\har pentru Domnul Ungrovlahiei»”36. Hrisafi Cu]ovlahul este au-
torul Anastasimatarului `nfrumuse]at, datat 1671 [i care a operat

35 Vasile, Vasile. Istoria muzicii bizantine [i evolu]ia ei `n spiritualitatea ro-

mâneasc\, vol. I [i II, Bucure[ti, Editura Interprint, 1997. 
36 Ionescu, Gheorghe. Lexicon al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocu-

pat cu muzica de tradi]ie bizantin\ `n România, Bucure[ti, Editura Diogene,

1994, p. 166.
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o selec]ie muzical\ apreciat\ de Adriana {irli c\ „s-a desf\[urat sub
semnul carcteristic, al respect\rii tradi]iei, a celei mai bune tradi]ii”37

[i al Stihirarului „românit” de Macarie Ieromonahul [i caligrafiat de
Ilie Cânt\re]ul bisericii Sf. Nicolae-Vl\dica – Ms. românesc nr. 1690
din Biblioteca Academiei Române. Viitorul va limpezi [i paternita-
tea Manuscrisului gr. nr. 899 din fondul Bibliotecii Academiei Ro-
mâne, atribuit lui Hrisafi cel Nou. Cum era [i firesc, Anastasi-
matarul lui Hrisafi nu putea lipsi din fondurile muzicale athonite.
L-am g\sit, `n biblioteca Prodromului – Ms nr. 3479 – un Antolo-
ghion a c\rui prim\ parte a fost scris\ `n a doua jum\tate a seco-
lului al XVIII-lea, folosind nota]ia cucuzelian\ [i `n care numele
`nso]e[te heruvicele mai multor glasuri [i troparul c\tre ucenici `n
glasul I. Este important de subliniat faptul c\ unul dintre cei mai
prolifici traduc\tori `n limba român\ a cânt\rilor lui Hrisafi, cu res-
pectarea specificului limbii, este Nectarie Vlahu, astfel c\ ilustrul
protopsalt constantinopolitan este foarte prezent `n fondurile muzi-
cale athonite [i din ]ar\. S\ amintim numai Ziua ~nvierii…, co-
piat\ `n Ms nr. 1678, de Clement Ierusalimiteanu, `n 1880, `n Ms
nr. 3797, scris de Dometie Ionescu, `n anii de sfâr[it ai secolului al
XIX-lea [i `ntr-un alt manuscris tot din Prodromul, f\r\ num\r de
inventar, scris `n 1896 de c\tre ierodiaconul Isihie Petrescu, urmate
de axioanele `n glasul VII (`n dou\ variante melodice), prezente `n
manuscrisul prodromit amintit mai sus – 3740 – [i cunoscutul tropar
c\tre ucenici.

Abunden]a prezen]ei crea]iei lui Gherman mitropolitul Noilor
Patre `n fondurile muzicale athonite ne face s\ renun]\m la o pre-
zentare, care ar dep\[i spa]iul acceptabil al unei astfel de demers.
Ne vom limta s\ semnal\m faptul c\ cele dou\ volume ale Stihi-
rarului s\u, create `n 1665, p\strate `n original `n fondul M\n\stirii
Sf. Ioan Teologul din Patras, s-au bucurat de o mare circula]ie. ~n
]ara noastr\ sunt semnalate pân\ `n prezent nu mai pu]in de cinci
manuscrise copiate la nu prea mare distan]\ de stagiul românesc
al protopsaltului arhiereu: Ms. gr. nr. 133, copiat `n 1733, de Gheor-
ghe, fiul lui Boiagi, elevul lui {\rban Protopsaltul, Ms. gr. nr. 660, adus
de la M\n\stirea Râ[ca din Moldova, Ms. gr. nr. 762, cuprinzând [i pe
cel „scris de smeritul ieromonah Ignatie” [i trecut prin biblioteca
cânt\re]ului Rizos din Ianina Eladei [i a lui N. Filionidis38, toate

37 {irli, Adriana. Anastasimatarul Repertoriul tematic al manuscriselor muzicale

bizantine [i post-bizantine, Bucure[ti, Editura muzical\, 1986, p. 36.
38 Ionescu, Gheorghe. Op. cit., pp. 231-233.
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trei aflate `n fondul Bibliotecii Academiei, Ms. nr, 52, un Stihirar

cuprinzând [i perioada Triodului [i Penticostarului, copiat de iero-
monahul Calist `n 1695, din fondul Arhivelor Statului din Craiova.
Din Athos semnal\m prezen]a celor dou\ copii cunoscute `n mod
sigur [i psal]ilor români, copiate deja `n anul 1727 [i care se p\s-
treaz\ `n acela[i bogat fond al M\n\stirii Sfântul Pavel – Ms nr. 96
[i 97 [i copia Stihirarului din 1737 din M\n\stirea Iviron – Ms. nr.
5091/971/452. Corelarea inventarelor crea]iilor din fondurile atho-
nite, cu cele aflate `n marile centre ale ]\rii, Bucure[ti, Ia[i, Cra-
iova, Cluj, M\n\stirea Neam] etc., ar putea conduce la realizarea
unui studiu de mare necesitate consacrat crea]iei str\lucitului repre-
zentant al muzicii bizantine, discipol al lui Hrisafi, contemporanul s\u
[i dasc\l al lui Balasie Preotul [i al lui Iova[cu Vlahul, cu activitate
desf\[urat\ `n cele dou\ extreme ale ortodoxiei – Noile Patre [i
Valahia, „unde a tr\it pân\ la sfâr[itul vie]ii sale”. Nu vom uita co-
piile Doxastarului aceluia[i creator, una din ele fiind caligrafiat\
`n anul 1712, de ierodiaconul Lavrentie [i p\strat\ `n acela[i fond
al M\n\stirii Sfântul Pavel – Ms nr. 11. Crea]ia sa a circulat atât `n
nota]ie cucuzelian\ cât [i `n cea hrisantic\, `n limba greac\ me-
dieval\, dar [i `n român\, el fiind numit „prea luminatul melod [i
`ntru multe din cele ale me[te[ugului musicesc cu mare faim\”,
printre primii creatori de muzic\ bizantin\ tradu[i `n limba lui Emi-
nescu. Vom aminti doar Antologhionul din biblioteca Iviron – Ms.
nr. 5090/970/374, scris `n 1686, probabil `nc\ `n timpul vie]ii lui, sau
imediat dup\ moartea sa [i `n care se g\sesc irmoase calofonice,
heruvice, chinonice duminicale [i ale s\rb\torilor `mp\r\te[ti. Din-
tre „facerile” sale intrate `n preocup\rile t\lm\citorilor români amin-
tim m\car Doxologia din Ms nr. 1229 din fondul Bibliotecii Acade-
miei Române, „pref\cut\ `n limba român\ de dasc\lul {\rban”.

Iova[cu sau Giobascu – cum apare `n cele mai multe codice
muzicale – Vlahu, n\scut, probabil, `n Valahia, elev al mitropo-
litului Gherman Neon Patron – mafhthV" tou~ Nevwn Patrw~n GermanouV
– [i-a desf\[urat activitatea `n secolul al XVII-lea, devenind proto-
psalt al Cur]ii domne[ti a Ungrovalahiei, cum `l confirm\ [i dou\
documente muzicale athonite: Ms nr. 317 din Xiropotamu, [i Ms
nr. 967 din Sfântul Panteleimon. Recent, Ozana Alexandrescu, dup\
ce s-a ocupat de acela[i psalt `n teza de doctorat – Secolul al XVII-lea,

perioad\ de tranzi]ie `n evolu]ia muzicii de tradi]ie bizantin\ `n

}\rile Române – i-a descoperit aceea[i calitate de „protopsalt al
Cur]ii Ungrovlahiei” `ntr-un manuscris bizantin din Kopenhaga – Ms.
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nr. K 4466 [i `i identific\ crea]ia `n 13 manuscrise risipite `n mari
centre ale lumii, de la Kopenhaga pân\ la Atena. Pe baza stabilirii
celor patru polihronioane dedicate domnitorului {erban Cantacu-
zino, cercet\toarea crede c\ activitatea pasaltului se desf\[oar\ `n
ultimul sfert al secolului al XVII-lea. Nu [tim pe ce se bazeaz\ Egon
Wellesz care `l `ncadreaz\ pe Giobascus Vlachus (sic!) `n lista im-
nografilor care ar fi tr\it `n secolul al XIII-lea39. El a fost un autor
prolific, creator de melodii pentru diferite cânt\ri:

– irmoase calofonice g\site `n Ms. nr. 37 din Sfântul Pavel (un
Antologhion `n limba greac\, scris `n a doua parte a secolului al
XVII-lea);

– doxologii `n diferite glasuri – Ms. nr 98 [i Ms. nr. 132 – din
aceea[i bibliotec\, primul scris pe la jum\tatea secolului al XVIII-lea,
iar al doilea, `n 1774, sau Ms. nr 397 din M\n\stirea Cutlumu[, scris
`n aceea[i perioad\, sau din Biblioteca de stat din Atena, investi-
gate recent de cercet\toarea amintit\, care crede c\ Ioan Vlahul [i
Iova[cu Vlahu „sunt cele dou\ variante ale numelui aceluia[i autor”40,
din Biblioteca Na]ional\ din Viena, semnalate de bizantinologul
Nicu Moldoveanu41, din Muzeul de Istorie [i Arheologie Biseri-
ceasc\ din Sofia, dar [i din fondurile române[ti, `n special din Biblio-
teca Academiei Române. Se adaug\ multe alte cânt\ri copiate `n
manuscrise din m\n\stirile athonite, o bun\ parte din ele xerogra-
fiate, fotografiate [i fi[ate `n timpul document\rilor mele: Grigoriu,
Dionisiu, Sfântul Pavel, Dohiariu, Hilandar, Xenofont, Xiropotamu,
Panteleimon etc. Este un lucru cert c\ reconstituirea crea]iei ilus-
trei figuri a muzicii bizantine din ]ara noastr\ din epoca brâncove-
neasc\ [i din cea precedent\, nu poate fi f\cut\ f\r\ investigarea
`n profunzime a fondurilor athonite.

Un heruvic `n limba greac\ scris `n Ms. nr. 1005 din M\n\stirea
Sfântul Panteleimon, `n glasul I, al lui Kallivstou a&rcimandrivtou
Blacompogdavnou – al lui Kalist arhimandritul Vlahobogdanu –
este considerat, pe baza investig\rii comparative a materialelor, de
c\tre cercet\toarea amintit\, acela[i personaj cu Calist Ieromonahul,

39 Wellesz, Egon. A., op. cit., p. 443.
40 Alexandrescu, Ozana. Un manuscris inedit din secolul al XVII-lea. ~n: Mu-

zica, Bucure[ti, Serie nou\, Anul IX, nr. 4 (36), octombrie-decembrie 1998, p. 136.
41 Moldoveanu, Nicu. Cercet\ri asupra manuscriselor `n nota]ie bizantin\ exis-

tente `n Biblioteca Na]ional\ din Viena. Manuscrise muzicale bizantine prove-

nite din România [i autori români. ~n: Biserica Ortodox\ Român\, Bucure[ti, An

CII, nr. 3-4, martie-aprilie 1984, pp. 238-245. 
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care apare [i `n calitate de egumen al m\n\stirii Comana `n 1722 –
cum semneaz\ pe Ms. gr. nr. 1477 din Biblioteca Academiei Române:
„dintre c\r]ile ieromonahului Calistos muzicianul [i egumen al M\-
n\stirii Comana, 1722” [i cu Calist Ieromonahul muzicianul din
Ms. cu cota IV – 39 din fondul Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” din Ia[i, un codice `n nota]ie medio-bizantin\.
Ms. nr. 11 din fondul M\n\stirii Sfântul Pavel [i Ms nr. nr. III – 88,
aflat `n fondul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
din Ia[i, ne dezv\luie calitatea de dasc\l a psaltului, `n ambele pre-
cizându-se statutul de discipol al lui Calist, a ierodiaconului La-
vrentie, copistul lor. Calist Ieromonahul din M\rginenii Ungrovlahiei
– Kallivsto" *Ieromonavcou ejk th~" Monh~" tou~ Marghneavnou th~"
Oujggroblaciva" – cum este numit `n Ms. nr. 1010 din fondul M\-
n\stirii Vatoped – a c\rui activitate se desf\[oar\ `n partea a doua
a secolului al XVII-lea [i `nceputul secolului al XVIII-lea – a bene-
ficiat de o recent\ `ncercare monografic\, ce a avut `n vedere m-
aterial inedit, cum ar fi Ms. EBE 2213 din Biblioteca de stat din
Atena, un Anastasimatar [i un Stihirar cuprinzând perioada Trio-
dului [i Penticostarului, al lui Gherman Neon Patron, monografie
ce a fost nevoit\ s\ surmonteze inexactit\]ile inerente ale prezen-
t\rilor anterioare42. ~n acest nou document apare men]iunea:
„scris\ de c\tre mine Kalistos Ieromonahul de la M\n\stirea M\rgi-
neni, din Vlahia, `n timpul lui Constantin Basarab Voievod, 1694”.
La sfâr[itul Penticostarului din Ms. nr. 52 aflat `n Muzeul Olteniei,
identificat de cercet\toarea men]ionat\ ca fiind al aceluia[i copist,
Lavrentie din m\n\stirea Simonpetra, apare `nsemnarea colofon:
„a luat sfâr[it prezenta carte de cânt\ri prin mâna mea Kalistos
ieromonah `n anul 1695, `n luna iunie, 15, cei ce vor cânta s\ se
roage pentru mine”. A[a cum afirm\ aceast\ prim\ `ncercare de pre-
zentare monografic\ a protopsaltului, Calist apare `n fondurile din
Muntele Athos `n calitate de autor men]ionat `n 20 de manuscrise
(am sc\zut cele trei care nu-i apar]in), prezentate de Gr. Stathis, cu
[ase variante de nume: Calist (f\r\ alt\ precizare), Calist Ieromo-
nahul, Calist Ieromonah [i dasc\l al dasc\lului meu, Calist Arhi-
mandritul Vlahobogdanu, Calist cel vechi, la care se adaug\ [i cele
trei manuscrise care men]ioneaz\ un alt Kalist – ieromonah de Brussa.
O formula de prezentare deosebit\ de precedentele, apare `n Ms.

42 Alexandrescu, Ozana. Kallistos Ieromonahul, muzician de epoc\ brâncove-

neasc\. ~n: Muzica, Bucure[ti, Serie nou\, An IX, nr. 1 (33), ianuarie-martie 1998,

pp. 110-118.
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III – 88 din fondul Bibliotecii Centrale Universitare din Ia[i, un
Mathimatar scris `n 1710: „Kalistos ieromonahul [i dasc\lul nostru”.
Dup\ cele zece cânt\ri identificate `n catalogul lui Stathis – heru-
vicul duminical `n glasul I, heruvicul Liturghiei Sf. Grigore, Acum
Puterile cere[ti.., `n glasul VIII, axionul de Pa[ti, ~ngerul a stri-
gat..., glasul V, chinonicul duminical `n glasul I, chinonicul de joi,
`n glasul VIII, un irmos [i o stihir\ calofonice [i trei mathime, merit\
amintite cânt\rile ce nu-l au precizat ca autor [i cele din manuscri-
sele necatalogate sau neintrate `nc\ la tipar. Chinonicul de joi – Th~
Pevmpth – Ei" pa~san thVn gh~n... – Joi – ~n tot p\mântul…– glasul
VIII, se afl\ `n Ms. nr.Y 189 din Marea Lavr\ [i `n Ms. nr. 1010 din
fondul bibliotecii din Vatoped. Autorul ar putea fi acela[i iero-
monah Calist – Kallivstou *Ieromonavcou – pomenit ca autor al unui
heruvic, [i al unui chinonic duminical, p\trunse `n Ms. nr. 234 din
fondul Stavronikitei, scris pe la mijlocul secolului al XVIII-lea [i al
altor dou\ chinonice duminicale din Irmologhionul coligat `n Ms.
nr. 437 din fondul M\n\stirii Cutlumu[, scris `n 1757. Heruvicul
poate fi cel reap\rut `n Antologhionul din M\n\stirea Stavroni-
chita – Ms. 168 – copiat `ntre 1700 [i 1715, iar chinonicul `l `n-
tâlnim [i `n Ms. III – 89 din Biblioteca Central\ Universitar\ „Mihai
Eminescu” din Ia[i [i `n Ms. nr. 760 din Biblioteca Academiei
Române. Dac\ ieromonahul din M\rginenii Ungrovlahiei nu este
confundat cu un alt Kalist, autor grec de cânt\ri liturgice, i-am putea
atribui [i heruvicul din Antologhionul bibliotecii M\n\stirii Caracalu
– Ms. nr. 232, scris la 1748, de un Evstatie. Apropiat ca timp [i cu ace-
lea[i [anse ipotetice de identificare a psaltului Calist, se prezint\
Papadichia de la M\n\stirea Iviron – Ms. nr. 5103/983/368, copiat\
la 1762 [i `n care un creator cu acest nume, Kallivstou *Ieromonavcou
kaiV didaskavlou tou~ didaskavlou mou~ – Calist Ieromonah [i dasc\lul
dasc\lului meu – este pomenit ca autor al unei mathime, `n glasul VIII,
din perioada Penticostarulului. Acela[i titlu al psaltului reapare `n
Ms. nr. 446 din M\n\stirea Cutlumu[, scris la 1757, `n Athos, de mo-
nahul Theoclitos. Subscriem la propunerea Ozanei Alexandrescu de
a distinge pe cei trei psal]i cu acela[i nume – Calist – `n ma-
nuscrisele athonite, unde mai apare un Calist Vatopedinul – care
ar putea fi acela[i cu ieromonahul din M\rgineni – [i ieromonahul
Kalistos de Broussa – dup\ verificarea identit\]ii pieselor, opera]ia
ce trebuie `nceput\ `n Athos. La „Kalist Protopsaltul Sfintei Mitro-
polii a Bucure[tilor” se refer\ Macarie Ieromonahul `n prefa]a Irmo-
loghionului, al\turându-l lui Arsenie Cozianul, lui {\rban Protopsaltul
Cur]ii Domne[ti, printre „psal]ii cei des\vâr[i]i din neamul nostru”,
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care „s-au ar\tat cu râvn\ `n vremi, ca s\ fac\ câte ceva `n limba
noastr\”, `ndeosebi „partea cea mai mult\ a papadichiei o au pre-
f\cut române[te cu toat\ des\vâr[ita alc\tuire”43. Calist este num\rat
de autorul faimoasei prefe]e – program al `ncunun\rii procesului
de românire, conturat de noi cu alt prilej44, „printre acei minuna]i
dasc\li [i alc\tuitori vremii lor stând `n cea veche musichie”.

Mihalache Moldovlahul este frecvent `ntâlnit `n manuscrisele
athonite, men]ionat ca dasc\l român sau moldovean. Cel mai im-
portant document muzical provenit de la Mihalache Protopsaltul
r\mâne cel p\strat `n fondul Marii Lavre – Anastasimatarul, a c\rui
investigare o consider\m necesar\ pentru a ob]ine informa]ii pen-
tru multe `ntreb\ri legate de personalitatea sa, de racordarea psal-
]ilor români la dezvoltarea literaturii liturgice `n limba na]ional\, de
rela]iile puternice elino-române `n timpul `n care na]ionalitatea era
inclus\ `n apartenen]a la ortodoxie, de circula]ia manuscriselor
muzicale `n `ntreg spa]iul ortodox. Lucrarea `n discu]ie este `n
limba român\ [i apar]ine unui creator mirean, numit Ie[eanul, Mol-
doveanul, numit la 1 decembrie 1784 „dasc\l musicos la {coala
Na]ional\ Sf. Sava”, cum sun\ pitacul domnitorului Mihail {u]u,
citat de V. A. Urechia: „fiindc\ am hot\rât Domnia mea, dupre cum [i
`n hrisovul [coalelor este orânduit ca s\ a[ez\m la [coalele ot Sf(ân)-
tu(l) Sava [i un dasc\l musicos,orânduim la aceasta pe Mihalache
Dasc\lu cânt\re]u pentru a `nv\]a ucenicii me[te[ugul cânt\rilor”45.
Cele dintâi `ntreb\ri la care trebuie r\spuns `n prezentarea acestui
valoros codice muzical românesc din epoca postbrâncoveneasc\, de
puternic\ ascensiune a limbii române `n practica de cult, trebuie s\
aib\ `n vedere explica]ia prezen]ei documentului `n ctitoria Sfân-
tului Athanasie, de care [i-a legat numele marele creator de me-
lodii liturgice, Ioan Cucuzel [i dac\ este vorba de aceea[i lucrare
cunoscut\ de Anton Pann, prezentat\ `n termenii cei mai elogio[i:
„cel dintâi care a t\lm\cit Anastasimatarul este Mihalache, precum
singur scrie: Anastasimatar românesc, alc\tuit acum de mine Mi-
halache Moldoveanul, la anul 1767”46. Titlul notat de Anton Pann

43 Macarie Ieromonah. Irmologhion sau Catavasier musicesc, Viena, 1823, p. IV.
44 Vasile, Vasile. Semnifica]ii spirituale [i culturale ale procesului de românire

a muzicii biserice[ti. ~n: Akademos, Cercet\ri de muzicologie, Universitatea de Mu-

zic\ din Bucure[ti, vol. 2b/1997, pp. 105-111.
45 Urechia, V.A. Istoria [coalelor de la 1800-1864, Bucuresci, tom.I, 1892, p. 48.
46 Pann, Anton – Bazul teoretic [i practic al muzicii biserice[ti sau gramatica

melodic\, Bucure[ti, 1845, p. XXVIII. 
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nu corespunde cu cel consemnat – nu pe prima fil\ [i nici având
men]ionat\ provenien]a moldoveneasc\ a autorului – cum s-a
sus]inut pân\ acum – ci dup\ altele câteva file, scrise, probabil
ulterior, `n codicele fi[at de mine `n biblioteca Marii Lavre: Ms. Z – 26 –
„~nceputul cu Dumnezeu cel Sfânt al celor opt glasuri, alc\tuite cu
psaltichie pe ifosul grecesc de mine cel mai mic `ntre psal]i, Mi-
halache”. Num\rul de file nu este de 257, cum s-a afirmat, ci de
302, men]ionate [i de inventarul Marii Lavre, care-i precizeaz\ limba
[i specificul muzical – romanukhV mousikoVn, dar `l `nregistreaz\ ca
fiind din secolul al XIX-lea – IQ v aijniv. Studierea manuscrisului atho-
nit `n strâns\ corela]ie cu copiile p\strate `n Biblioteca Academiei
Române – Ms. nr. 551, scris de ucenicul dasc\lului Mihalache Efti-
movici, `n anul 1798 [i Ms. nr. 578, scris `n primele decenii ale
secolului al XIX-lea, ar putea deschide calea spre urm\rirea pre-
ferin]ei române[ti pentru stilul sintomon, afirmat `n cea mai puter-
nic\ form\ `n cânt\rile celor opt glasuri alc\tuite de protopsaltul
român. Cealalt\ parte important\ a crea]iei psaltului moldo-român este
risipit\ `n multe manuscrise, printre care [i unele athonite, atr\-
gându-ne aten]ia `n special pasapnoaria glasului III, tradus\ din
limba greac\ `n român\, copiat\ `n Ms. nr. 433 din Sfântul Pavel,
un Antologhion scris `n 1903 de ierodiaconul Onufrie Bratu, co-
pist al unui num\r mult mai mare de manuscrise muzicale, de cât
s-a afirmat `ntr-o recent\ prezentare, unde sunt men]ionate numai
[ase (se cunosc cel pu]in de trei ori mai multe manuscrise muzi-
cale datorate prolificului copist47), risipite `n cele mai diverse centre,
`ncepând cu cele din Athos: M\n\stirea Sfântul Pavel, schitul româ-
nesc Prodromu – unele provenind de la chilia româneasc\ Sfântul

47 Alte cinci manuscrise muzicale – Liturghiere, Mathimatar, Cânt\ri de Postul

Mare – copiate de Onufrie Bratu se afl\ la m\n\stirea To]i sfin]ii Athonului [i

Sfin]ii români – Bucium [i au fost prezentate de p\rintele arhimandrit Clement

Haralam, exarhul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n volumul III din Acta Musicae

Byzantinae, tip\rit de Centrul de Studii Bizantine Ia[i, `n aprilie 2001, pp. 77-78

iar altele se g\sesc `n fondurile athonite, din M\n\stirea Sfântul Pavel – Ms. nr. 433,

scris `n anul 1903 – din Prodromu, dedicate `ndeosebi cânt\rilor create de Nec-

tarie Schimonahul (Doxastarul pentru lunile februarie-august, f\r\ num\r de inven-

tar, scris `n 1904, Doxastarul pentru perioada Triodului [i Penticostarului, f\r\ num\r

de inventar, scris de acela[i ierodiacon Onufrie Bratu, `n anul 1905, Doxastarul

pentru perioada septembrie-ianuarie, scris tot `n 1905, toate trei d\ruite chiliei

Sfântul Ipatie [i ajunse `n final la Prodromu, o alt\ copie a Doxastarului pentru

lunile februarie-august, tot f\r\ num\r de inventar, scris `n 1906).
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Ipatie, schitul românesc Lacu – chilia Bunavestire etc. Formularea
din mai multe manuscrise athonite, „facere a Dasc\lului Miha-
lache din România, român protopsalt” din Ms. nr. 433 din fondul
M\n\stirii Sfântul Pavel, (f. 237), reap\rut\ `n Privegherul f\r\ nu-
m\r de inventar, de la chilia Bunavestire din schitul Lacu, copiat
de un anonim, la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i `n Ms. nr. 3794 din
Prodromul (f.185), repetat\, f\r\ ultimele dou\ cuvinte `n alte dou\
codice muzicale de la Prodromu (Ms. nr. 3497, un Privegher, scris de
Dometie Ionescu, `n anul 1889 [i Privegherul f\r\ num\r de in-
ventar, copiat de un necunoscut, la sfâr[itul secolului al XIX-lea) ne
`nt\resc convingerea c\ psaltul român se bucura de mare autori-
tate `n Athos, unde crea]iile sale circul\ [i cu text grecesc. Pasap-
noaria amintit\, `n limba român\, am reg\sit-o `n mai multe codice
athonite, dintre care amintesc: Ms. nr. 3047 din Prodromu (folo--
sesc numerele de inventar date `n urm\ cu aproximativ un secol de
c\rturarii prodromi]i, `nso]ite de sigiliul comunit\]ii române[ti atho-
nite [i nu altele artificiale [i f\r\ corespondent `n realitatea biblio-
tecii, deoarece la o bun\ parte din aceste manuscrise s-au f\cut
deja referiri `nc\ `n veacurile trecute [i sper c\ noul inventar, despre
care am discutat cu p\rintele stare] Petroniu, discipol al [colii de bi-
bliologie de la Bucure[ti, va respecta vechile numere, pentru ace-
lea[i motive suficient de importante), un Priveghier copiat de
monahul Calinic, `n anul 1885 [i `n care Mihalache `[i d\ mâna cu
confratele s\u de peste un secol – Nectarie Vlahu – cum se `n-
tâmpl\ [i `n Privegherul f\r\ num\r de inventar, scris la sfâr[itul
secolului al XIX-lea, de un alt copist neidentificat `nc\. ~n
Antologhionul atribuit lui Anton Pann, scris `nainte de anul 1831,
citat mai sus [i p\strat f\r\ num\r de inventar, la Prodromul, este
copiat\ aceea[i pasapnoarie `n glasul III „facere a fericitului `ntru
pomenire dasc\lului Mihalache Protopsaltul”. Heruvicul `n glasul I,
`n limba român\, `nfrumuse]at de kir Mihalache Vlahu – emelopoihvth
paraV kuVr Mhcalavke Blavcou – a ajuns `n Athos via Anton Pann –
George Ucenescu, fiind descoperit `n Ms. nr. 58 din fondul Pro-
dromului, provenind din cel al chiliei Sfântul Ipatie – Heruvi-

cariul greco-românesc copiat de Ucenescu `n timpul uceniciei sale
cu Anton Pann, dovad\ a faptului c\ „finul Pepelei” acorda cre-
ditul cuvenit eminentului s\u `nainta[ `ntru ale musichiei. ~n acest
pre]ios codice muzical, heruvicul `n limba român\ precede cele opt
cânt\ri liturgice asem\n\toare, `n limba greac\. O inedit\ `ntre-
bare ne ridic\ un Privegher din fondul chiliei Bunavestire din
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schitul Lacu, copiat `n anii 1902-1904, de c\tre Isihie Cârjan Petrescu.
Pe fila 27v-33 este copiat\ aceea[i pasapnoarie `n glasul III, dar
autorul este men]ionat astfel: „facerea lui Mihalache Român, Pro-
topsaltul Sfintei Biserici cei mari a Constantinopolei”; O fi ajuns
psaltul moldo-român Mihalache la acest `nalt rang, sau era la mijloc
un transfer determinat de entuziasmul copistului?

Ioan Vlahu Domesticu – secolul al XVIII-lea este prezent `n mai
multe manuscrise p\strate cu mare grij\ `n bibliotecile din Athos:
`n M\n\stirea Sfântul Pavel – Ms. nr. 132, un Antologhion copiat `n
anul 1774, unde `ntâlnim un irmos calofonic, `n M\n\stirea Do-
hiariu – Ms. nr 310, 338 [i 390 [i `n Ms. nr. 277 din Xiropotamu,
unde este men]ionat cu titlul: kuVr *Iwanhvzh kaiV mousikou~ mevlista kaiV
Blavcou – kir Ioni]\ music [i mai ales vlah. Vlatiru Vlahu este ates-
tat ca autor al unei doxologii cu text grecesc, care este copiat\ `n
mai multe manuscrise din bibliotecile m\n\stirilor Xenofont – Ms. nr.
137 – Dohiariu – Ms. nr. 338, Sfântul Panteleimon – Ms. nr. 997 [.a.;

~n fondul bibliotecii din M\n\stirea Xenofont se g\se[te Ms.
nr. 158 jAnfologiva ejgkovlpion – Engolpion antologie – copiat de ie-
romonahul Clement Gr\di[teanu din M\n\stirea Horez – Kl-
hvmento" ieromonavcou tou~ Gradisteanou~ ejk th~" Monh~" Monh~"
Courezivou – la `nceputul celui de-al XVIII-lea secol [i `n care apare
chinonicul zilei de 1 Septembrie – codice `n care se men]ioneaz\ c\
autorul este Ioan Logotetu Vlahul – kuVr  jIwavnnou Logofevtou tou~
Blacou~.

~n Ms. 5101/981/330 din Iviron, un Antologhion de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea [i `nceputul secolului al XIX-lea, am g\sit nu-
mele altui necunoscut psalt român, creator pe texte grece[ti. Este
Mihail Moldovitu Micahvl Moldobivtou, autor al unei variante a pa-
sapnoariilor `n glasul III [i a patru heruvice. S-ar putea s\ fie
acelea[i patru heruvice `n limba greac\, `n glasurile I, II, III [i IV le-
ghetos, copiate `n Ms. nr. 3136 din Prodromul, o psaltichie scris\ `n
Moldova `n perioada 1844 – 1849.

Existen]a unui stil „vlahic” `n cântarea bizantin\ practicat\ `n co-
munit\]ile monahale athonite grece[ti este confirmat\ de prezen]a
pieselor care poart\ adjectivele Blavcikh, Blavcikw, ojnomazovmenh
Blavcikh etc., frecvente `n documentele muzicale.

Cele peste 300 de manuscrise copiate de români `n limba ro-
mân\, greac\ sau blingve, pe care le-am putut fi[a din incomen-
surabilul fond athonit, pe baza unor semnal\ri anterioare ale lui
Lambros sau Stathis [i Jakovlevi, reflect\ o larg\ palet\ de moda-
lit\]i de alc\tuire a documentelor, cerute de necesit\]i practice: 
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– pe genuri de culegeri: antologhioane, anastasimatare, vecer-
niere, utreniere, liturghiere, priveghere, stihirare, doxastare, mathi-
matare, engolpioane, catavasiere, heruvico-chinonicare, irmolo-
ghioane, Cânt\ri ale Triodului [i/ sau ale Penticostarului, papadichii,
prohoade etc; 

– dup\ autori, greci sau români, cele mai multe, aproximativ 150
cuprinzând cânt\ri ale lui Nectarie Vlahu, `n ambele limbi, român\
[i greac\;

– dup\ reprezentativitatea cânt\rilor sau a autorilor;
– dup\ limba `n care sunt scrise, multe dintre ele fiind bilingve;
– dup\ necesit\]i de cult;
– cerute sau comandate de monahi interpre]i sau dasc\li;
– cuprinzând cânt\rile unor hramuri ale unor biserici sau ale

unor mari s\rb\tori, printre ele atr\gând aten]ia cele `nchinate
Sfântului Dimitrie, patronul schitului Lacu, Sfântului Gheorghe –
patronul chiliei române[ti de la Colciu, Sfântului Ipatie, patronul
chiliei române[ti pendinte de Vatoped, Izvorului t\m\duirii sau
Sfântul Tihon – foste chilii române[ti [.a.m.d.

Din punctul de vedere al semiografiei folosite se g\sesc `n Athos
manuscrise cu toate tipurile de nota]ie. Dou\ din cele cu nota]ie
ecfonetic\ provin de la domnitorii români care le-au r\scump\rat
[i `mpodobit: Matei Basarab d\ruie[te Marii Lavre, Evangheliarul

ferecat `n ]ar\, dup\ ce domnitorul Mircea Ciobanu [i Doamna Chiajna
d\ruiser\ un alt Evangheliar cu neume ecfonetice M\n\stirii Dio-
nisiu. Una dintre variantele nota]iei paleobizantine, cea esphigme-
nian\, considerat\ cea mai veche, `[i ia numele de la m\n\stirea
athonit\ Esfigmenu, unde a fost descoperit manuscrisul reprezentativ.
La manuscrisele `n nota]ie hagiopolit\, cucuzelian\ [i hrisantic\ am
f\cut suficiente referiri mai sus.

~nclin\m s\ credem c\ punerea la dispozi]ia cercet\rii muzico-
logice române[ti a fi[elor analitice a manuscriselor muzicale din
Athos scrise de români pentru români, `n limba greac\ sau na-
]ional\, poate constitui un imbold [i un instrument de strict\
necesitate pentru continuarea investig\rii muzicii bizantine practi-
cat\ de muzicienii no[tri de-a lungul veacurilor. Prin tezaurul pe
care-l ad\poste[te, Athosul ne poate ajuta pentru o mult mai co-
rect\ autodefinire spiritual\, cre[tin\ [i na]ional\.
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Treasury of Romanian Spirituality in Mount Athos

Prof. Dr. Vasile VASILE

The historical and musicological research “Treasury of Ro-

manian Spirituality in Mount Athos”, written by Prof. Dr. Vasile

Vasile is a synthesis of his books called with the same title, where

the author analyses carefully the musical manuscripts in the

Athos Peninsula and their immense importance for the Orthodox

world and especially for the Romanian culture and musicology. The

professor presents every big monastery and skete, where he found

musical manuscripts and documents and represent the great history

and tradition of Byzantine psaltic music in the Romanian Orthodox

Church. 


