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Cântarea imnic\ la evrei [i la cre[tinii 

secolului I

Charles PERROT

C=ntarea imnic\ la evrei [i la primii cre[tini constituie subiectul acestei
conferin]e, subiect remarcabil care ne va determina s\ facem o selec]ie din
multitudinea de materiale ce ne stau la `ndem=n\ pe aceast\ tem\. Vom `ncerca s\
o facem `ntr-o manier\ simpl\, eliberat\ de erudi]ie, prezent=nd c=teva situa]ii
caracteristice care au existat aievea: 1) `n Templul din Ierusalim, pu]in dup\
distrugerea sa `n anul 70 A.D.; 2) `n sinagog\, altfel spus `n numeroasele case-
sinagog\ din Israel, numite [i „proseuques” sau „case de rug\ciune” `n mediile
evreie[ti din Diaspora elenistic\; 3) `n sf=r[it, `n cadrul primelor comunit\]i
cre[tine [i, `n special, `n comunit\]ile pauliniene.

~n Templu

~nainte de a fi fost distrus de romani, Templul din Ierusalim era, prin exce-
len]\, locul c=nt\rii psalmice acompaniate de muzic\. S\ arunc\m o privire rapid\
asupra locurilor, `nainte de a vorbi despre c=ntare [i muzic\, f\r\ a uita de pro-
blema complex\ a `nr\d\cin\rii liturgice a Psalmilor.

1. Locurile

Irod cel Mare pusese s\ se reconstruiasc\ Templul, numit [i „Al Doilea
Templu”, `nc\ din anul 20 `.d.Hr. Lucr\rile nu erau `n `ntregime `ncheiate `n
timpul lui Iisus; vor fi abia `n anul 64 A.D., adic\ cu [ase ani `nainte de
distrugerea sa. Dar s\ p\r\sim zgomotul str\zii [i urc=nd treptele impozantei sc\ri
dinspre sud, recent redescoperit\, s\ trecem zidul de incint\ cu marile sale
blocuri de piatr\ a c\rui dovad\ vie este `nc\ „zidul pl=ngerii”, pentru a ajunge
mai repede acolo unde se c=nt\.

O ramp\ de acces duce spre interiorul incintei, pe sub o splendid\ galerie cu
3 nave, numit\ Porticul ~mp\r\tesc. Coloanele de marmur\ alb\ urmeaz\ coloa-
nelor cu capitelul lor corintic m\sur=nd aproape 12 m `n `n\l]ime. De acolo,
vedem `ntinz=ndu-se pia]a bisericii, f\cut\ din dale de piatr\ de culori diverse,
`nconjur=nd spa]iul sacru unde p\g=nii nu aveau acces.



271TRADUCERI

Cu tarabele comercian]ilor de porumbei [i ale celor ce schimb\ bani, agita]ia
este, aici, foarte mare (Mc. 11, 15). Pu]in mai `ncolo, stele scrise `n latine[te [i
grece[te avertizeaz\ p\g=nii: „Nici un str\in s\ nu intre. Cei ce vor comite aceast\
infrac]iune `[i vor purta greutatea p\catului lor”.

O dat\ intrat, credinciosul vede `naintea lui hieron-ul, o construc]ie mag-
nific\, ai c\rei pere]i ating 19 m `n `n\l]ime. O u[\ mare, placat\ cu aur [i argint `i
permite accesul `n curtea femeilor, cu diverse magazine de jur-`mprejur, cum
sunt, de exemplu, cele pentru lemn [i ulei. Tot acolo, `n camere mici `n[irate de-a
lungul zidurilor `nalte, familiile se adunau odinioar\ pentru a participa `mpreun\
la jertfa de mul]umire. ~n timpul mesei ritualice care urma (1 Cor. 10, 18) erau
c=nta]i psalmi adapta]i momentului.

~n aceast\ curte interioar\, anima]ia este intens\. Zgomotul pie]ii p\g=nilor
las\, totu[i, loc rezonan]elor deja mai religioase, inclusiv pe perioada S\rb\torii
Corturilor, c=nd pia]a femeilor devine spa]iu al dansului [i veseliei. Astfel, se
poate auzi Hallel-ul (Ps. 113-118) acompaniat de fluier. Continu=ndu-[i vizita, o
dat\ urcat peronul semi-circular de cincisprezece trepte, credinciosul trece prin
Poarta lui Nicanor [i ajunge `n curtea israeli]ilor. Pu]in mai sus, vede `ntinz=ndu-se
`n fa]a lui curtea preo]ilor cu altarul s\u monumental spre care se accede printr-o
ramp\ `nalt\ de [apte metri. ~n cea mai ad=nc\ lini[te se s\v=r[eau acolo multe
jertfe de s=nge, obi[nuite sau cu caracter festiv, ca jertfa celor 300 de boi oferi]i
de Irod dup\ construirea altarului. St=nca, actualmente aflat\ `n Dome de la
Roche, se g\sea probabil sub acest jertfelnic. ~n sf=r[it, pu]in mai departe,
credinciosul poate contempla sanctuarul sau Naos-ul cu fa]ada sa p\trat\ de 46 m
[i vulturul de aur ag\]at sus. De acolo, vizitatorul poate ghici intrarea `n Sf=nta
Sfintelor, cu imensul s\u voal multicolor [i cu via de aur pe timpan. Interiorul
Sfintei Sfintelor cu altarul mirodeniilor, sfe[nicul cu [apte bra]e [i, mai ales,
Sf=nta Sfintelor, r\m=n `n `ntregime ascunse vederii. Locul este `ntunecos, iar
aici intr\ doar Marele Preot `n Ziua de Kippour (...). ~n exterior `ns\ totul str\-
luce[te, de la piatra alb\ a zidurilor p=n\ la acoperi[ul acoperit cu ace aurite
pentru a `mpiedica p\s\rile s\ se a[eze. Lini[tea locului pe toat\ durata ritualului
de sacrificiu de diminea]\ [i seara este impresionant\. Doar la cap\tul `ndelun-
gatelor ac]iuni sacrificale se `nal]\ c=ntarea levi]ilor. Urca]i pe treptele care separ\
curtea israeli]ilor de cea a preo]ilor, unde se g\se[te jertfelnicul, levi]ii muzican]i
[i c=nt\re]i, care marcheaz\ momentele importante ale ac]iunii sacrificiale. Nu se
c=nt\, deci, pe durata jertfelor, a arderilor de tot, ci dup\ aceasta, dup\ ce e v\rsat
vinul de liba]ie.

De fapt, psaltirea canonic\ men]ioneaz\ adesea jertfe, `ns\ este vorba de
jertfele numite [i de mul]umire, dintre care o parte era m=ncat\ `n familie sau `n
adunare, `n camerele destinate acestui eveniment `n curtea femeilor: se c=ntau
atunci psalmii de comuniune. Altfel, Templul r\m=ne un loc al t\cerii, chiar [i
atunci c=nd mul]imea se prosterna pe caldar=mul pie]ii `n momentul `n care
preotul punea t\m=ia pe altarul mirodeniilor, ca alt\dat\ Zaharia, tat\l lui Ioan
(Lc. 1, 9). Zgomotul surd al magreph-ei (un fel de tob\ mare), ce poate fi auzit
p=n\ dincolo de Muntele M\slinilor, mai tulbur\ t\cerea prostern\rii.

De la zgomotul din afar\ la lini[tea Naos-ului, acesta este itinerariul unui
c\ut\tor de Dumnezeu, iar ascensiunea sa pe treptele pie]elor succesive este
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`nso]it\ de un c=ntec ce se `nal]\ asemenea t\m=iei ridic=ndu-se pe altarul
mirodeniilor.

2. C=ntarea [i muzica `n Templu

Abordarea c=nt\rii imnice de pe vremea Templului `nseamn\ a vorbi, [i
despre muzica ce acompania aceast\ c=ntare, mai precis, despre instrumentele cu
coarde. Shofar-ul (cornul) [i trompeta, instrumentul preotului, sunt pomenite
concret `n Psalmii 47, 6 [i 150, 3: ele marcheaz\ momentele, `nceputul [i sf=r[itul
sabbatului sau ale Zilei de Kippour.

~ns\ instrumentele cu coarde (Nebel, Kinnor, al\uta [i harpa) sunt cele care
acompaniaz\ c=ntarea, de unde [i numele de Mizmor pentru a indica un psalm, de
la radicalul evreiesc zamar, a ciupi o strun\, exact ca `n cazul cuv=ntului grec
psallô care a dat „psalm”: un psalm cu strun\ ciupit\. ~n afara Templului, c=n-
tecul popular implica mai degrab\ fluierul, sistrul sau tamburina, cum se spune,
de exemplu `n Mt. 11, 17 („V-am c=ntat din fluier [i voi n-a]i dansat”). Evident,
m=nuirea acestor instrumente cerea profesionalism, iar condi]ia era `ndeplinit\
de levi]ii muzican]i care se g\seau `ntotdeauna `n num\r de cel pu]in 12 pe
treptele dinspre pia]a preo]ilor (9 lire, 2 harpe [i un instrument de percu]ie).

~n secolul 3 `.d.Hr., pe timpul lui Chroniste, s-a observat, de altfel, o ade-
v\rat\ promovare a acestor levi]i muzican]i [i c=nt\re]i, `mp\r]i]i ca [i preo]ii, `n
24 de clase [i s\pt\m=ni de serviciu `n Templu (I Cronici 25). Un oarecare
conflict `i opunea chiar preo]ilor; ei voiau s\ fie inclu[i `n tagma profe]ilor (I Cro-
nici 25, 1-5), de vreme ce nu-[i puteau `nsu[i titlul prezbiterial de fii ai lui Coré
(Numerii 16 [i 17). Asta nu trebuie s\ ne mire. Rela]iile `ntre un organist
(c=nt\re] n.r.) [i preotul s\u sunt uneori destul de tensionate! Pe scurt, c=ntul [i
muzica `[i au locul lor bine stabilit `n Templu. Mai multe texte din Mishna dau
chiar informa]ii precise despre numeroase tonuri de trompet\ (M. Sukka 5, 5) sau
diverse instrumente muzicale utilizate `n Templu (M. Arakhin 2, 3-6). M. Tamid
7, 3 precizeaz\ chiar momentul exact al c=nt\rii levi]ilor dup\ jertf\: „C=nd
(Marele Preot) coboar\ pentru liba]ia (vinului) [i c=nd prefectul mi[c\ p=nza,
levi]ii `[i intoneaz\ c=ntecul. C=nd au terminat, se sun\ trompeta, iar poporul se
prosterneaz\”. Aceste c=nt\ri din Templu au fost compuse pentru Templu. Nu-i
oare aceea[i situa]ie [i pentru numero[i al]i psalmi?

3. ~nr\d\cinarea liturgic\ a Psalmilor

Timp `ndelungat, Psalmii au fost considera]i expresii ale evlaviei individuale
[i, mai ales, a celei lui David. ~ns\, `ncep=nd cu Gunkel [i Mowinckel, exege]ii
au recunoscut originea lor (psalmilor), `n primul r=nd `n cult. ~ns\ noi nu vom
aborda acest subiect complex `n cadrul acestei conferin]e axat\ pe primele
secole. Vom releva doar c=teva indicii mai mult sau mai pu]in t=rzii ale utiliz\rii
liturgice a psalmilor, cum ar fi titlurile psalmilor [i unele rubrici.

Aparent, omul secolului I nu acord\ nici o importan]\ ordinii psalmilor, dac\ e
s\ ne lu\m dup\ vechile c\r]i: a lui David, Leviticul, psalmii din timpul Regatului
etc. Ordinea psalmilor este, `ndeosebi, modificat\ `n manuscrisul qumrano-esenian
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11 QPs., cuprinz=nd `n plus Ps. 151 [i 154-155, cunoscu]i deja `n tradi]ia siriac\.
Pe de alt\ parte, titlurile psalmilor evreie[ti nu erau incluse, cum se poate vedea
[i `n traducerea greceasc\ numit\ Septuaginta. To]i psalmii sunt, astfel, atribui]i
lui David, f\r\ a se acorda aten]ie vechilor indica]ii potrivit c\rora doar anumi]i
psalmi apar]in c\r]ii lui David sau Asaf. C=teva rubrici dau informa]ii mai
exacte. Astfel, Psalmul 100 (letoalah) este intonat pe toat\ durata jertfelor de
mul]umire amintite mai sus; Psalmul 120-134 sau Psalmii Treptelor sunt c=nta]i
`n timpul pelerinajelor la Sion, poate pe parcursul celor cincisprezece trepte ce
preced\ intrarea `n pia]a lui Israel; Psalmul 30 este pentru S\rb\toarea Templului,
iar Psalmul 9 pentru Sabat. Septuaginta precizeaz\ [i c=nt\rile zilnice: Psalmul
28 (27) `n ziua de Sabat; 24 (23) duminica; 48 (47) lunea; 94 (93) miercurea; 93
(92) vinerea. Apoi, dup\ Mishna Tamid 7, 3 [i Psalmul 82, mar]ea; 81, joia; iar `n
a 7-a zi de la S\rb\toarea Corturilor, Psalmul 29 (28).

Alte informa]ii mai t=rzii indic\ Hallel-ul, Ps. 113-118, pentru toate s\rb\torile
([i nu numai pentru Pa[ti). Aceste scurte remarci r\m=n `ns\ incomplete, f\r\ a
crea o imagine deplin\ despre importan]a c=nt\rii imnice `n Templu [i, cu at=t mai
mult, despre modalit\]ile sale de realizare care, `nc\, ne scap\.

Dar, poate c\ institu]ia sinagogic\ a c\rei dezvoltare va `ncepe `n Palestina
din secolul 2 `.d.Hr. va aduce c=teva l\muriri `n aceast\ chestiune.

~n Sinagog\

Psalmii erau c=nta]i, de asemenea, `n sinagog\. Astfel, `n diminea]a Sabatului,
dup\ ce se citea din Tora (Lege n.r.) [i din Profe]i, dar `nainte de omilie, se alegea
un psalm care s\ acompanieze lectura textelor [i s\ eviden]ieze mesajul. Dac\ `n
Acte 13, 15, Luca men]ioneaz\ cele trei elemente fundamentale ale desf\[ur\rii
slujbei Sabatului, cu citirea Legii, apoi a unui fragment din Profe]i `naintea
omiliei, acela[i evanghelist enumer\ cu precizie `n Luca 24, 44: „Legea, Profe]ii
[i Psalmii”, ca pasaje biblice ale unei explica]ii hristologice (cf. Luca 24, 27).
Cuv=ntul „psalm” trebuie luat aici `n accep]iunea sa strict\, nu ca un mod de a
indica „Scripturile” `n general.

~n 1962, A. Arens a emis urm\toarea ipotez\: `n Psaltirea de ast\zi se con-
stat\ existen]a unei diviziuni `n cinci c\r]i (Ps. 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-
150). O asemenea `mp\r]ire nu ar corespunde, oare, celor cinci c\r]i ale Torei? ~n
consecin]\, `n cadrul Ciclului Trienal Palestinian ce `mparte Tora `n 154 de lec-
turi pentru trei ani, nu ar exista oare vreo coresponden]\ `ntre aceste lecturi [i
psalmii `n r=nduirea lor actual\?

~n realitate, nimic nu confirm\ aceast\ ipotez\, nici chiar perioada de dup\
secolul 2-3 A.D., adic\ momentul stabilirii Ciclului de lecturi `n chestiune. Din
contr\, vechea practic\ sinagogic\ reflect\ mai degrab\ alegerea liber\ a psal-
milor, `n func]ie probabil de subiectul fiec\rui sabat.

~n secolul I e.n., situa]ia e [i mai obscur\. ~n cadrul micilor [i s\racelor case-
sinagog\ din Palestina, dup\ cum o atest\ recentele descoperiri din Gamla,
Massada [i Hérodion, adun\rile de atunci erau modeste, cu greu put=ndu-se
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imagina vreo apropiere de c=nt\rile din Templu. ~n rest, expresia „Cas\ de
rug\ciune” desemna `n Israel Templul (cf. Marc. 11, 17), spre deosebire de
„proseuques” din Diaspora.

Dac\ `n sinagoga palestinian\ se mai puteau auzi [i binecuv=nt\ri sau c=]iva
psalmi, locul r\m=nea, totu[i, destinat cuv=ntului interpretat [i nu rug\ciunii
psalmice. ~n orice caz, nu se pune problema muzicii instrumentale `n sinagog\
(orga nu a fost introdus\ dec=t `n secolul al XIX-lea, `n sinagogile a[a-numite
liberale!). Psalmii lui Solomon, de origine fariseic\, ca [i Imnurile din Qumr=n
nu vorbesc despre instrumente muzicale. Psalmul nu a fost niciodat\ acompaniat
de coarde. Muzica era rezervat\ Templului public sau Templului eshatologic. De
fapt, nici `n Noul Testament nu se vorbe[te de vreun acompaniament muzical al
c=nt\rilor [i imnurilor, dec=t `n ziua Judec\]ii de Apoi, `n Ceruri: zi `n care
(Apocalipsa 5, 8), cei 24 de b\tr=ni vor c=nta la harp\.

Cânt\ri adaptate [i ritmuri noi

Psalmii, ale[i `n urma selec]iilor sus-amintite, se adaptau, evident, mai mult
sau mai pu]in evenimentului. Dar aceste piese imnice `[i datoreaz\ `ndelungata
lor existen]\ tocmai maleabilit\]ii lor, capacit\]ii de a se potrivi aproape oric\rui
domeniu, fapt ce a permis permanenta lor actualizare. O dat\ cu liturghi[tii ponti-
ficali, textele au `nceput s\ fie „cur\]ate” de elementele a[a-zis prea violente, `ns\
vechea sinagog\ a r\mas fidel\ originalului, chiar dac\ acest aspect o putea deza-
vantaja. Cu toate acestea, dup\ cum se poate vedea [i `n Targum ori `n Midrash-
ul Psalmilor, interpretul a continuat s\ adapteze textul momentului sau, cel pu]in,
a [tiut s\ redea diversitatea sensurilor. De exemplu, inton=ndu-se Ps. 45, acesta
nu mai trimitea cu g=ndul la nunta lui Ahab cu Izabela, moment care probabil a
constituit originea sa, `ns\ acest lucru nu a `mpiedicat reluarea sa, t=rzie, e drept,
unde Mesia [i Sinagoga vor substitui regele [i regina din psalm. Comentariile
moderne la Psalmi adesea absorbite de originalitate nu reliefeaz\ suficient a-
ceast\ devenire a Psalmilor de-a lungul timpului. Lectura unui psalm difer\,
a[adar, `n func]ie de epoc\ [i de condi]ii, `nainte de Exil [i dup\, f\r\ a mai lua `n
considerare [i interpret\rile cre[tine.

~n fapt, Psaltirea [i `ndeosebi Ps. 22 [i 69 nu reprezint\ oare prima pies\
biblic\ utilizat\ `n descrierea Patimilor M=ntuitorului? Asta nu trebuie s\ ne
mire. De vreme ce prima istorie cre[tin\ a luat na[tere `n preajma cinei cre[tine,
loc al Euharistiei [i, deci, a unui nou mod de a-l pream\ri pe Dumnezeu, nu era,
oare, normal\ recurgerea la c=nt\rile [i rug\ciunile de ieri pentru a exprima
realitatea de azi? Dar s\ p\r\sim aceste aspecte, pentru a ne concentra pe urm\-
torul, care prive[te remodelarea ritmic\ a psalmilor `n sinagog\. ~n trecerea sa de
la Templu la sinagog\, psalmul nu numai c\-[i pierde suportul muzical [i, deci,
ritmul instrumentelor cu coarde, ci `ns\[i maniera de a-l c=nta difer\ sensibil.
Levi]ii c=nt\re]i, obi[nui]i cu strofica specific\ fiec\rei buc\]i, cu stihuri diferit
ritmate – sau cu ritmul asimetric al acelor ginôt sau pl=ngeri – cedeaz\ acum
locul unei mici grup\ri de neprofesioni[ti. Vechile ritmuri sunt abandonate `n
favoarea, mai ales, a cezurii de tip binar. F\r\ muzic\, formele se dilueaz\.
Poezia devine simpl\ proz\ scandat\, iar c=ntul propriu-zis devine lectur\ sau
simpl\ monodie mai t=rziu. Pelerina Etheria va vorbi despre psalmii „citi]i” `n
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comunit\]ile cre[tine (Peregrinatio 37, 6). Aceste sinagogi de dimensiuni reduse
nu mai ad\postesc dansurile [i leg\n\rile corpurilor care caden]au c=ntarea `n
Templu. Monodia sinagogic\ privilegiaz\ ritmul binar, mai t=rziu antifonat, chiar
cu riscul de a impune pauze, c=teodat\ catastrofale, `n noua dispunere a
elementelor (cf. Ps. 39, 6 [i 68, 8). Cu siguran]\, aceste modific\ri r\m=n actual-
mente greu de evaluat cu precizie, dar nu pot fi omise: nu numai semnifica]ia
psalmilor a evoluat, dar [i mi[carea intern\ care `i anim\. Asemenea modific\ri
nu implic\ totu[i adoptarea unei r=nduieli unitare. Un text din Talmudul Ba-
bilonului (T.L. Sota 30b) evoc\, de altfel, aceast\ diversitate `n c=ntare: este
vorba aici despre c=ntarea lui Moise, dup\ Exod 15. Dup\ R. Aqiba, pe vremea
lui Moise, comunitatea relua fiecare prim stih `n maniera Hallel-ului. Astfel,
Moise spune: „~l voi l\uda pe Domnul”, iar comunitatea reia aceste cuvinte; apoi
el adaug\: „C\ci cu slav\ s-a preasl\vit”, iar comunitatea repet\: „~l voi l\uda pe
Domnul”. Dup\ Eliazar, fiul lui Iosua Galileanul, comunitatea trebuie s\ reia
fiecare stih, ca la [coal\, unde totul se `nva]\ prin repeti]ie. ~n sf=r[it, dup\ R.
Nehme, Shema se recit\ ca la [coal\, citirea stihurilor desf\[ur=ndu-se alternativ.
Aceast\ tripl\ tradi]ie, aparent a epocii tanaite, reflect\ cel pu]in diversitatea
practicilor iudaice `n secolul II d.Hr. 

~n Mekhilta despre Exod 15, se poate citi o informa]ie asem\n\toare referi-
toare tot la c=ntarea lui Moise: „R. Aqiba arat\: asemeni b\rba]ilor ce intoneaz\
Hallel-ul, Moise `ncepu: „~l voi l\uda pe Domnul, c\ci cu slav\ S-a preasl\vit”,
iar israeli]ii r\spunser\: „Pe cal [i pe c\l\re] `n mare i-a aruncat”. De aceast\ dat\,
c=ntarea e bine antifonat\. Dar s\ revenim la secolul I A.D., `n comunitatea
evreilor egipteni, unde c=ntarea lui Moise este `n mod deosebit pus\ `n valoare.

C=nt\rile din Egipt

~ntr-un context u[or diferit de cel precedent, cel al Terapeu]ilor sau Robii lui
Dumnezeu despre care vorbe[te Filon din Alexandria `n a sa Via]\ contemplativ\,
se pot remarca unele elemente cunoscute at=t `n lumea elenistic\, c=t [i `n
Templu [i, f\r\ `ndoial\, `n „proseuques” sau casele de rug\ciune din Diaspora
evreiasc\ a secolului I. Eviden]iem, a[adar, c=teva elemente din aceast\ istorisire
captivant\: Terapeu]ii „nu se dedic\ doar contempla]iei, ci [i alc\tuirii de c=nturi
[i imnuri de slav\ `nchinate Domnului, `n m\suri [i pe melodii variate, ei le scriu,
e de la sine `n]eles, `n ritmurile cele mai solemne” (De Vita Contemplativa, § 29,
trad. P. Miquel, Cerf. 1963). Dup\ omilie, dar `naintea mesei (c\ci aici c=ntarea
constituie un ritual de trecere), „conduc\torul se ridic\ [i c=nt\ un imn de slav\
lui Dumnezeu: fie un imn nou, compus de el `nsu[i, fie unul vechi, al poe]ilor de
alt\dat\ – care au l\sat, `n m\suri [i pe melodii variate, hexametri, trimetri iam-
bici, imnuri pentru procesiuni, pentru liba]ii, pentru altar, stan]e pentru cor, ale
c\ror strofe cuprind frumoase aranjamente metrice. Ceilal]i `i urmeaz\ `n func]ie
de rang, `n ordinea stabilit\, `n timp ce to]i ascult\ `n mare lini[te, cu excep]ia
momentelor `n care se c=nt\ refrenurile [i antifoanele: atunci to]i re`ncep s\
c=nte” (§ 80). Dup\ cum se observ\, c=ntarea imnic\ cu diversele sale forme este
apreciat\ `n mediul iudeo-egiptean ca r\spunz=nd diverselor cerin]e ale comu-
nit\]ii de b\rba]i [i femei.
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Un alt fragment din Via]a contemplativ\ descrie ceasurile privegherii care
urmeaz\ cinei comunitare. {i aici, descrierea este impresionant\, cu cele dou\
coruri, de b\rba]i [i de femei, care intoneaz\ strofele [i antistrofele conform cu
mi[carea scenic\, de la dreapta la st=nga [i invers. Cele dou\ coruri `[i trimit
c=ntul `n alternan]a strofelor, `nainte de a c=nta to]i la unison. Comunitatea
evreiasc\ reia astfel c=ntarea lui Moise [i Myriam dup\ Exod 15:

„Dup\ mas\, urmeaz\ ceasurile privegherii. Acestea sunt oficiate `n felul ur-
m\tor: to]i se ridic\ o dat\ [i `n mijlocul s\lii de banchet `ncep s\ se formeze dou\
coruri: unul de b\rba]i [i altul de femei. Pentru fiecare se alege c=te un [ef de
partid\ dintre cei mai talenta]i [i mai buni; apoi, ei c=nt\ imnuri `nchinate lui
Dumnezeu, `n m\suri [i pe melodii variate. C=nd c=nt\ la unison, c=nd bat din
palme `n caden]\, c=nd danseaz\ pe un ritm divin c=nt\ri de procesiune sau
stan]e, atac=nd strofele [i antistrofele `ntr-un dans al corurilor... B\rba]i [i femei
cuprin[i de entuziasm, form=nd un singur cor, c=nt\ imnuri de slav\ lui Dum-
nezeu, izb\vitorul lor. Din r=ndul b\rba]ilor (dup\ cum se spune `n Exod 15),
Moise era cel care intona c=nt\rile, iar dintre femei – preoteasa Miriam. Corul
Terapeu]ilor, b\rba]i [i femei, copie fidel\ a celuilalt (al lui Moise n.r.), combin\
vocea grav\ a b\rba]ilor cu vocea `nalt\ a femeilor `n c=nt\ri care-[i r\spund `n
ecou, un ansamblu armonios [i cu adev\rat muzical” (§ 83-85 [i 87-88; a se
vedea [i De Agricultura § 79-82). Sinagogile palestiniene nu arat\, aparent, o a[a
mare exuberan]\ `n c=nt\ri [i `n dans. Cu toate acestea, libertatea `n compunerea
de noi c=nt\ri este la fel de mare.

Noi psalmi

~n aceste prime secole se constat\ o `nflorire extraordinar\ a pieselor imnice.
Suntem `ntr-o epoc\ `n care sunt apreciate c=nt\rile noi, `n stilul Ps. 33, 3 [i 40, 4
sau Is. 42, 10 („C=nta]i Domnului c=ntare nou\”). Este vorba de „imnuri noi”
(Philon, Via]a Contemplativ\ § 80) de „un psalm nou” (Psalmii lui Solomon 15,
5), ori de o „c=ntare nou\” (Ap. 5, 9 [i 14, 3).

Dar nu beneficiem aici de spa]iul necesar dezvolt\rii acestui subiect vast,
astfel `nc=t nu putem face dec=t c=teva trimiteri la unele piese mai importante,
dup\ ce vom fi sugerat `n prealabil c=teva direc]ii. Ar fi, de exemplu, important
de caracterizat produc]iile specifice fiec\reia din marile mi[c\ri spirituale care
str\b\teau pe atunci Iudaismul. C=nt\rile Diasporei alexandrine (cum ar fi, poate,
Testamentul lui Iov, § 32-33; 43; 53) se deosebesc de produc]iile fariseice
realizate `n maniera Psalmilor lui Solomon scri[i spre 43 `.d.Hr., sau de c=nt\rile
[i rug\ciunile din Cartea vremurilor biblice a lui Pseudo-Filon (probabil `nainte
de 70 e.n.), din Testamentul lui Moise (10, 1-10) [i din Apocalipsa siriac\ a lui
Baruch (II Bar 10-12; 14, 8-10; 35; 48); `n sf=r[it, Sulul cu imnuri, descoperit la
Qumr=n, reflect\ `nalta spiritualitate a mediului esenian. Dar, ne mul]umim acum
s\ facem doar c=teva remarci privind forma pieselor imnice.

Crearea de piese noi se poate realiza `n diverse moduri, din care men]ion\m
trei, `n special:

1) Un autor poate crea un nou psalm plec=nd de la piese psalmice deja
existente. El recurge atunci la „stilul antologic” `n realizarea acestor mozaicuri
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textuale. Sinagogile palestiniene din Galileea [i din alte p\r]i vor cultiva din plin
acest gen destul de artificial `n cadrul Ciclului Trienal Palestinian, de exemplu.
Aceste piese sunt numite piyyntim (sau piyynt la singular, derivate din grecescul
poiètès, fabricant, de unde cuv=ntul „poet”). Piyyntim-urile din Yannaï sunt
`ndeosebi cunoscute: ace[ti psalmi, f\cu]i din al]i psalmi, orchestreaz\ perfect tema
specific\ fiec\rui sabat. Dar un asemenea gen era deja cunoscut `n secolul I d.Hr.,
c=nd se recurgea abil la o „Concordan]\”, s\ spunem, oral\, lucru dovedit [i de
Magnificat [i Benedictus. ~ncep=nd cu c=ntarea Anei (1 Regi 2) [i a numeroa-
selor versete psalmice, comunitatea iudeo-cre[tin\ a [tiut s\ redea `ntr-o manier\
des\v=r[it\ vremurile cele noi prin gura Mariei (Luca 1, 46-55). La fel, `ntre]esut
cu elemente biblice, Benedictus (Lc. 1, 66-79) c=nt\ izb\virea deja adus\ de noul
David, `nainte ca Luca s\ reia ansamblul [i s\-l adapteze (mai ales cu ajutorul
versetelor 76-77) `ndeosebi `n cazul lui Ioan Botez\torul. ~n mediul iudeo-
cre[tin, c=nt\rile r\m=n piese mereu vii, susceptibile de o continu\ adaptare la
timpurile prezente.

2) Urm=nd o a doua formul\, deja mai pu]in [col\reasc\ [i simplist\ ca prece-
denta, autorii nu au ezitat s\ rescrie `n `ntregime o pies\ imnic\ vechi-testamentar\.
Libertatea literar\ era mare, atunci, `n `ntrebuin]area textelor tradi]ionale, numite
mai t=rziu „canonice”. Aici nu mai este vorba despre simple targums sau pro-
duc]ii mai mult sau mai pu]in parafrazate ale c\r]ilor biblice, cum s-a afirmat mai
sus, ci despre crea]ii noi pe baza motivelor tradi]ionale.

Nici aici nu e nimic de mirare. Rug\ciunile primului secol, `n uz `n sinagogi
sau acas\ (cum ar fi rug\ciunile `naintea meselor), nu erau „fixate” `ntr-o ex-
presie strict stabilit\. Plec=nd de la vastele motive vehiculate de tradi]ie, cel care
se ruga trebuia s\-[i g\seasc\ `n profunzimile sufletului cuvintele rug\ciunii sale.
S\ facem o mic\ paranteaz\: Tat\l nostru `n dubla sa expresie (Mt. 6, 9-13 [i
Luca 11, 2-4) manifest\, totodat\, aceast\ libertate `n rug\ciunea comunitar\
iudeo-cre[tin\ dar [i, `n acest mediu popular cre[tin din Palestina, o anumit\ grij\
de stabilitate `n opozi]ie cu practici deja mai anarhiste ale grupelor evreie[ti mai
abile intelectual. Pe scurt, Biblia era aici pur [i simplu rescris\. S\ d\m un
exemplu din Pseudo-Filon, unde C=ntarea Anei este `n `ntregime reformulat\:

Ana se rug\ [i spuse:

„Apropia]i-v\ la sunetul vocii mele, popoare, [i lua]i aminte la ceea ce v\ voi
spune, neamuri, 

c\ci gura mea s-a deschis `nv\]\turii mele, [i buzele mele au primit porunc\
s\ c=nte un imn Domnului.

Slobozi]i lapte, s=ni, 

[i face]i cunoscut\ lumii dovada c\ a]i primit porunc\ s\ al\pta]i.

C\ci a fost stabilit (de Domnul): de la cel ce va bea laptele vostru va veni
lumin\ popoarelor, neamurilor le va ar\ta legile (divine), iar fruntea sa se va
`n\l]a foarte sus.

***

Spune, An\, nu t\cea,

c=nt\ un imn, fiic\ a lui Batuel,
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despre minunea ce-a s\v=r[it-o Domnul `n tine,

Cine e Ana, ca din ea s\ se nasc\ un profet?

Cine e fiica lui Batuel, ca dinspre ea s\ vin\ lumin\ popoarelor?”.

Astfel, aceast\ nou\ c=ntare a Anei, extras\ din Cartea vremurilor biblice
(LAB 5 1, 3 [i 6; cf. Sources Chrétiennes no 229-230, Cerf 1976) `l cinste[te pe
Samuel profetul cu accente aproape mesianice, ca lumin\ a lui Israel [i lumin\ a
popoarelor, `n maniera lui Isaia 51, 4. C=ntarea din 1 Regi 2, 1-11 este rescris\ `n
`ntregime.

3) Al treilea mod de a proceda este de a produce piese cu totul noi. Contextul
elenistic favoriza cu siguran]\ asemenea produc]ii. Deja Isus Sirah pream\rea
P\rin]ii pentru a fi n\scocit „versuri c=nt\re]ilor [i c=nt\ri scrise” (Sir 44, 5; textul
din Qumr=n vorbe[te numai de un mizmor, un psalm). La Qumr=n `n special, `n
contextul unei comunit\]i interiorizate [i `nclinate spre medita]ie continu\, c=nt\-
rile sunt numeroase. Astfel, patriarhul nestorian Timotei I (spre 786) amintea
despre descoperirea, aproape de Jericho, a unei culegeri de 200 de psalmi ai lui
David. La Qumr=n, `n 11 Q Ps. col. 27, se vorbe[te de 4050 de psalmi ai lui
David pentru toate zilele anului, Sabat [i s\rb\tori. Pe de alt\ parte, Sulul cu
imnuri, scris poate de aceea[i m=n\ a Magistrului Drept\]ii, ofer\ un ansamblu
de o calitate spiritual\ incontestabil\. Traducerile acestora sunt accesibile (cf. M.
Delcor, Les Hymnes de Qumr=n, Paris, 1962). Cu toate acestea, mediul sina-
gogal, sub influen]a scribilor cu afinit\]i fariseice, [tiu s\ produc\ noi c=nt\ri.
Psalmii lui Solomon (trad. F. Martin, Paris, 1911) aduc, `naintea primului secol
cre[tin, o serie de c=nturi din care r\zbate speran]a mesianic\ a unui nou David.
Aceste piese, aparent adaptate serviciului sinagogal al epocii, sunt bine inserate
`n contextul politic [i religios al vremii, cu cuvinte voalate [i, totodat\, precise
(cf. Psalmul lui Solomon 17 `mpotriva lui Pompei [i a Hasmoneilor). C\ci, rolul
unei c=nt\ri este, de asemenea, de a exprima reg\sirea fidel\ a planului divin `n
situa]ia concret\ a epocii.

~n comunit\]ile cre[tine

Iudeo-cre[tinii au urmat, aparent, r=nduiala sinagogal\ sau, cel pu]in, Psaltirea
a f\cut repede obiectul medita]iei lor hristologice, dup\ cum apare `n Luca 24, 44
sau dup\ cum o dovede[te utilizarea psalmilor `n povestirea Patimilor. Totu[i,
informa]iile referitoare la c=ntare sunt mai degrab\ rare. Or fi c=ntat cre[tinii mai
pu]in ca-n sinagog\? Sau faptul c\ se uza din plin de aceste c=nt\ri `n lumea
elenistic\ [i, `ndeosebi, `n contextul cultic, i-o fi determinat s\ manifeste anumite
rezerve `n domeniu? ~n definitiv, Iisus nu c=nt\ deloc, cu excep]ia serii `n care
s-a desf\[urat Cina cea de Tain\: „{i dup\ ce au c=ntat c=nt\ri de laud\, au ie[it la
Muntele M\slinilor” (Marcu 14, 26). Ne putem g=ndi aici la Hallel, a c\rui a
doua parte urma mesei pascale (Ps. 114-118 sau 115-118).

~ns\ nu putem fi siguri; c\ci, `n final, e pu]in probabil ca Cina s\ fi fost o
mas\ propriu-zis pascal\... pretins anticipat\ (Ioan 19, 13 plaseaz\ Pa[tile chiar `n
ziua mor]ii lui Iisus, nu `n ajun). F\r\ `ndoial\, primii cre[tini, rememor=nd Cina
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cea de Tain\, au pus rapid `n valoare dimensiunea sa pascal\ de eliberare, f\r\ a
uita totodat\, c=nt\rile care `nso]eau s\rb\toarea. Hallel-ul c=nta bucuria `n nu-
meroase ocazii. De[i nu apare vreo men]iune c\ Iisus ar fi c=ntat vreodat\, diver-
sele comunit\]i de cre[tini au c\p\tat repede acest obicei, `n contextul bucuriei
noilor Pa[ti. Exist\ o serie `ntreag\ de piese imnice [i, uneori, de simple frag-
mente, pres\rate `n Noul Testament, `ns\ lista `n chestiune r\m=ne `nc\ suficient
de controversat\, `n afara c=torva piese de importan]\ major\: Filipeni 2, 6-11, 1 Co-
loseni 15-20; 1 Efeseni 2-11; 1 Timotei 3, 16 etc.

~n cele ce urmeaz\ ne vom mul]umi doar s\ subliniem: 1) c=teva indica]ii
pauliniene asupra c=ntului; 2) apoi, c=teva indica]ii deutero-pauliniene [i luca-
niene; 3) diverse elemente selectate din Apocalips\ [i 4) din vechea literatur\
cre[tin\. Toate acestea nu vor face dec=t s\ sugereze un posibil itinerariu.

C=ntarea la Pavel

~n scrierile pauliniene, aluziile la c=ntare sunt pu]in numeroase: 1 Corinteni
14, 15 [i 26 [i Romani 15, 9. ~n acest ultim text, Pavel face aluzie la c=nt\rile
comunit\]ilor eleno-cre[tine, reamintind neamurilor „s\ sl\veasc\ pe Dumnezeu
precum este scris: «Pentru aceasta Te voi l\uda `ntre neamuri [i voi c=nta numele
T\u»”. Apostolul citeaz\ aici Ps. 18, 50 [i, mai departe (v. 11) un element din
Hallel, Ps. 117, 1. ~n 1 Corinteni 14, aluziile sunt, din fericire, mai precise. Ar
trebui f\cut\, `ns\, exegeza acestui `ntreg capitol ce are ca obiect glosolalia, adic\
acest limbaj al rug\ciunii u[or asimilabil\ unui tip de muzic\. De unde [i com-
para]ia muzical\ din versetul 7: „C\ precum cele ne`nsufle]ite, care dau sunet, fie
fluier, fie chitar\, de nu vor da sunete deosebite, cum se va cunoa[te ce este din
fluier sau ce este din chitar\?”. ~n acela[i mod, o rug\ciune cre[tin\ trebuie s\
poat\ traduce `n limbaj clar, cum o cere cu insisten]\ Apostolul: „M\ voi ruga cu
duhul, dar m\ voi ruga [i cu mintea; voi c=nta cu duhul, dar voi c=nta [i cu
mintea” (1 Cor. 14, 15).

A[adar, cuv=ntul cre[tin care se `nal]\ spre Dumnezeu, `n rug\ciunea [i c=n-
tarea aferent\ lui, trebuie nu numai s\ se lase `nsufle]it de Duh `n profunzimea
sufletului nostru, dar [i s\ se exprime `n manier\ comprehensibil\ (`n grece[te
nous, inteligen]a, `nseamn\ facultatea de a exprima o g=ndire clar\). Rug\ciunea
glosolalic\ trebuie s\ se exprime [i `n rug\ciuni comunitare. C=ntarea cre[tin\
trebuie „s\ spun\” ceva, f\r\ s\ se rezume doar la emo]ia spiritual\. ~n 1 Co-
rinteni 14, 26 se spune mai precis: „C=nd v\ aduna]i `mpreun\, fiecare din voi are
psalm, are `nv\]\tur\, are descoperire, are limb\, are t\lm\cire: toate spre zidire
s\ se fac\”. Este men]ionat aici `n primul r=nd psalmul, urmat de `nv\]\tura av=nd
ca obiect comportamentul cre[tinului, apoi de cuv=ntul revela]iei; `n sf=r[it, de
limb\, `mpreun\ cu harul t\lm\cirii, pentru a slobozi rug\ciuni pe `n]elesul tu-
turor. Ne-am putea `ntreba dac\ o asemenea suit\ nu ar putea reflecta `n parte
desf\[urarea unei prime liturghii cre[tine `n care rug\ciunea psalmic\ [i ceea ce
noi numim rug\ciune euharistic\ (cf. v 16) `mbr\cau un cuv=nt reflect=nd me-
sajul revela]iei [i comportamentul cre[tin.

Psalmul de `nceput nu-i obligatoriu luat din Psaltire; e vorba, mai degrab\, de
o pies\ psalmic\ compus\ pentru `mprejur\rile de moment. Astfel, liturghia se
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pare c\ `ncepea printr-un psalm cre[tin `nainte de a ajunge la rug\ciunea glo-
solal\, interpretat\ cum se cuvine, `n care imnica are locul s\u (rug\ciunea gloso-
lalic\ [i c=ntarea sunt `ntr-o oarecare m\sur\ `ntrep\trunse, cf. v 150).

~n comunit\]ile pauliniene posterioare

Bisericile de sub autoritatea Apostolului sau urma[e ale acestuia nu par s\ fi
neglijat `n totalitate c=ntarea, poate [i datorit\ influen]ei elenistice. Autorul
Colosenilor scrie: „C=nta]i `n inimile voastre lui Dumnezeu mul]umindu-I, `n
psalmi, `n laude [i `n c=nt\ri duhovnice[ti” (Col. 3, 16). Chiar de la `nceputul
acestui verset este vorba de `nv\]\tur\ [i de o prevenire mutual\. {i aici, c=ntarea
face corp comun cu cuv=ntul emis `n adunare. Din nou li se atrage aten]ia cum s\
c=nte: „`n inimile voastre”, adic\ reflect=nd la ceea ce spune]i (inima este sediul
min]ii). Dar este, oare, posibil\ distinc]ia pe care el o face `ntre psalmi, imnuri [i
c=nt\ri? S\ fie vorba oare de trei categorii de c=nt\ri sau de o singur\ realitate
numit\ de trei cuvinte diferite? Greu de spus. F\r\ `ndoial\, psalmul este diferit
de laud\, `ns\ c=ntarea (`n grece[te ôdai) ar desemna mai degrab\ un c=nt profan,
de unde poate [i precizarea pe care o face: c=nt\ri duhovnice[ti. ~ns\ to]i ace[ti
termeni interfereaz\ u[or. Absen]a unui suport muzical putea conduce rapid la o
diluare a formelor. Iosif Flavius va spune, de exemplu, c\ David a compus „ode,
c=nt\ri `n trimetri [i pentametri” (Antiquités juives 7 § 305); Filon vorbe[te de
„c=ntarea unui imn cu od\” (De Virtutibus § 72). Autorul Efesenilor nu ne per-
mite s\ o spunem cu exactitate, deoarece se mul]ume[te s\ repete aproape textul
precedent, recomand=ndu-le cre[tinilor: „Vorbi]i `ntre voi `n psalmi [i `n laude [i
`n c=nt\ri duhovnice[ti, l\ud=nd [i c=nt=nd Domnului `n inimile voastre” (Efeseni
5, 19). ~n sf=r[it, Pastoralele nu men]ioneaz\ c=nt\ri. Apostolul reia doar un
element din Psalmul 22, 23: „Spune-voi fra]ilor mei numele T\u. ~n mijlocul
Bisericii Te voi l\uda” (Evrei 2, 12).

Biserica lucanian\, urma[\ a Apostolului, `[i exprim\, la r=ndul s\u, bucuria
`ntru Domnul (aproape 30 de men]iuni `n Luca – Fapte). Deja, `n povestirea
Rusaliilor, `n care autorul a proiectat, oarecum, `ntreaga sa teologie a Bisericii `n
acest eveniment arhetipal, prima ac]iune a poporului re`nnoit a constat `n a m\r-
turisi „despre minunile lui Dumnezeu” (Fapte 2, 11). Nu este vorba de chemarea
la convertire printr-un discurs misionar, ci despre rug\ciune, mai `nt=i. C\ci
acesta este sensul acestor ultime cuvinte desemn=nd o proclamare de tip profetic
a Mirabilia Dei, adic\ a interven]iilor m=ntuitoare (ac]iunilor de m=ntuire) ale lui
Dumnezeu tocmai `n maniera psalmilor (Psalmul 70, 19; cf. Luca 1, 49, psalmul
Mariei). O asemenea proclamare implic\ c=ntarea, la fel cum rug\ciunea gloso-
lalic\ se asimileaz\ muzicii.

~n Fapte 16, Luca este mai precis, atunci c=nd descrie arestarea [i eliberarea lui
Pavel la Filipeni. Sau c=nd descrie `nvierea lui Eutihie, unde red\ desf\[urarea unei
adun\ri cre[tine („~n ziua `nt=i a s\pt\m=nii”, cuv=ntul lui Pavel `n ajun, apoi masa,
cf. Fapte 20, 7-12); putem remarca, de asemenea, `n povestirea de la Filipeni
(Fapte 16, 16-34) c=teva ecouri ale acestor prime adun\ri cre[tine: „la miezul
nop]ii” (v. 25) Pavel anun]\ cuv=ntul Domnului, boteaz\ [i m\n=nc\ (v. 32-34). {i
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`n acest context se c=nt\: „La miezul nop]ii, Pavel [i Sila, rug=ndu-se, l\udau pe
Dumnezeu `n c=nt\ri” (v. 25). Biserica lui Luca va fi urmat un asemenea model,
iar mai t=rziu, Plinius cel T=n\r, `n Scrisoare c\tre Traian, va aminti despre
aceast\ practic\ a c=nt\rii imnice de la miezul nop]ii.

~n alte Biserici [i `n Apocalips\

Nu avem informa]ii referitoare la celelalte Biserici din afara sferei pauli-
niene. Epistola lui Iacob men]ioneaz\ doar c\ unele c=nt\ri nu au fost uitate, legat\
fiind de rug\ciune: „Este vreunul dintre voi `n suferin]\? S\ se roage. Este cineva
cu inim\ bun\? S\ c=nte psalmii” (Iacob 5, 13). Verbul grecesc „yavllw”, aici
folosit `n maniera Septuagintei (de 56 de ori) vizeaz\, `n general, c=nt\rile de
laud\ (Ps. 7, 18; 9, 2 etc.); acela[i verb este `nt=lnit `n 1 Corinteni 14, 15; Romani
15, 9; Efeseni 5, 19 [i Coloseni 3, 16. Bucuria se v\de[te `n Iacob 1, 2, iar aceast\
eviden]\ cheam\ la rug\ciune.

 ~n afara acestei scurte men]iuni, documenta]ia lipse[te. Ne-am putea chiar
`ntreba p=n\ `n ce punct favorizau cu adev\rat c=ntarea cercurile iudeo-cre[tine.
~n plus, evenimentele din Palestina nu `ndemnau deloc la veselie.

~n mediul ioaneic `n sens larg, `nc\ apropiat de o lume evreiasc\ ostil\ [i, `n
acela[i timp, deja atins `n oarecare m\sur\ de ceea ce mai t=rziu va deveni gnoza
propriu-zis\, autorul Apocalipsei manifesta, f\r\ `ndoial\, un interes mai mare
pentru c=ntare. Mediul elenistic din Efes, la sf=r[itul secolului I, explic\, poate,
aceast\ mare admira]ie. Piesele poetice cu aspect de imn sunt numeroase `n text,
bine integrate `n ansamblu: Apoc. 4, 8-11; 5, 9-10; 12-13; 7, 12; 11, 17-18 etc.
Remarc\m doar elementele unde c=ntarea este men]ionat\: Apoc. 5, 9; 14, 3 [i
15, 3. „{i c=nd a luat cartea, cele patru fiin]e [i cei 24 de b\tr=ni au c\zut `naintea
Mielului, av=nd fiecare al\ut\ [i cupe de aur pline cu t\m=ie care sunt rug\ciunile
sfin]ilor. {i c=ntau o c=ntare nou\ zic=nd: Vrednic e[ti s\ iei cartea [i s\ deschizi
pece]ile ei, fiindc\ ai fost `njunghiat... Vrednic este Mielul Cel `njunghiat ca s\ ia
puterea [i bog\]ia [i `n]elepciunea, [i t\ria [i cinstea [i slava [i binecuv=ntarea”
(Apoc. 5, 8-9, 12).

Astfel, toate fiin]ele vii (fiin]ele din cele patru col]uri ale lumii) [i `ntreg popo-
rul lui Dumnezeu (Israel `mp\r]it `n 24 de clase) se `nchin\ Mielului `njunghiat
c=nt=nd din al\ut\. Ei vor relua c=ntarea `mpreun\ cu `ngerii, c\ci sf=r[itul lumii a
venit, iar al\uta care, `n Templu, acompania psalmodierea (Ps. 33, 2; 98, 5; 147, 7;
150, 3), poate fi auzit\ din nou. Instrumentele cu strune au aici leg\tur\ cu „c=n-
tarea nou\” (wjdhV kainhV ), ca `n psalm: „~]i voi c=nta o c=ntare nou\; `n psaltire cu
zece strune `]i voi c=nta }ie” (Ps. 143, 9; 32, 2-3; al\uta, psaltirea [i c=ntarea nou\).

~n Ap. 14, 2-3, liturghia celest\ a `ngerilor, acompaniat\ de asemenea de
al\ute, intoneaz\ aceea[i c=ntare nou\ `n fa]a Tronului divin [i, de aceast\ dat\,
doar cei 144.000 de r\scump\ra]i vor putea participa. ~n Ap. 15, 2-3, cre[tinii
victorio[i („biruitorii fiarei”) „av=nd al\utele lui Dumnezeu” vor c=nta c=ntarea
lui Moise, cea dint=i dintre c=nt\ri: „{i ei c=ntau c=ntarea lui Moise, robul lui
Dumnezeu, [i c=ntarea Mielului zic=nd: Mari [i minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne!” (v. 3). 
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C=ntarea `ncepe, `ntr-adev\r, ca cea din Exod 15, despre ale c\rei rezonan]e
am vorbit mai sus, `n contextul evreiesc din Egipt (Filon, De Vita Contemplativa
§ 87). C=ntarea care urmeaz\ cuprinde, `n fapt, o compila]ie de citate biblice (Ex.
15, 11 sau Ps. 98, 1; Deut. 32, 4 sau Ps. 145, 17; Ieremia 10, 6-7 sau Ps. 86, 9;
Maleahi 1, 11 sau Ps. 86, 9-10). ~n maniera acelor piyyutium din Sinagog\ sau
Magnificat, `ntreaga Biblie [i, `n special Psaltirea, intr\, putem spune, `n
rezonan]\, c=nt=nd noi imne de slav\. Poporul nou poate de acum `nainte s\ c=nte
cele mai minunate c=nt\ri.

Literatura posterioar\ (urm\toare)

Pentru a `ncheia aceast\ prezentare, s\ trecem `n revist\ c=teva date despre
literatura imediat urm\toare. Dac\, dup\ Apocalips\, Bisericile din Asia Mic\ `l
c=nt\ pe Domnul `n maniera descris\ p=n\ aici, Odele lui Solomon, ap\rute pu]in
timp dup\, apar]in Antiohiei Siriei, `ns\ este vorba de acela[i mediu apropiat de
cel ioaneic [i deja `n contact cu ceea ce va deveni Gnoza (pentru a se impregna
sau a se ap\ra de aceasta, dup\ caz). Aici, de asemenea, se `nal]\ „laud\ nou\”
(Ode 31, 3; 41; 16) prin intermediul c=nt\rii, `n limba siriac\, ca [i limba ebraic\,
folose[te radicalul zemar care a dat yavllw. Este acela[i Duh care c=nt\: „Porum-
belul a zburat pe capul Domnului Nostru Iisus Hristos... [i a c=ntat deasupra lui [i
i-au auzit vocea” (Ode 25, 1-2). {i aici, c=ntarea e acompaniat\ de al\ut\: „al\uta
Sf=ntului T\u Duh d\-o mie” (Ode 14, 7-8). De aceea, Odistul cere celor ce
cunosc „c=nt\ri despre prezen]a Domnului, ca s\ ias\ [i s\-L `nt=lneasc\, [i s\-I
c=nte `ntru bucurie, ca o harf\ pe multe glasuri” (Ode 7, 17; 26, 2-3, 8). Aceast\
veche m\rturie, `n continuarea Apocalipsei, arat\ – credem noi – existen]a unui
acompaniament muzical `n acele vremuri cel pu]in `n anumite Biserici. Muzica
putea r\suna din nou, c\ci vremurile de pe urm\ au venit. ~n orice caz, c=ntarea
ocup\ un loc esen]ial `n Ode: „Dup\ cum `ndatorirea plugarului este aratul... la
fel, `ndatorirea mea este de a c=nta imne de laud\ Domnului” (Ode 16, 1; cf. 7,
22; 36, 2). O astfel de c=ntare e `nso]it\ de antifoane: „Limba mea e `ndulcit\ de
r\spunsurile Sale iar corpul meu e sc\ldat `n c=nt\rile Sale” (Ode 40, 3).

Nu e de mirare, deci, c\ Igna]iu din Antiohia se exprim\ astfel: „Clerul vostru
pe bun\ dreptate reputat, vrednic de Dumnezeu, este consonant cu episcopul a[a
cum sunt strunele harfei, de asemenea, `n acordul sentimentelor voastre [i `n
armonia iubirii voastre, c=nta]i lui Iisus Hristos. Trebuie de asemenea ca fiecare
dintre voi s\ deveni]i un singur cor, a[a `nc=t `n armonia acordului vostru, lu=nd
tonul lui Dumnezeu `n unitate, voi to]i laolalt\ [i cu o singur\ gur\ s\ preasl\vi]i
pe Dumnezeu [i Domnul nostru Iisus Hristos” (Efes. 4, 1-2).

~n plus, `n contextul `nc\ oriental, care nu cunoa[te faimosul cuv=nt al lui
Pliniu cel T=n\r (spre 112-113): „Stato die ante lucem... carmenque Christo quasi
deo dicere secum invicem” (Scrisori X, 96).

Duminica `n zori cre[tinii c=ntau, deci, un imn (carmen, imn mai degrab\
dec=t psalm, dup\ Tertulian [i Eusebiu, care reiau acest element) lui Hristos ca
unui zeu; iar c=ntarea este antifonat\ (secum invicem) sau, cel pu]in, e `nso]it\ de
aceste r\spunsuri sau antifoane de care vorbe[te Oda lui Solomon despre care am
vorbit (40, 3).
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~n fine, Eusebiu aminte[te, de asemenea, de aceste prime c=nt\ri ale Bisericii:
„Nici unul s\ nu ignore numeroasele c=nt\ri [i imne scrise de fra]ii primelor
timpuri, `n care ~l c=nt\ pe Hristos ca pe Cuv=ntul lui Dumnezeu [i ~l pream\resc
ca Dumnezeu” (H.E. 5, 28).

~n vreme ce Bisericile continu\ s\ adreseze c=nt\ri Domnului, gnosticii
uzeaz\ din plin de imnuri de toate felurile pentru a-[i r\sp=ndi ideile, `n maniera
celor 150 de psalmi ai lui Bardesan din Edessa (154-222) sau a c=nt\rilor cu
muzic\ ale fiului s\u Harmonius, de unde [i reac]ia eclesial\. Cur=nd, Bisericile
care nu au avut norocul lumii siriene, cu frumoasele compozi]ii ale lui Efrem,
`ndeosebi, au fost reduse progresiv la psalmii din Scriptur\, `ncep=nd cu secolul
III A.D. C=ntarea va ceda, deci, locul lecturii psalmice (Ethéria, Peregrinatio 37,
6) doar monodiate `n maniera `n care se f\cea la Sinagog\. Din fericire, o comu-
nitate cre[tin\ din Egipt va continua, `ns\, s\ c=nte imnuri. Ei `i dator\m primul
manuscris referitor la nota]ia muzical\ a unui imn `nchinat Sf. Treimi de la
sf=r[itul secolului al III-lea: 

„Astre, purt\toare de lumin\, fluvii impetuoase, nu t\ce]i,
Ca s\ c=nt\m cu to]ii: Tat\lui [i Fiului [i Sf. Duh,
Ca toate Puterile s\ `ng=ne: Amin, Amin,
slav\ singurului D\t\tor de tot binele”.

(Papyrus Oxyrhinque 1786)
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