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Anul na[terii Mitropolitului 

Iosif Naniescu 

– argumente canonice [i muzicale –

Arhid. Dr. Sebastian BARBU BUCUR

Dezgroparea trecutului nostru este o datorie sfânt\ pentru noi to]i care ast\zi, pe
o cale sau alta, ne str\duim s\ ciment\m ideea de românism [i s\ valorific\m
solidaritatea cu un trecut care trebuie s\ r\mân\ mereu prezent. Este ceea ce în-
cerc\m s\ realiz\m în demersul nostru, s\ descoperim [i s\ relief\m partea necu-
noscut\ a activit\]ii marelui Ierarh Iosif Naniescu [i anume, pe cea de mare psalt [i
compozitor de muzic\ româneasc\ de tradi]ie bizantin\ [i de promotor al acesteia.

F\când parte din galeria marilor mitropoli]i ai Moldovei, mul]i biografi au
abordat detaliat, succint sau în treac\t via]a [i opera acestui mare prelat care a
fost mitropolit al Moldovei între anii 1875-1902.

O monografie [tiin]ific\ [i complet\ asupra acestei mari personalit\]i ecle-
siastice nu s-a scris înc\. Pân\ acum, biograful s\u principal r\mâne Arhiman-
dritul dr. Vasile Vasilache, care a tr\it în America ultimii 40 de ani1. 

Iosif Naniescu a fost un ierarh destoinic, „un sfânt viu” [i priceput, cum
men]iona Nicolae Iorga2, „un model de mitropolit”, cum afirm\ Gh. Moisescu3;
„prin atâtea fapte de seam\”, cum sublinia Mircea P\curariu4, „un om de
demnitate”, cum îl prezentau oficialit\]ile vremii5; „un bun gospodar, un smerit
c\lug\r, un c\rturar, un milostiv, un misionar” cum îl nume[te P.I. David6 [i chiar

1 La vârsta de 92 de ani în anul 2001 f\când o vizit\ în România – cu prilejul sfin]irii bise-
ricii „Sf. Spiridon Vechi” la care a devenit ctitor printr-o dona]ie consistent\ – P\rintele Pa-
triarh Teoctist i-a acordat rangul de arhimandrit mitrofor, iar în anul 2002 a trecut la cele
ve[nice.

2 N. Iorga, Istoria bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor, ed. a II-a,
rev\zut\ [i ad\ugit\, Bucure[ti, 1930, p. 242.

3 Gh. Moisescu, Istoria Bisericii Române, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
Ortodox\, Bucure[ti, 1957, vol. II, p. 524

4 Pr. Prof. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 1981, vol. III, p. 166;

5 Protosinghelul Vasile Vasilache, Iosif Naniescu, str\lucit Mitropolit al Moldovei,
Mân\stirea Neam]u, 1940, p. 164-169. 

6 Diac. P. I. David, Mitropolitul Iosif Naniescu, milostivul, lesne – iert\torul [i ctitorul-
ierarh în Mitropolia Moldovei [i Sucevei, anul LXVI (1990), nr. 1-3 (ian.- mart.), p. 141. 
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un „Iosif cel sfânt”, cum îl preacinstea un ucenic al s\u, patriarhul Nicodim
Munteanu7 la care noi ad\ug\m: un mare [i necunoscut muzician de geniu.

Comunicarea de fa]\ face parte dintr-o lucrare mai ampl\, care abordeaz\ o
parte din opera sa [i anume pe cea muzical\. Acum ne referim numai la anul
na[terii mitropolitului Iosif Naniescu. Un studiu mai extins ar putea r\spunde la
`ntreb\rile: la ce v=rst\ a compus celebrele R\spunsuri mari liturgice, gl. VIII, care
au cea mai larg\ circula]ie în toat\ ]ara, la sate [i ora[e, la vârsta de 15 ani sau la cea
de 17 ani, vârste la care de-a lungul secolelor nici un român nu a compus muzic\
psaltic\, fie ea [i mai pu]in reu[it\ decât aceste celebre R\spunsuri, care, pe lâng\
faptul c\ [i ast\zi – dup\ 178 de ani – ocup\ locul întâi în galeria multiplelor
R\spunsuri existente, acestea constituind un material pre]ios pentru mul]i com-
pozitori români, care sunt înve[mântate cu mijloace armonico-polifonice.

Cu privire la anul na[terii sale exist\ dou\ mari tabere, în fiecare din acestea
fiind [i istorici de prim\ m\rime, unii plasându-l pe marele mitropolit în anul
1820, iar al]ii în anul 1818, o problematic\ foarte dificil\ la care n\d\jduim – pe
baza unor argumente de ordin canonic, a unor documente muzicale [i a unor
ra]ionamente s\ aducem o modest\ contribu]ie.

Prima men]iune cu privire la data na[terii sale o g\sim într-o a[a-zis\
„Autobiografie”8, când este men]ionat\ data: „27 iulie, 1820”. Tot în aceast\
„Autobiografie” însu[i Iosif Naniescu spune c\ datele de mai sus au fost date [i
la înscrierea sa în [coal\ la Colegiul Na]ional de la Sf. Sava, în anul 1841, ca [i
prin 1864 la Minister.

La 6 iulie 1900 se pr\znuia la Ia[i – cu mare pomp\ – împlinirea a 25 de ani
de p\storire neîntrerupt\ pe scaunul Mitropoliei Moldovei [i Sucevei a Mitro-
politului Iosif Naniescu (6 iulie 1875 - 6 iulie 1900). Cu acest prilej D[ragomir]
D[emetrescu] public\ un am\nun]it [i bogat reportaj despre aceast\ serbare9. În
anul 1901 a ap\rut [i un volum în care se face [i mai pe larg o dare de seam\ cu
privire la aceast\ pr\znuire10. În amândou\ lucr\rile se dau [i câteva l\muriri
biografice ale celui pr\znuit. Se arat\ în lucr\rile mai sus citate c\ s-a n\scut în
anul 1820, `n luna iulie 27. Chiar [i pe piatra care acoper\ mormântul de lâng\
Mitropolia din Ia[i, în care se afl\ îngropate r\m\[i]ele p\mânte[ti ale lui Iosif
Naniescu, st\ scris drept an al na[terii sale tot anul 1820. Mai târziu, în anul
1930, Nicolae Iorga opteaz\ tot pentru anul 1820 spunând: „la 1902 trupul
b\trânului de 82 de ani (subl.n) se coboar\ afar\ din zidurile biserice[ti”11. În
1940, D. Furtun\ combate cu vehemen]\ pe cei care dau ca an al na[terii marelui

7 Protosinghelul Vasile Vasilache, op. cit., prefa]a „Iosif cel Sfânt” de Nicodim Pa-
triarhul, p. III-XII.

8  Ms. Rom. nr. 2854, p. 220-229.
9  D[ragomir] D[emetrescu], Aniversarea a 25 ani de arhip\storie pe scaunul S(fin) tei

mitropolii a Moldovei [i Sucevei a I.P.S(fin]i)tului Mitropolit D.D. Iosif Naniescu, în
Biserica Ortodox\ Român\, anul XXIV, nr. 5/ 1900, p. 363.

10 Jubileul de 25 ani de arhip\storie a Înalt Prea Sfin]itului Arhiepiscop [i Mitropolit al
Moldovei [i Sucevei, Exarh Plaiurilor, D.D. Iosif al II-lea Naniescu, Ia[i, Tip. Dacia, p. 3.

11 N. Iorga, op.cit., p. 242.
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ierarh anul 1818, optând pentru anul 182012. Mai târziu, Gabriel Cocora13 în anul
1960 [i Vasile Vasile14, în anul 1993, dau ca an al na[terii lui Iosif Naniescu tot
anul 1820.

Ultimul mare istoric [i cercet\tor, care în anul 1996 opteaz\ pentru anul 1820
este Profesorul Universitar Dr. Mircea P\curariu15 cu toate c\ în 1981, dup\ cum
vom vedea, opteaz\ pentru anul 1818.

A[adar, mul]i biografi care au abordat via]a [i opera marelui prelat au
acreditat ideea c\ mitropolitul Iosif Naniescu a murit în vârst\ de 82 de ani, anul
na[terii fiind 1820, dup\ cum l-a m\rturisit el, [i precum a [i fost scris pe piatra
de mormânt; iar apoi, în multe locuri, când venea vorba despre mitropolitul Iosif
Naniescu, ap\reau [i anii 1820-1902.

Începând cu anul 1939 apare ca dat\ a na[terii sale, 15 iulie 1818 în urm\-
toarele împrejur\ri: „Preotul D. Zupu din Parohia Pepeni, în care se cuprinde [i
satul R\z\l\i din jude]ul B\l]i, cercetând arhiva parohial\, a dat [i peste certi-
ficatul de na[tere al copilului Ioan a lui Nane, precum [i peste cel de c\s\torie al
lui Nane Mihalache ca [i cel de moarte al preotului Nane, tat\l Mitropolitului
Iosif Naniescu.

Data na[terii, însemnat\ în acest certificat este anul 1818, 15 iulie.

Biograful principal al lui Iosif Naniescu, Vasile Vasilache, d\ în copie
cuprinsul raportului Preotului Dumitru Zupu, din Parohia Pepeni, jud. B\l]i,
trimis c\tre Prea Fericitul P\rinte Patriarh Nicodim, precum [i o copie a celor trei
certificate mai sus amintite”16.

În adresa respectiv\ din Parohia Pepeni (Cercul 2, jud. B\l]i nr. 77) din 6 martie
anul 1939, Preotul Dumitru Zupu spune: „învrednicindu-m\ Bunul Dumnezeu de a
p\stori pe locurile unde a v\zut lumina zilei marele [i sfântul cu via]a,
Mitropolitul Iosif Naniescu, pe lâng\ mul]umirea sufleteasc\ ce totdeauna am
sim]it-o de a fi pe aceste locuri mi-a fost dat s\ aflu [i adev\rata dat\ a na[terii
marelui mitropolit sub un morman de reviste ruse[ti, zice D. Zupu, am dat de o
parte din registrul mitrical al satului R\z\l\ii, de la anul 1808 [i pân\ la anul
1834, restul filelor lipsind. În acest registru, am g\sit [i actul de na[tere al Mitro-
politului, unde se vede c\ Sfântul Moldovei este n\scut în anul 1818 iulie 15, [i
nu în anul 1820, cum gre[it s-a publicat în cartea Jubileului de 25 ani [i cum s-a [i
s\pat pe piatra de pe mormânt.

 Actul din registru este autentic [i apoi mai este înt\rit [i de Scrisul de
vidomoste din anul 1824, unde Mitropolitul cu numele Ioan, fiu(l) preutesei

12 Pr. D. Furtun\, Între mitric\ [i autobiografie, în Mitropolia Moldovei, anul XVI, apr.
nr. 4/1940, p. 189-192.

13 Gabriel Cocora, Documente pentru biografia lui Iosif Naniescu, în Mitropolia
Moldovei [i Sucevei, Ia[i, an XXXVI, 1960, nr. 1-2( ian.-febr.), p. 92. 

14 Vasile Vasile, Iosif Naniescu – reprezentant de seam\ al muzicii psaltice, în Muzica,
serie nou\, anul IV(16) oct.- dec., 1993, p. 128.

15 Preot Prof. Univ. Dr. Mircea P\curariu, Dic]ionarul Teologilor Români, Bucure[ti,
1996, p. 300. 

16 Protosinghelul Vasile Vasilache, op.cit., p. 191-202.
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Teodosia, figureaz\ în vârst\ de 6 ani, iar fratele s\u Irimia figureaz\ de 4 ani.
Din registru se mai constat\ c\ tat\l s\u, preotul Anania, s-a cununat în anul 1817
Ianuarie 27 [i a decedat în anul 1820 Ianuarie 20. 

Cercetând vidomostele biserice[ti am constatat – zice preotul D. Zupu – c\
preotul Vasile Fronea – bunul (bunicul) [i preuteasa Teudosia – mama – figureaz\
pân\ [i în anul 1834, în anul 1835 figurând numai Ioan de 17 ani [i Irimia de 15
ani, nepo]ii preutului. Ioan – Mitropolitul – figureaz\ [i în anul 1836, iar Irimia
pân\, [i în anul 1841”.

Episcopul Tit al Hotinului, câteva luni mai târziu, comenteaz\ materialul
trimis de preotul Dumitru Zupu aducând chiar câteva date în plus [i precizând [i
el ca dat\ a na[terii, 15 iulie 181817.

Cu toat\ vehemen]a cu care Dumitru Furtun\18 îl combate pe Episcopul Tit al
Hotinului, privind cu ne`ncredere mitricile în general, data de 15 iulie 1818 s-a
impus [i este citat\ de c\tre mul]i cercet\tori care s-au aplecat asupra vie]ii [i
activit\]ii marelui ierarh Iosif Naniescu.

Astfel, primul care ader\ la aceast\ variant\ este Vasile Vasilache care-[i
încheie volumul cu urm\toarea concluzie: „Mitropolitul Iosif Naniescu s-a
n\scut în anul 1818 [i a tr\it 84 ani […]; plecând de acas\ înc\ de mic, n-a avut
prilejul s\ controleze exact m\rturia acelora care i-au spus c\ e n\scut în anul
1820[…]”19.

La anul 1842, Irineu, Mitropolitul Moldovei spune c\: „Mitropolitul Iosif
Naniescu este fiul p\mântului sfânt al Basarabiei cea care a dat scumpei noastre
patrii pe Gavriil Muzicescu, pe preotul poet Mateevici cel cu frumoasele versuri:
[Limba noastr\-i limb\ sfânt\/ Limba vechilor cazanii/ ... Care-o plâng [i care-o
cânt\/ Pe la vatra lor ]\ranii]; poe]i ca: Iov Buzdugan [.a.; litera]i ca: Alexandru
Donici, Pan Halipa, Simeon Vârzaru etc.

El s-a n\scut în anul 1818 în ziua de 15 iulie ca întâiul copil al preotului
Nane [i al so]iei sale Teodosia din satul R\z\l\i, ]inutul Soroca”20.

La anul 1852, Constantin Nonea, în cuvântul rostit la „Comemorarea a 50
(de ani) de la moartea Mitropolitului Iosif Naniescu”, spune c\: „a fost în\l]at
arhiereu la vârsta de 54 de ani (în 1872) /…/ iar la vârsta de 57 ani – 10 ianuarie
1875 este ales Mitropolit al Moldovei [i Sucevei/…/”.

Indirect deci, Consilierul cultural Constantin Nonea, care trecea zilnic pe
lâng\ piatra de mormânt a marelui ierarh, d\ ca dat\ a na[terii lui Iosif Naniescu
anul 181821. 

17 Tit al Hotinului, Anul na[terii mitropolitului Iosif Naniescu, în Biserica Ortodox\
Român\, anul LVII, nr. 5-6, mai-iunie, 1939, p. 394-395.

18 Pr. D. Furtun\, Între Mitric\ [i autobiografie, în Mitropolia Moldovei, anul XVI, apr.
nr. 4, 1940, p. 189-192 

19 Protosinghelul Vasile Vasilache, op. cit., p. 203.
20 Irineu, Mitropolitul Moldovei; Comemorarea Mitropolitului Iosif Naniescu, în

Mitropolia Moldovei [i Sucevei, Ia[i, an XXVIII (1942), nr 6-8, iun.-aug., p. 238.
21 Constantin Nonea, Comemorarea a 50 (de ani) de la moartea Mitropolitului Iosif

Naniescu, în Mitropolia Moldovei [i Sucevei, anul XXVIII, apr.-iunie, 1952, nr. 4-6, p. 22. 
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{i în continuare, multe personalit\]i care au scris detaliat, succint sau în
treac\t despre Iosif Naniescu au dat ca dat\ a na[terii marelui ierarh 15 iulie
1818. Dintre ace[tia men]ion\m pe cei mai importan]i [i anume: Nicolae {er-
b\nescu22 , în anul 1965, Gabriel Cocora23, în anul 1968; Ion Vârtosu24 în 1973;
Petre Costinescu [i Florin Marinescu25, în 1974; George Dinc\26, în 1975; Mircea
P\curariu27, în anul 1981; Constantin C. Angelescu28, în 1982; Nicu Moldoveanu29,
în 1982 [i Gheorghe C. Ionescu în 199430.

Dup\ cum am v\zut, exist\ dou\ grupuri de cercet\tori cu p\reri diferite în
ceea ce prive[te data na[terii lui Iosif Naniescu, unii respectând „autobiografia
mitropolitului [i înscrisul de pe piatra de mormânt, iar al]ii mitricile descoperite
de D. Zupu. Din prima grup\ am citat pe Dragomir Demetrescu, Nicolae Iorga,
D. Furtun\, Gabriel Cocora, Mircea P\curariu [i Vasile Vasile. Din cea de-a doua
grup\ am citat pe: Vasile Vasilache, Tit al Hotinului, Irineu Mitropolitul, Con-
stantin Nonea, Nicolae {erb\nescu, Gabriel Cocora, Ion Vârtosu, Petre Costinescu
[i Florin Marinescu, George Dinc\, Mircea P\curariu, Constantin Angelescu, N.
Moldoveanu [i Gheorghe C. Ionescu.

De anul na[terii lui Iosif Naniescu s-a ocupat numai Preotul Dumitru Zupu
sus]inut de Vasile Vasilache [i de Episcopul Tit al Hotinului, comb\tut cu vehe-
men]\ de Pr. D. Furtun\. În rest, [i cei care au citat 1820 [i cei care au citat 1818 n-au
avut aceast\ preocupare [i au crezut în sursa pe care fiecare a avut-o la îndemân\.

De ce s\ fi consemnat Iosif Naniescu anul 1820, în loc de 1818 este greu de
spus. La 16 mai 1812 are loc la Bucure[ti pacea ruso-turc\ în urma c\reia
Basarabia intr\ în componen]a Rusiei. Pruncul Ioan s-a n\scut la 15 iulie 1818 la
6 ani de la smulgerea din sânul patriei a ]inutului dintre Prut [i Nistru, intrând în

22 Preotul Nicolae {erb\nescu, Episcopii Arge[ului, în Mitropolia Olteniei, an XVII,
1965, nr. 7-8, iul.-aug., p. 616.

23 Pr. Gabriel Cocora, Iosif Naniescu [i Buz\ul, în Glasul Bisericii, Bucure[ti, an XXVII
(1968), nr.7-8 (iul.-aug.), p. 806.

24 Ion Vârtosu, Mitropolitul Iosif Naniescu, un compozitor necunoscut al secolului al
XIX-lea, în Almanahul Patriarhiei Române din Viena, vol. XII, 1973. 

25 Petre Costinescu [i Marinescu Florin, Cartea româneasc\ veche din Biblioteca
mitropolitului Iosif Naniescu, în Mitropolia Moldovei [i Sucevei, an L, 1974, nr. 1-2, (ian.-
febr.), 1974, p. 63. 

26 Dinc\ George, Chipuri de ierarhi compozitori, traduc\tori, prelucr\tori [i mari
cânt\re]i ai muzicii biserice[ti, în Glasul Bisericii, Bucure[ti, an XXXIV (1975), nr. 7-8
(iul.-aug.), p. 820.

27 Mircea P\curariu, op. cit., vol. III, p. 165 zice: „La 10 iunie 1875, în scaunul vacant a
fost ales (mitropolit) episcopul de Arge[, Iosif Naniescu (1818-1902); a se vedea [i idem,
Dic]ionarul Teologilor Români, Bucure[ti, 1996, p. 300.

28 Constantin C. Angelescu, Contribu]ii la biografia Mitropolitului Iosif Naniescu, în
Mitropolia Moldovei [i Sucevei, Ia[i, an LVIII (1982), nr. 1-2 (ian.-febr.), p. 53.

29 Diac. Dr. Nicu Moldoveanu, Muzica bisericeasc\ la români în secolul al XIX-lea (I),
în Glasul Bisericii, Bucure[ti, an XLI (1982), nr.11-12 (nov.-dec.), p. 914.

30 Gheorghe C. Ionescu, Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor s-au ocupat cu
muzica de tradi]ie bizantin\ în România, Bucure[ti, 1994, p. 248.
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robia unui st\pân vitreg care împila poporul moldovenesc, prin ordinele de
înstr\inare de românism. {i durerea cre[te la maximum atunci când la doi ani de
la na[terea pruncului Ioan [i la unul de la na[terea fratelui s\u Ieremia, în anul
1820, tân\rul preot Anania, tat\l mitropolitului, trece la cele ve[nice, r\mânând
ca Teodosia îndurerat\ s\ creasc\ singur\ pe cei doi copila[i cu ajutorul tat\lui ei,
Preotul Vasile Fronea. La îndemnuri interioare, la chem\ri de sus [i la sfatul
unchiului ei Iosif Ierodiaconu, Teodosia se c\lug\re[te sub numele de Fevronia
monahia. Pe Ieremia îl h\r\zi Domnului – ajungând [i el preot [i protopop, iar pe
Ioan îl încredin]eaz\ unei rude a lor, Teofilact ierodiaconul din M\n\stirea Fru-
moasa, ctitoria lui {tefan cel Mare, în centrul Basarabiei [i dup\ câ]iva ani
împreun\, trecând Prutul, merge la M\n\stirea Sf. Spiridon din Ia[i în preajma
anului 183131. 

Presupun c\ acesta ar putea s\ fie motivul schimb\rii vârstei micu]ului Ioan,
o vârst\ mai mic\ fiind mai adecvat\ trecerii Prutului [i a tutel\rii lui.

În vremuri de restri[te asemenea cazuri sunt frecvente. A[a de pild\ un fost
doctorand de-al subsemnatului, pe nume Iane Cogeabashia, – al c\rui tat\ a murit
în r\zmeri]a din Grecia 1948 – fiind expulzat, ca s\ fie repartizat într-o grup\
pân\ la 6 ani care mergea într-o ]ar\ mai apropiat\ [i anume `n Serbia – ora[ul
Skopje, bunicul s\u l-a declarat cu doi ani mai mic.

Venind la Ia[i, unchiul [i nepotul la biserica [i spitalele Sfântului Spiridon, zi
[i noapte „copilul minune” cum i se spunea, era lâng\ bolnavi, la rug\ciune [i
priveghi, la ascultare [i înv\]\tur\, nelipsit fiind de la stran\.

Curând, în 1834, Epitropia Sf. Spiridon trimite pe ierodiaconul Teofilact ca
egumen al M\n\stirii Sf. Prooroc Samuil din Foc[ani – m\n\stire închinat\
Epitropiei Sf. Spiridon din Ia[i, luând cu el [i pe nepotul s\u Ioan.

În toamna anului 1835, Teofilact ajunge eclesiarh al Episcopiei Buz\u, iar
tân\rul Ioan este c\lug\rit în seara zilei de 23 noiembrie de c\tre Episcopul
Chesarie dându-i numele de Iosif cel cu frumos chip, în cinstea întâiului episcop
de Arge[ Iosif 32 [i în cuvântarea scurt\ [i cuprinz\toare spune : „]i-am dat numele
de Iosif. Numele stare]ului meu. De-ai fi om de treab\ s\ ajungi ca el”. A doua zi,
duminic\ 24 noiembrie (1835), Episcopul Chesarie îl hirotone[te diacon „pentru
podoaba slujbelor catedralei, c\ci Iosif avea o voce foarte pl\cut\ [i încercat\ în
cânt\rile biserice[ti”. 

Argumentele pentru data na[terii lui Iosif Naniescu în anul 1818 [i nu în anul
1820 credem c\ sunt suficiente. La acestea mai ad\ug\m [i noi urm\toarele: 

1. La Biblioteca Academiei Române este un manuscris cu nr. 4402, provenit
din Arhiva Mitropolitului Iosif Naniescu33.

Manuscrisul este un miscelaneu de Psaltichii [i Papadichii de diferite
dimensiuni de 330 file, care au apar]inut Mitropolitului Iosif Naniescu, scrise în
perioada 1833-1897 dintre care unele sunt autografe.

31 Protosinghelul Vasile Vasilache, op.cit., p. 3-5.
32 Pr. N. {erb\nescu, Episcopii Arge[ului, în Mitropolia Olteniei, XVII (1965), nr. 7-8,

p. 615-617.
33 D\ruit Academiei Române de Casa Bisericii la 26 septembrie 1915. 
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Ne vom referi acum numai la perioada de început a form\rii sale ca psalt [i
compozitor de muzic\ psaltic\. La folio 150 g\sim o mic\ gramatic\ – de numai
9 file (60 x 180 mm) care cuprinde diferite sc\ri ale glasurilor – intitulat\: „Scar\
de muzichie bisericeasc\”, manuscris autograf al lui „Ioan (Iosif) Naniescu”
datat foarte clar: „Ia[i 1833”. Caligrafia [i ortografia acestui autograf clar\ [i
frumoas\ se constituie într-un prim argument c\ în anul 1833 Ioan Nane
(Naniescu) nu putea s\ aib\ 13 ani, ci 15.

2. Tot din anul 1833-1834 se p\streaz\ la Biblioteca Academiei Române un
manuscris cu nr. 5108 de 159 file (115 x 85 mm) autograf al lui Ioan (Nane)
con]inând cânt\ri psaltice române[ti [i grece[ti, un num\r de 9 poezii majoritatea
numai text34 [i „Stihuri asupra Moldovei din vremea Zaverei (f. 158) copiate –
unele – în anul 1833 de c\tre „Ioan” fiul lui Nane, argument care vine, de ase-
menea, în sprijinul opiniei noastre.

3. Din anul 1834-1836 se p\streaz\ tot la Biblioteca Academiei Române un
manuscris autograf cu nr. 4427 al lui Iosif Naniescu de 138 file (160 x 105 mm)
care cuprinde cânt\ri române[ti [i grece[ti compuse de: Petru Lampadarie, Ioan
Protopsaltul, Grigorie Lampadarie, Petru Vizantie, Dionisie Peloponesiu, Petru
Berechet, Dionisache Moraitul, Gheorghe Cretanul, Hurmuz Hartofilax, Macarie
Ieromonahul [i Iosif Naniescu. De remarcat c\ la vârsta de 16 ani, în 1834,
cuno[tea destul de bine limba greac\ [i era un cartograf de nume psaltice de
excep]ie, lucru pe care nu-l putea face la 14 ani.

La fila 3 din acest manuscris g\sim o însemnare cu totul inedit\ [i anume:
lâng\ anul „1834” este trecut numele lui Iosif Naniescu cartografiat [i al\turi
semn\tura: „Iosif Id.”. Acela[i lucru îl mai g\sim [i în manuscrisul cu nr. 340 din
Biblioteca Mitropoliei Ia[i, Fond Arhim. Gr\dinarul descris minu]ios de Preotul
Justin Gaspar35.

Manuscrisul mai sus citat este, de asemenea, un autograf pe care Iosif
Naniescu l-a scris într-o perioad\ de 36 de ani din 1834 (f. 22-24) –1870 (f. 130).

Pe filele 22-24 însemn\ri ale ierodiaconului Iosif din anul 1834 consemneaz\
Justin Gaspar de unde reiese c\ înc\ din 1834 Iosif era ierodiacon, iar pe fila 2v
semn\tura „Iosif ierodiacon smeritul, 1836 iulie 20”. De remarcat c\ nici în 1834 –
cum g\sim în ms. nr. 4427 de la BAR [i în cel din Ia[i BMMB [i nici la 20 iulie
1836 cum g\sim în ms. 340 din BMMB, Iosif Naniescu nu era ierodiacon. Care
este dar explica]ia? În ambele manuscrise citim: Iosif Id, adic\ i(po)d(iaconul),
ceea ce înseamn\ c\ înainte de a pleca cu unchiul s\u Teofilact la Foc[ani,

34 „Tot mâhnire pentru mine/ Norocul au hot\rât” (text [i muzic\); „Tinere]ea-mi s\
petrece/ Tot cu amar [i cu chin” (f. 131v); „Ceasul cel de desp\r]ire/ Însemnat cu mâna ta”
(f. 132v); Cum ziceai c\ m\ iube[ti/ Nu gândeam s\ m\ ur\[ti (f. 134); a lui Iosif celui prea
frumos „Abia ani patrusprezece” (f. 135); „Ah ce tic\loas\ soart\/ Pizmuire lumii
poart\” (f. 137v); „Iat\ cel adeverelnic/ din smerite buz\tori” (sic, f. 139v); „Veni]i to]i
copiii/ Cu cuget curat” (f. 144); „Cântarea dimine]ii/ din buzi nevinovate”, de I. Eliade
R\dulescu (f. 146); 

35 Pr. Justin Gaspar, Un manuscript de cânt\ri biserice[ti, în MMS, Ia[i, an LVIII (1982)
nr. 1-2 (ian.-febr.), p.69-74.
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arhiereul Varlaam Cuza – care-i pusese în mân\ Biblia tip\rit\ de el în române[te
la Petersburg în anul 1819 [i v\zându-i buna sporire în toate cele eclesiastice, l-a
tuns pe Ioan rasofor-f\r\ periman – dându-i numele de Iosif hirotesindu-l ipo-
diacon [i nu hirotonit ierodiacon cum gre[it a citat Justin Gaspar, iar Chesarie al
Buz\ului c\lug\rindu-l cu periman i-a p\strat numele de Iosif cum adesea se
obi[nuie[te. A[adar, nu putea [i nu era canonic s\ fie ierodiacon la 14 sau chiar 16
ani dup\ cele dou\ date 1820 sau 1818.

{i tot în manuscrisul 4427 de la Biblioteca Academiei Române mai g\sim o
însemnare de excep]ie [i anume: când la anul 1836, la cererea Episcopului
Chesarie, Macarie Ieromonahul tip\rea la Buz\u Prohodul Domnului, „la cererea
ierodiaconului Iosif ”, Macarie scrie Slava Stihoavnei de Sâmb\t\ seara la
Duminica L\satului de Carne, celebra cântare: Vai înegritule suflete – piatr\ de
încercare pentru mul]i psal]i des\vâr[i]i fiind aceast\ ultim\ zvâcnire creatoare a
lui Macarie Ieromonahul în anul când trecea la cele ve[nice, înmormântat fiind la
M\n\stirea Viforâta [i l\sând cu limb\ de moarte, ca desaga cu manuscrise s\ fie
predat\ episcopului de Buz\u, Chesarie, care, la rândul s\u, o d\ruie[te iubitului
s\u fiu duhovnicesc, Ierodiaconul Iosif Naniescu.

{i înc\ un ultim argument. Mul]i biografi de-ai s\i arat\ c\ a fost tuns în
monahism [i hirotonit diacon în anul 1835. La 15 ani canoanele biserice[ti nu
îng\duie s\ fii tuns în monahism [i cu atât mai mult nu po]i fi diacon, c\ci vocea
nu este definitiv schimbat\, ori documentele arat\ c\ a primit harul diaconiei
„pentru podoaba slujbelor catedralei”, Iosif având o voce „foarte pl\cut\ [i
încercat\ în cânt\rile biserice[ti”.

Când a fost deschis oficial Seminarul din Buz\u în anul 1836 au fost cântate
Aghioasele sau R\spunsurile gl.VIII ale elevului Iosif Naniescu pe care le
scrisese mai înainte, poate chiar din 1835, la 17 sau 18 ani [i nu la 15-16. Aceste
r\spunsuri fiind simple [i foarte frumoase s-au impus repede [i definitiv pentru
stilul lor clar, u[or [i accesibil. {i ast\zi dup\ 167 de ani de la debutul lor aceste
r\spunsuri sunt cântate în toate bisericile satelor [i ora[elor Munteniei [i
Moldovei p\strându-[i locul întâi în topul tuturor R\spunsurilor existente în
literatura noastr\ psaltic\, al\turi de cele ale lui Anton Pann gl.V. Aceste
„r\spunsuri” au circulat prin manuscrise [i prin viu grai, iar în 1847 au fost ti-
p\rite de A. Pann în Liturghierul s\u (p. 55)

R\spunsuri liturgice ale lui Iosif Naniescu au fost armonizate de: Gavriil Mu-
zicescu (1847-1903); Gheorghe Dima (1847-1925); Dumitru G. Kiriac (1866-1928);
Teodor Teodorescu (1876-1920); I.D. Chirescu (1889-1990); N. Lungu (1900-1993)
[i al]ii, fiecare în felul s\u, p\strând intact\ melodia, dar nici unul nu a men-
]ionat – cum ar fi fost corect „melodie de Iosif Naniescu, armonizare de…” ci
incorect, to]i s-au dat drept autori – aici ca [i la alte cânt\ri cu autor declarat.
Sper\m ca m\car de aici înainte compozitorii care folosesc melodii psaltice s\
citeze corect [i autorul melodiei.

Încheind, conchidem din nou c\ Iosif Naniescu s-a n\scut în anul 1818 [i a
compus aceste r\spunsuri în anul 1836 la vârsta de 18 ani [i nu la 16 ani.
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The Birth Year of Metropolitan Iosif Naniescu

– Canonical and musical arguments –

The author of this study, Arhid. Dr. Sebastian Barbu Bucur, presents a new

approach on the life and activity of Metropolitan Iosif Naniescu, one of the greatest

personalities of the Romanian Church in the XIX-th century. 

As Ghe. Moisescu, one of the historians, stated, Metropolitan Iosif Naniescu was

a 'model' for the church life. In addition, Nicolae Iorga, an authority in the History of

the Church, the above-mentioned Metropolitan was a 'saint alive'. 

The author studied the sources of the time, the manuscripts and archives to es-

tablish the real birth year of the great hierarch.

Confronted with different opinions in that matter, Dr. Sebastian Barbu Bucur

reaches the conclusion that Metropolitan Iosif Naniescu was born in 1818, 15th of July.


