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Mircea Valeriu Diaconescu (Aachen), 2015: 

 
Cântările de Laudă  - Psalmi în afara CărŃii Psalmilor,  Model al Odelor Canonului bizantin 

Cazul „Canonului Floriilor”, creaŃie a românului Filothei sin Agăi Jipei 
(Notă de lucru la „O introducere la Psaltirea Renascentistă Franceză 

 şi la versiunile ei româneşti din 1660 şi 2012”) 
 

 
 Există în diferite cărŃi din Biblie un număr de aproximativ 14 Cântări de Laudă care au 
aceeaşi structură ca Psalmii lui David. Aceste Cântări de Laudă, care pe drept cuvânt pot fi 
numite „Psalmi în afara CărŃii Psalmilor”, au devenit modelul celor 9 Ode din care este 
alcătuit Canonul din imnografia bisericii grec-ortodoxe, bizantine. 
 În „Psaltichia rumănească”, colecŃie de cântări ale Bisericii Ortodoxe Române, în care 
pentru prima oară  textul este însoŃit de note muzicale, operă din 1713 a lui Filothei sin agăi 
Jipei, există, în afară de multele  canoane greceşti, un Canon original alcătuit în întregime - şi 
Prozodie, şi Melodie - de Filothei. Acest Canon prezintă un interes şi o valoare deosebită, 
deoarece structura lui este foarte apropiată de cântecul românesc: Este vorba de Canonul 
Floriilor, Canonul Intrării Domnului în Ierusalim.  
 
 Studiul prezent este coechipier cu cel anterior, publicat în numărul din 10 decembrie 
2014 al jurnalului de muzicologie „Nr14Plusminus”, şi cu cel ce urmează. Toate trei sunt 
Note de lucru la  studiul mai larg aflat în elaborare ”O introducere la Psaltirea Renascentistă 
Franceză  şi la versiunile ei româneşti”.  
 
 Studiul anterior, intitulat: „Psalmii lui David -  temelia, stâlpul şi acoperământul 
cântării creştine - Cazul Pripelelor românului Filotei Monahul de la Cozia”,  aduce în prim 
plan inseparabilitatea dintre Pripele lui Filotei Monahul de la Cozia şi Psalmii lui David. 
PrezenŃa Psalmilor în Pripelele lui Filotei Monahul de la Cozia confirmă faptul că imnologia 
creştină se supune unei Legi fundamentale de izvorâre, adăpostire şi sprijinire a ei de către 
Psalmi. Sesizarea acestei Legi este mai dificilă pentru săteanul şi orăşeanul de azi, care, 
supuşi corvezilor muncii zilnice, nu au timp să  frecventeze toate slujbele bisericeşti 
principale şi nu merg la biserică decât cel mult la una sau două din cele 52 de slujbe de 
duminică dimineaŃa ale Sfintei Liturghii şi, eventual, la cele de Crăciun, de Paşti, de ÎnălŃare, 
de Rusalii, de Sfânta Maria Mare... Ea este însă lesne observabilă de către cei ce iau parte 
măcar la una sau două din cele 365 de slujbe de Vecernie, sau la una sau două din cele 365 
slujbe de Utrenie din mânăstiri, slujbe care se bizuie pe Psalmii lui David. Acolo se manifestă 
plenar Psalmii sub formă de intonare sau declamare a lor, sau ca Polieleie, sau ca Ode ale 
Canoanelor.  
 
 În studiul prezent se scoate în evidenŃă rolul Cântărilor de Laudă din Biblie ca izvor, 
adăpost şi sprijin dat la crearea celor 9 Ode ale Canonului bizantin. Aceste Cântări de Laudă, 
adevăraŃi „Psalmi Biblici în afara CărŃii Psalmilor lui David”, au aceleaşi caracteristici 
prozodice şi melodice ca Psalmii propriu zişi. În vechile manuscrise Cântările de Laudă 
poartă şi denumirea de „Cântările lui Moise”, denumire luată de la titlul primei Cântări 
Biblice din cele 9. Alegerea Canonului Floriilor din „Psaltichia rumănească” din 1713, făcută 
pentru a ilustra legătură dintre Cântarea Biblică şi Canon, îşi are motivaŃia în originalitatea 
lui, marea lui înrudire cu cântecul  poporului român.    
 
 În cel de al treilea studiu din grupul amintit, studiu care urmează celui de faŃă şi care 
este intitulat „Hristos cel ce vine -  Pledoarie pentru o combinare echilibrată a Cântării de 
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Strană cu Cântarea de Cor”, se exemplifică, printr-o Suită corală, caracterul psalmic al Odelor 
Canonului Floriilor.  
 Firul roşu care le leagă pe toate cele trei studii amintite sunt Cântările psalmice din 
Biblie ca temelie, stâlp şi acoperământ al cântării creştine. 
 
Cântările Biblice - „Cantica” -  
şi Odele Canonului bizantin 
 
 Prin termenul de „Cantica” (singular: „Canticulum”)  se înŃeleg „Cântările de Laudă 
Biblice”, sau „Cântările Biblice”, sau „Cântările lui Moise” sau „Cântările”. Din punctul de 
vedere al poeticei biblice, Cântările Biblice sunt tot o varietate de psalmi: sunt Psalmi de 
laudă. În aceşti „Psalmi în afara CărŃii Psalmilor”este vorba de o anumită experienŃă 
mântuitoare, amplu raportată în Cartea biblică respectivă, spre deosebire de Psalmii propriu 
zişi din Cartea Psalmilor lui David, care au o existenŃă de sine stătătoare, nelegată de o 
anumită situaŃie biblică. 
 Atât Psalmii din Cartea Psalmilor lui David, cât şi aceşti „Psalmii din afara CărŃii 
Psalmilor”, sunt forme de literatură lirică orientală caracterizată  prin paralelismul membrilor1 
-  un fel de rimă de tip „a a” a unei strofe de două versuri2.  
 Cele două tipuri de psalmi nu se deosebesc nici prin vechimea lor. Comun la cele două 
categorii - atât la Psalmi, cât şi la Cântările de laudă - este şi prezenŃa acompaniamentului 
instrumental, precum şi sincretismul coregrafie-poezie-melodie. 
 Singura deosebire între cele două tipuri de psalmi constă în diversitatea temelor la 
Psalmii din Cartea Psalmilor, în  raport cu „Psalmii din afara CărŃii Psalmilor”, a căror temă 
este, practic, una singură: Lauda.  
 Dacă - în categorisirea cântărilor din biserica creştină propusă de Sfântul Apostol 
Pavel - prima categorie, adică a Psalmilor (psalmoi) nu prezintă nici o dificultate de 
înŃelegere, în schimb înŃelegerea celorlalte două categorii, Cântările de laudă (hymnoi) şi  
Cântările duhovniceşti (odae pneumatikai) întâmpină unele dificultăŃi. Căci oare nu este 
Psalmul o Cântare de laudă? Şi nu sunt duhovniceşti şi unele şi altele? Lăsând lucrurile 
neexplicate, Apostolul a provocat naşterea multor interpretări contradictorii. Totuşi 
categorisirea făcută de el în mod repetat în epistole nu împietează asupra studiului prezent, 
care pleacă de la premiza că amândouă categoriile - şi Psalmii, şi Cântările - stau la baza 
creaŃiei imnografiei bizantine.   
 
 Psalmii din afara CărŃii Psalmilor capătă la creştini o expresie imnografică nouă în 
forma poetică a Canonului.  
 
 Ce este Canonul din imnologia bizantină? 
 O bună explicaŃie o datorăm bizantinologului WELLESZ, E. în : “A History of 
Byzantine Music and Hymnography”, Oxford, 1971. 
 Canonul este una din cele trei principale forme poetice din imnografia bizantină, 
Troparul, Condacul şi Canonul. El a fost introdus  în slujba de utrenie (ortros) începând cu 
secolul al VII - lea. „Canonul este o formă poetică complexă făcută din 9 ode (odai), fiecare 
odă constând iniŃial din 6-9 tropare [strofe]” (Wellesz, p. 198). După un timp, la aceste strofe 
au fost adăugate noi strofe, noi tropare, ceea ce a dus la reducerea numărului iniŃial la 3 strofe.  
 Există o diferenŃă esenŃială între Canon şi Condac. Condacul este predică (omilie) 
poetică, în timp ce Canonul este un imn de laudă, un poem modelat pe Cele Nouă Cântări 

                                                 
1 Parallelismus membrorum, simetria celor două versuri ale versetului biblic.  
2 Versul şi versetul nu trebuie să fie confundate unul cu altul : Versetul biblic este de obicei alcătuit din două 
versuri.  
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Biblice (Cantica). În timp ce în  Condac poetul (imnograful) se bucură de o libertate de creaŃie 
mai mare - creaŃie de tipul categoriei pauliane a Cântărilor duhovniceşti -, ”în Canon 
imnograful trebuie să Ńină seama de modelul biblic la care să facă mereu aluzie, indiferent de 
tema principală a sărbătorii creştine în care este cântat: Naşterea Domnului, Învierea 
Domnului, ÎnălŃarea Domnului, Rusalii ...” (id.). 
 Cu timpul între odele Canonului au fost inserate scurte imnuri: ipacoi (tropar cântat la 
utrenie după Psalmul 118), catabasia (sau catavasia - prima strofă a odei, irmosul, strofă 
repetată la sfârşitul odei), catisma (tropar cântat în timp ce se stă jos pe scaun), icos (un tropar 
cântat după condacul de la sfârşitul Odei 6), condac (tropar la sfârşitul odei 6), theotokion 
(axion, irmosul Odei 9), staurotheotokion (tropar în cinstea Mariei la Cruce) (id., 49). 
 La început Canonul era folosit numai în Postul Mare, mai târziu între Paşti şi Rusalii. 
Înainte de apariŃia Canonului, Cântările Biblice erau cântate în slujba liturgică. După 
introducerea Canonului, Cântările Biblice erau doar recitate şi erau urmate de cântarea 
Canonului (id.). 
 În timp ce în Condac vorbirea este indirectă, narativă, predicaŃională, în Canon 
vorbirea este directă, dialogată. „Imnul de laudă al Canonului declanşează o stare de spirit 
exultantă sau escatologică, ideile dogmatice fiind exprimate cu ajutorul repetării şi variaŃiei”, 
afirmă Wellesz. „Intens elaboratele repetări provoacă în auditor o stare mistică, odată cu 
creşterea solemnităŃii ritualului, aproape ca într-o dramă misterică” (id., 199). 
 Wellesz oferă aici ca exemplu dialogul sacru din Canonul Bunei Vestiri al lui 
Teofanes Graptos, care transformă pericopa (din Luca 1, 26-38) într-o scenă dramatică. 
Actorii sunt Autorul, Îngerul Gabriel şi Născătoarea de Dumnezeu (Maria): 
 
Oda 1, strofele 2 - 5: 
Strofa 2: 
Autorul (către Maria): David, strămoşul tău, îŃi va cânta, O, Fiică, strunind corzile 
    lirei duhului. Ascultă, Fiică, glasul plin de fericire al Îngerului, 
    căci el  îŃi vesteşte acum o nemaipomenită bucurie! 
Strofa 3: 
Îngerul Gabriel:  Plin de bucurie, strig către tine. Pleacă-Ńi urechea şi ascultă 
    vestirea zămislirii fără de sămânŃă a lui Dumnezeu [Isus]. Căci 
    tu ai găsit trecere înaintea Domnului cum nimeni alta n-a  
    găsit, O, Preacurată!   
Strofa 4: 
Născătoarea de Dumnezeu: Fă-mi cunoscut, O, Îngere, care e înŃelesul vorbelor tale, cum 
    se va petrece ceea ce spui. Vorbeşte simplu:  Oare cum să nasc 
    eu, o fecioară? Cum să fiu eu mama Creatorului?  
Strofa 5:  
Îngerul Gabriel:  Văd că vorbirea mea te face neîncrezătoare şi totuşi mă bucur 
    să constat tulburarea ta. Ai curaj, Fiică! Căci prin vrerea lui 
    Dumnezeu, orice lucru imposibil se îndeplineşte lesne.  
 
 „Deosebirea cea mai semnificativă dintre Condac şi Canon”, continuă Wellesz, 
„constă în marea utlizare şi marea varietate dată muzicii în noua formă poetică de Canon. În 
Condac toate strofele sunt cântate pe melodia irmosului [prima strofă, strofa model] redus la 
un simplu tip silabic în care preponderent este textul. În Canon centrul de greutate se 
deplasează de la cuvinte la muzică, o muzică de un tip deosebit, marcată de tendinŃa de a se 
ornamenta”, în sensul  că „structura strict silabică de origină a irmoaselor Canonului devine 
tot mai ornamentată, 2-3 note muzicale sunt puse la o singură silabă de text” (id., 202). 
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 Iată cum explică Wellesz procesul trecerii de la  Condac la Canon: 
 „Către sfârşitul secolului al IV - lea, datorită declinului artei retorice, se termină marea 
perioadă omiletică din slujbele liturgice. Locul ei în liturghie îl ia Predica poetică (Omilia 
poetică) care în final se dezvoltă în Condac. Prin  articolul 19 al legistalŃiei Consiliului din 
Trullo (692), predica zilnică, mai ales cea duminicală, devine obligatorie pentru întregul înalt 
cler. Este exact data înlocuirii Condacului prin Canon. Dar deoarece liturghia avea nevoie de 
o înfrumuseŃare prin cântări, Canonul, care până acum era cântat doar în Postul Mare şi între 
Paşti şi Rusalii, îşi extinde utilizarea pe întregul an liturgic” (id., 204). 
 Forma de Canon cea mai dezvoltată este Canonul Mare al lui Andrei Criteanul (660-
740) cu 250 de strofe (tropare), o strofă din fiecare Odă a Canonului corespunzând unui 
singur vers din Cântarea Biblică respectivă. Printre marii creatori de Canoane se numără Ioan 
Damaschinul (c. 675-c.748) şi fratele său, Cosma din Ierusalim (?-773), acesta din urmă 
creator al unui Canon al Floriilor (id. 206). AlŃi imnografi de Canon sunt Iosif Imnologul († 
883), Metofanes († 910), Leo V (886-912), împăratul Constantin Porfirogenetul (913-959), 
călugăriŃa Casia (sec. IX), Byzantius Georgius, Cyprianus, Marcu Monahul, Ioan Mauropus 
(c. 1081) (id., 236). 
 Odele Canonului nu se cântau şnur, ci erau înterupte de scurte răspunsuri ale corului. 
Fiecare Canon avea o temă generală caracteristică sărbătoarei în care se cânta: Naşterea 
Domnului, Botezul Domnului, Intrarea Domnului în Ierusalim, Învierea Domnului, ÎnălŃarea 
Domnului...  
 Wellesz trece în revistă Canonul Învierii şi Odele lui (id. p. 214-216): 
 Tema Canonului Învierii care se cânta de Paşti era „Liberarea sufletului, prin Învierea 
lui Hristos, din robia în care e Ńinut în trup”. Sărbătoarea Învierii Domnului l-a inspirat pe 
Ioan Damaschinul, autorul Canonului Învierii, să scrie un Imn al BiruinŃei similar celui pe 
care l-a cântat Moise după Trecerea Mării Roşii  
  Ideea centrală a primei Ode din Canonul Învierii este paralela dintre  Moise şi Hristos:  
Cântarea lui Moise ne arată că Moise i-a condus pe copiii lui Israel  prin Marea Roşie -  
Hristos ne conduce de la pământ la cer; Moise i-a condus de la captivitatea trupească la 
libertate - Hristos, prin învierea Sa, ne conduce la libertatea vieŃii spirituale din sclavia în care 
se afla sufletul nostru înainte de apariŃia Lui. Incipitul Odei este: Anastaseos imera - Ziua 
Învierii.  
 (Oda a 2 -a nu se cântă decât extrem de rar.) 
 Ideea centrală din Oda a 3-a este : Ana şi Hristos. Ana cea seacă este dăruită cu har de 
la Dumnezeu şi primeşte pe Samuel; la fel Moise loveşte stânca seacă şi capătă apă pentru 
oameni şi animale - Hristos nu e nevoie să lovească stânca seacă:  prin Hristos noi suntem 
adăpaŃi din Fântâna Învierii, a nemuririi. Incipitul Odei este: Devte poma piomen chenon -
VeniŃi, nouă băutură să beŃi.  
 În Oda a 4-a,  Habacuc şi Creştinul, profetul Habacuc stă în turnul de veghe şi-L vede 
pe Cel Unul venind - Noi Îl vedem pe Hristos ieşind în lumină din mormânt. Incipitul Odei 
este: Epi tis dias fulachis - Din Turnul cel de veghe.   
 În Oda a 5-a,  Isaia şi Creştinul, Isaia recomandă poporului iudeu să intre în casă şi să 
se ascundă la Sfârşitul lumii - Creştinului i se recomandă să iasă cu lămpi în întâmpinarea lui 
Hristos care părăseşte mormântul şi învie ca biruitor. Incipitul Odei este: Orthrisomen orthru 
batheos  - Din zori de zi să ne trezim.  
 În Oda a 6,  Iona şi Hristos. Ca şi Iona ieşind după trei zile din pântecele balenei, la fel 
a ieşit Hristos din mormând după trei zile, înviind odată cu Sine, neamul lui Adam. Incipitul 
Odei este:  Catilthes en tis  catotatis - Coborât-ai în ale pământului adâncuri. 
 În Oda a 7-a, Cei Trei Tineri şi Creştinul, după cum Hristos i-a salvat pe Cei Trei 
Tineri din Cuptorul de foc al lui NebucadneŃar, tot astfel El, devenind om, suferind răstignirea 
şi înviind, scapă pe toŃi oamenii şi le dăruieşte nemurirea. Incipitul Odei este: O pedas ec 
caminu rusamenos - Cel ce i-a mântuit pe tinerii  din cuptorul de foc.   
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 În Oda a 8-a  lipseşte aluzia la Zaharia, este sărbătorită ziua învierii ca sărbătoare a 
sărbătorilor. Incipitul Odei este: Avti i cliti che aghia imera - Aleasă şi sfântă este ziua. 
 În Oda a 9 - a, Maria şi Hristos,  Maria a fost chemată să se bucure pentru naşterea 
Fiului ei, acum ea este chemată să se bucure pentru învierea Fiului ei. Incipitul Odei  este 
Fotixon, fotixon i nea Ierusalim - Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime! 
 Melodiile celor opt (9-1) Ode ale Canonului Învierii compus de Ioan Damaschinul ne-
au parvenit prin mai multe manuscrise cu notaŃie neumatică datând între secolul al X - lea  şi 
secolul al XV - lea (id., 216). 
 
 RelaŃia dintre Canticulum (Cântare Biblică, Psalm în afara CărŃii Psalmilor) şi Oda 
Canonului este comentată de Wellesz în modul umător: 
 În anumite Ode aluzia la Cântarea Biblică (Canticulum) este transparentă. În Canonul  
pentru Duminica Tomei scris de Ioan Damaschinul, primele rânduri ale irmosului primei Ode 
sună astfel: Să cântăm Domnului un imn de biruinŃă, Celui care  l-a salvat pe Israel din 
amarnicele legături ale lui Faraon, text în mare similitudine cu cel al Cântării Biblice 
respective (din Exod 15, 1):  Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit! Pe cal şi pe 
călăreŃ în mare i-a aruncat (id., 222). 
 În unele cazuri aluzia Odei Canonului la Cântarea Biblică respectivă, tranziŃia de la 
tema biblică la tema canonului, este ceva mai forŃată din obligaŃia de a păstra puritatea 
dogmei creştine şi esteticul. În Canonul lui Cosma din Ierusalim pentru sărbătoarea de la 
ÎnălŃarea Sfintei Cruci, tranziŃia de la Trecerea Mării Roşii (subiectul Cântării lui Moise) la 
Cruce arată astfel: În vechime, despărŃind apele Mării Roşii, El a condus pe Israel prin Pustie 
şi l-a mântuit. Astăzi, Hristos Cel întrupat din fecioară, a mântuit poporul, mulŃimea 
neamurilor, prin clădirea Bisericii după chipul cel ceresc. Pentru aceasta Îi cântăm 
Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit (id., 228). 
  
 Aşadar, Canonul din Biserica creştină este o formă literar-muzicală bizantină extrem 
de dezvoltată, alcătuită din nouă Ode, fiecare Odă fiind un larg comentar, făcut din 
perspective creştine, al temei Cântării de laudă respective din Biblie. 
 
 Pentru a ilustra identitatea de gen poetic a Cântărilor biblice („Psalmi din afara CărŃii 
Psalmilor”) cu Psalmii propriu zişi, dau mai jos câteva exemple, luând drept principal criteriu 
paralelismul versurilor. Acest paralelism se poate manifesta, după cum se ştie, în trei feluri: 
fie repetitiv, fie cumulativ amplificativ, fie antitetic. Incipitul fiecărei cântări este redat în 
versiunea sinodală, iar în paranteze, acolo unde este cazul, în versiunea Cornilescu: 
 
În  1. Cântarea lui Moise din Exodul 15, 1-19:  „Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a 
preaslăvit” („Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava”): 
- în versetul 2, partea a doua - acelaşi lucru este redat în cuvinte diferite (paralelism repetitiv):  
 versul 1: „El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda” 
 versul 2: „El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări” 
 - sau în versetul 4:  paralelism repetitiv:  
 versul 1: „El a aruncat în mare carele lui Faraon şi oastea lui”  
 versul 2: „Luptătorii lui aleşi au fost înghiŃiŃi în Marea Roşie” 
- sau în versetul 11:  paralelism cumulativ amplificativ: 
 versul 1: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne?” 
 versul 2: „Cine este ca Tine minunat în sfinŃenie, bogat în fapte de laudă, făcător de 
minuni?” 
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În 3. Cântarea Anei din I Regi  ( I Samuel)  2, 1-10:  „Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul” 
(„Mi se bucură inima în Domnul”): 
- în  versetul 3, partea a doua : paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul” 
 versul 2: „Şi toate faptele sunt cântărite de El” 
- sau în versetul 7: paralelism repetitiv şi antitetic: 
 versul 1: „Domnul sărăceşte şi El îmbogăŃeşte” 
 versul 2: „El smereşte şi El înalŃă”  
- sau în versul 9: paralelism antitetic: 
 versul 1: El va păzi paşii preaiubiŃilor Lui; 
 versul 2: „Dar cei răi vor fi nimiciŃi în întuneric” 
 
În 4. Cântarea lui Habacuc din Habacuc 3, 2-19: „Doamne, auzit-am de faima Ta” („Când am 
auzit, Doamne, ce ai vestit”): 
- în versetul 3: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Dumnezeu vine din Teman” 
 versul 2: „Şi Cel Sfânt vine din muntele Paran” 
- sau în versetul 9: paralelism cumulativ: 
 versul 1: „Arcul Tău este dezvelit” 
 versul 2: „Blestemele sunt săgeŃile Cuvântului Tău” 
- sau în versetul 19: paralelism cumulativ: 
 versul 1: „Domnul este tăria mea” 
 versul 2: „(El) mă face să merg pe înălŃimile mele” 
  
În 5. Cântarea lui Isaia din Isaia 26, 1-21: „Avem o cetate întărită” („ Avem o cetate tare”): 
- în versetul  1: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Avem o cetate tare” 
 versul 2: „Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură” 
- sau în versetul 9: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Sufletul meu Te doreşte noaptea” 
 versul 2: „Şi duhul meu Te caută înlăuntrul meu” 
- sau în versetul  19, partea a doua: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „TreziŃi-vă şi săriŃi de bucurie, cei ce locuiŃi în Ńărână!” 
 versul 2: „Căci roua pământul va scoate iarăşi afară pe cei morŃi” 
 
În 6. Cântarea  lui Iona din Iona 2, 2-10: „Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea” 
- în versetul 2: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, şi m-a ascultat” 
 versul 2: „Din mijlocul locuinŃei morŃilor am strigat, şi mi-ai auzit glasul” 
- sau în  versul 4: paralelism antitetic: 
 versul 1: „Ziceam: Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi” 
 versul 2: „Dar iarăşi voi vedea Tempul Tău cel sfânt” 
- sau în versetul 5: paralelism  repetitiv: 
 versul 1: „Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viaŃa” 
 versul 2. „Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu” 
 
În 7. Cântarea Celor Trei Tineri din Cartea apocrifă a Bibliei „Cântarea Celor Trei Tineri”:   
„Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinŃilor noştri”: 
 - în versetul 10: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Nu ne părăsi pe noi pentru totdeauna” 
 versul 2: „Şi nu strica legământul Tău” 
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 - sau în versetele 31 şi 33:  paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Binecuvântat eşti Cel ce  vezi adâncurile şi şezi pe heruvimi” 
 versul 2: „Binecuvântat eşti pe bolta cerului” 
- sau în  versetul 19: paralelism antitetic: 
 versul 1: „Şi ne scoate pe noi după minunile Tale” 
 versetul 2: „Şi să se ruşineze toŃi cei ce arată robilor Tăi rele” 
 
În 8. Cântarea lui Zaharia din Luca 1, 67-79: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui 
Israel”: 
- în versetul  72: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Astfel Îşi arată El îndurarea faŃă de părinŃii noştri” 
 versul 2: „Şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt” 
- sau în versetul 74: paralelism amplificativ: 
 versul 1: „După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri” 
 versul 2: „Ne va îngădui să-I slujim fără frică” 
- sau în versetul 76: paralelism repetitiv şi amplificativ: 
 versul 1: „Şi tu, pruncule [Ioan Botezătorul], vei fi chemat prooroc al Celui Prea  
Înalt” 
 versul 2: „Căci vei merge înaintea Domnului ca să pregăteşti căile Lui” 
 
În 9. Cântarea Mariei din Luca 1, 46-55: „Măreşte sufletul meu pe Domnul” („Sufletul meu 
măreşte pe Domnul”): 
- în versetele 46, 47: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Sufletul meu măreşte pe Domnul” 
 versul 2: „Şi mi se bucură sufletul în Dumnezeu, Mântuitorul meu” 
- sau în versetele 49, 50: paralelism repetitiv-amplificativ: 
 versul 1: „Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine” 
 versul 2: „Îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El” 
- sau în versetele 52, 53: paralelism repetitiv-antitetic: 
 versul 1: „[El] a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălŃat pe 
cei smeriŃi” 
 versul 2: „Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăŃi, şi pe cei bogaŃi i-a scos afară cu 
mâinile goale” 
  
Exemple de Cântări biblice de laudă (Cantica) neincluse în Canon: 
 
 În afară de aceste Cântări biblice - „Psalmi”, preluate în Canonul Bisericii creştin- 
ortodoxe, Vechiul Testament mai cunoaşte şi alte Cântări de laudă care nu figurează printre 
Odele Canonului bizantin ca, de exemplu: Cântarea lui Debora, judecător în Israel, şi a lui 
Barac pentru izbăvirea de sub opresiunea lui Sisera  (Judecători 5, 1-31), sau Cântarea de 
laudă a lui David pentru izbăvirea de sub mâna lui Saul (II Samuel 22, 1-51), sau Cântarea 
împăratului Ezechia cu prilejul însănătoşirii lui (Isaia  38, 10-20).  Unii adaugă la grupa 
„Cântărilor biblice” şi Cântarea lui Simeon (Luca 2, 29-32). Aceasta cântare nu face parte - ca 
odă - din Canon, dar ea este tratată separat în repertoriul creştin ortodox în cadrul slujbei de 
Vecernie din care face parte integrantă. Identitatea de gen literar poetic dintre Psalmii propriu 
zişi şi aceste din urmă cântări se poate observa în exemplele de mai jos.   
 
În Cântarea lui Debora şi Barac din Judecători 5, 4-31: „Când ieşeai Tu, Doamne, din Seir” 
(„Doamne, când ai ieşit din Seir”):  
- în versetul 20: paralelism repetitiv-amplificativ: 
 versul 1: „Din ceruri se luptau” 
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 versul 2: „ De pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera” 
- sau în versetul 24: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Binecuvântată să fie între femei Iael, nevasta lui Cheber chititul” 
 versul 2: „Binecuvântată să fie ea între femeile care locuiesc în corturi”  
- sau în versetul 27: paralelism repetitiv-amplificativ: 
 versul 1: „El [Sisera] s-a ghemuit, a căzut şi s-a culcat la picioarele ei” 
 versul 2: „Acolo s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaŃă” 
 
În Cântarea lui David din  II Regi (= II Samuel) 22, 2- 51: „Domnul este întărirea  mea” 
(„Domnul este stânca mea”):  
- în versetul  3: paralelism repetitiv şi amplificativ: 
 versul 1: „Dumnezeu este stânca mea în care găsesc un adăpost” 
 versul 2: „Scutul meu şi puterea care mă mântuieşte” 
 versul 3: „Turnul meu cel înalt şi scăparea mea” 
- sau în versetul  11: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Călărea pe un heruvim şi zbura” 
 versul 2: „Venea pe aripile vântului” 
- sau în versetul  23: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Toate poruncile Lui au fost înaintea mea” 
 vesrul 2: „Şi nu m-am depărtat de la legile Lui” 
 
În Cântarea lui Ezechia din Isaia 38, 10-20: „Mă duc la amiaza zilelor mele” („În cei mai buni 
ani ai vieŃii mele”):  
- în versetul 16: paralelism repetitiv: 
 versul 1: „Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaŃă” 
 versul 2: „Prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi-mi dai iarăşi viaŃa” 
- în versetul 17: paralelism amplificativ: 
 versul 1: „Iată, chiar suferinŃele mele erau spre mântuirea mea” 
 versul 2: „Tu ai găsit plăcere să-mi scoŃi sufletul din groapa putrezirii” 
 
În Cântarea lui Simeon din  Luca 2, 29-32: „Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne” („Acum 
slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne”):  
- în versetul  32: paralelism repetitiv cumulativ: 
 versul 1: „Lumina care să lumineze neamurile [Isus]” 
 versul 2: „Şi slava poporului Tău Israel” 
 
 După ce am prezentat în general strânsa relaŃie dintre Psalm - Cântarea Biblică şi 
Canonul bizantin, exemplific această relaŃie în cazul Canonului Floriilor din „Psaltichia 
rumănească” a lui Filothei sin agăi Jipei. 
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Filothei - Psaltichia - şi Canonul Floriilor3 
 
 În ziua de 24 decembrie a anului 1713, în Ajunul Crăciunului, la Sfânta Mitropolie a 
Bucureştiului, ieromonahul Filothei sin agăi Jipei - adică Filothei fiul prefectului Jipa - 
isprăveşte de scris voluminosul său manuscris „Psaltichie rumănească”, pe care-l dedică rudei 
sale, Brâncoveanu Constantin, „boier vechi şi Domn creştin” al łării Româneşti. Manuscrisul 
conŃine textele a 1193 cântări bizantine transpuse din limba greacă în limba română, însoŃite 
de muzica a 967 din ele în notaŃie bizantină (neumatică). Manuscrisul se află la Biblioteca 
Academiei Române sub cota Ms. rom 61. 
 
 Barbu-Bucur îl consideră pe Filothei Jipa ca „un veritabil om al Renaşterii”, ca scriitor 
în limba maternă, cunoscător al limbilor clasice, compozitor, filolog... (Psaltichie rumănească 
- Catavasier, Bucureşti1981, 52). 
 În volumul  II „Anastasimatar” al lucrării sale despre Filothei sin agăi Jipei - 
„Psaltichie rumănească”, publicat la Bucureşti în 1984, Barbu-Bucur foloseşte la pag. 15 
următoarele cuvinte pentru a-l caracteriza pe autorul Psaltichiei:  
 „Veritabil om al Renaşterii, [devenind] prin talentele multiple cu care a fost înzestrat, 
protopsalt, autor de cântări originale, teolog, filolog, caligraf şi miniaturist,... Filothei s-a 
încadrat în procesul creator de cultură iniŃiat de umaniştii români şi străini sub protecŃia lui 
Brâncoveanu... Cu Filothei şi cei din vremea sa... s-a desăvârşit limba literară românească.”    
 Calitatea de umanist, de om al Renaşterii, se dezvăluie şi în cuvintele cu care însoŃeşte 
Filothei manuscrisul său, cuvinte care par a fi ale unui Erasmus, ale unui Luther, ale unui 
Calvin. Când Filothei se adresează  ocrotitorului său, „Blagocestivului, prea luminatului, prea 
înălŃatului şi de Hristos iubitorului, Domnului nostru, Domnului Io Constantin Băsărabă 
Voivod a toată Ungro-Vlahia, marelui Brâncoveanu....”, el se sprijină în acŃiunea lui 
îndrăzneaŃă de a înlocui în cult limba greacă cu limba română, acŃiune de care e responsabil 
chiar Domnitorul, pe argumentaŃia apostolului Pavel: „... această mică osteneală a mea... care 
are asemănare cu râvna fericitului Apostol Pavel la a sa întâia carte cătră Corinteni, cap. 14, 
unde zice „...de nu veŃi da şi voi cuvânt cu bună înŃelegere, cum se va cunoaşte ce aŃi grăit?”, 
şi iarăşi: „cânta-voi cu duhul şi voi cânta şi cu mintea”. Iar Proorocul împărat David în 
Psalmul 46 zice: „CântaŃi cu înŃelegere”. Este dumnezeiasca socotinŃă a Măriei tale 
[românirea este promovată chiar de Domnitor!] ca cele ce se cântă în biserică, nu numai să se 
cânte, ci să se şi înŃeleagă de ascultătorii creştini... Pentru aceasta  şi eu, smeritul, văzând cum 
că în fieştecare zi în sfintele lui Dumnezeu biserici se cântă [cântările...), iar se înŃeleg de 
foarte puŃintei, cât numai viersul [melodia] sânt ascultând, iar nu şi înŃelesul celor ce se cântă, 
tălmăcit-am după puŃina mea putere pre a noastră de Ńară şi de obşte limbă toate 
[cântările...].4.. aşezându-le toate cu meşteşugul psaltichiei pre glasurile [modurile melodice] 
cele greceşti [bizantine] pentru mai multă dulceaŃă şi cuviinŃă a versurilor...” (id., 64).  
 
 Cu această „Psaltichie rumănească” se încheie procesul afirmării românităŃii în 
imnologia română, proces început cu trei secole mai înainte prin „Pripelele” celuilalt Filotei, 
Filotei Monahul de la Cozia.  
 Între un „Filotei Nr. 1” de la începutul secolului al XV- lea şi un „Filotei Nr. 2” de la   
începutul secolului al XVIII - lea se întinde o lungă perioadă de circa 300 de ani, timp în care 
are loc afirmarea limbii române literare în Biserică. De la medievalul „Filotei Nr. 1” şi până la 

                                                 
3  O analiză de mari proporŃii şi de recunoscută competenŃă îm materie, însoŃită de facsimilarea întregii opere a 
lui Filothei sin agăi Jipei şi de transcrierea în notaŃie lineară a notaŃiei neumatice, a fost realizată de 
bizantinologul Sebastian Barbu-Bucur într-o lucrare de întindere intitulată: „Filothei sin agăi Jipei - Psaltichie 
rumănească”, Bucureşti, 1981. În studiul de faŃă această contribuŃie a lui Barbu-Bucur este amplu utilizată. 
4 Vom vedea că nu absolut « toate » cântările din Psaltichia lui sunt greceşti. Cântările Canonului Floriilor sunt 
româneşti, Filothei însuşi o spune.   
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renascentistul, umanistul „Filotei Nr. 2”, asistăm la o serie de încercări din ce în ce mai 
îndrăzneŃe din partea intelectualilor români, pentru a înlocui în slujba bisericească limba 
slavonă şi limba greacă cu limba română. Este vorba de aşa numita „românire” a cântărilor 
bizantine (greceşti). 
 
 În tabelul sinoptic redat în contiuare sunt trecute în trevistă principalele lucrări  
- manuscrise sau tipărituri - de afirmare a limbii literare române. Acest tabel se poate consulta 
într-un format mai mare în Anexa lucrării. 
 
   

 
 
 
 Primele traduceri în proză în limba română ale CărŃii Psalmilor se datorează influenŃei 
şi ajutorului protestanŃilor husiŃi din Transilvania. Primele româniri în versuri de cântări 
psalmice au fost realizate în Banat şi în Sudul Transilvaniei datorită influenŃei şi cu ajutorul 
protestanŃilor calvini. A arunca vălul uitării asupra acestor fapte, sau a le suci sensul este o 
minŃire a istoriei.   
 
Românirea  
 
 Este vorba de „românirea” cântării bizantine.5 Prin „românire”6 se înŃelege procesul de 
„adaptare a melodiilor bisericii greceşti la textul românesc deja tradus..., adaptarea lor la firea 
şi gustul poporului nostru” (Barbu-Bucur, 1981, p. 65). Acest proces de românire a fost folosit 
mai înainte de Filothei sin agăi Jipei, la începutul secolului al XVIII - lea, fără a-l fi denumit 
ca atare (id.). 
 Într-o încercare de a grada cât mai amănunŃit procedeele lui Filothei de românire a 
cântărilor greceşti (bizantine), Barbu-Bucur distinge un mare număr de trepte, de la cele 
minore la cele majore, nu totdeauna uşor de identificat şi, oricum, neincluzând absolut toate 
formele - lucru aproape imposibil. Pentru  aceasta el foloseşte o serie de parametrii prozodici 

                                                 
5 Se poate vorbi şi despre o românire a  altor cântări din patrimoniul universal de muzică sacră. 
6 „A  români-românire” cu accent pe „i”, termen  introdus de Anton Pann în 1841. 
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şi melodici ca: număr de silabe, permutări de cuvinte, ritm, traseu melodic, prescurtări. În 
schiŃa care urmează este folosită terminologia lui Barbu-Bucur (id., p. 65-89)  
    
  
                     V. CREAłII  PROPRII 
                       - ... 
                    - ... 
                 - ... 
                 IV. CÂNTĂRI CU PROCEDEE COMBINATE 
                    - ... 
              - ... 
            - ... 
           III. CÂNTĂRI PRESCURTATE 
           12.  Idem, cu topică complet diferită, cu număr de silabe şi melodie identice sau diferite 
          11. Idem, cu ritm diferit, cu mare număr de silabe diferit 
         10. Idem, cu melodie foarte diferită şi cu număr de silabe identic sau diferit 
         9. Idem cu melodie şi număr de silabe mult diferite  
        8. Idem, cu melodie şi număr de silabe sensibil  diferite 
       7. Cântări cu melodie insensibil diferită şi cu număr de silabe  insensibil diferit 
     II. CÂNTĂRI CU MELODIE ŞI NUMĂR DE SILABE PUłIN DIFERITE  DE ORIGINALUL GRECESC 
       6. Idem, cu melodie şi ritm puŃin diferite 
      5. Idem, cu număr de silabe sensibil diferit şi cu ritm insensibl diferit 
     4. Idem, cu număr de silabe şi ritm insensibil diferite 
    3. Idem, cu număr de silabe insensibil diferit 
   2. Idem, cu ritmică puŃin diferită  
  1. Cântări cu melodie şi număr de silabe identice cu cele greceşti 
 I. CÂNTĂRI CU MELODIE ŞI TOPICĂ IDENTICE SAU FOARTE PUłIN DIFERITE DE ORIGINALUL GRECESC  
 

SchiŃă cu gradele de românire a cântărilor greceşti la Filothei  indicate de Barbu-Bucur 
(Se citeşte de jos în sus!) 

(Sursă: proprie după Barbu-Bucur, 1981) 
 
 Ciobanu este mai sintetic. După cum notează Bogdan7, citându-l pe Vasile8, Ciobanu  
distinge trei mari categorii de cântări la Filothei: Traduceri simple, Adaptări, CreaŃii originale.  
În categoria Traducerilor, Filothei „respectă întru totul linia melodică  grecească”. În 
categoria Adaptărilor el „adaptează linia melodică grecească la elementele de prozodie şi de 
topică ale limbii române”. În categoria CreaŃiilor originale, Ciobanu include, în afara creaŃiilor 
propriu zise, şi prescurtarea unor cântări prea lungi. În esenŃă, cele două categorisiri ale 
românirii lui Filothei, cea a lui Ciobanu şi cea a lui Barbu-Bucur, nu diferă esenŃialmente una 
de alta.  
 
Psaltichia lui Filothei sin agăi Jipei 
 
 „Psaltichia rumănească” a lui Filolthei sin agăi Jipei este prima colecŃie de cântări 
bisericeşti în limba română în care textul este însoŃit şi de notele muzicale.  
 Pentru prima oară se realizează vizual inseparabila unitate dintre Prozodie şi Melodie 
în imnologia română. Înainte de Filothei, „s-a cântat practic, fără notaŃie sau după manuscrise 
cu notaŃie bizantină în limba  slavă”.9 
 

                                                 
7
 Bogdan, R.C.: EdiŃiile româneşti ale Anastasimatarului, Ateneul Banatului, nr. 10-12, Octombrie-Decembrie 

2012, pp. 55 
8 Vasile, V. : Istoria muzicii bizantine şi evoluŃia ei în spiritualitatea românească, vol. II, Bucureşti, 1997, p. 65 
9 Dobreanu, A.: Procesul de românire al cântărilor psaltice la români: Filotei sin Agăi Jipei şi “Psaltichia 
rumânească”, în Studia Doctoralia Andreiana, an II, nr. 1 ianuarie-iunie, 2013, Sibiu, p. 159 
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Sus: Pagina de titlu a manscrisului B.A.R. 61 
Jos: Detaliu cu primele 4 rânduri cu titlul manuscrisului. Rândurile l şi 2:   

PS-A-L-T-I- K-I-E   r-u-m-ă-n-ea-s-c-ă 
într-un ciudat amestec de literaŃie greacă cu  slavonă  

(Sursa: Ms. 61. folia 4, pag. i, cu perimisiunea  Bibliotecii Academiei Române) 
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Folia 19  verso cu  inciptul Canonului Floriilor : 
„tot  canonul făcut pe glasul cel rumănesc, căci este mai lesne şi mai frumos” 

Jos - detaliu 
(Sursă: Ms. 61, cu permisiunea Bibliotecii Academiei Române)
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 Rolul important de potenŃare a cuvântului prin melodie este un concept comun. Îl 
găsim şi la Calvin, preluat de acesta de la PărinŃii Bisericii, la care Melodia este comparată cu  
Pâlnia prin care Vinul (ideea) ajunge cel mai repede şi mai profund în recipient  ( suflet), 
influenŃându-l  fie în bine, fieu în rău. Acelaşi principiu al inseparabilităŃii prozodiei de 
melodie acŃionează şi în folclorul muzical, în aşa numita „poezie populară”, care de fapt este 
cântec, nu simplu text poetic. 
 Până la Psaltichia rumănească din 1713 a lui Filolthei sin agăi Jipei, „atât cărŃile de 
cult, cât şi cărŃile de cântare bisericească care conŃineau notaŃia psaltică, erau în limba 
greacă”, afirmă Bogdan (id. p. 56). 
 
 În modul de adresare către cântăreŃii şi poporul român, Filothei reia pe folia 7 tema din 
Catavasierul tipărit, amplificând-o : 
 
 O, pravoslavnice norod, limbă românească, 
 Păzit de Dumnezeu, Ńară creştinească..., 
şi o completează cu 
 O iubitorilor de Hristos cinstiŃi musicotaŃi, 
 Cuvioşilor părinŃi şi întru Hristos fraŃi, 
 În Domnul să vă bucuraŃi prin sfânta cântare, 
 Cu credinŃă, cu nădejde, cu dragoste mare, 
 Că iată s-au tâlmăcit spre al vostru folos, 
 Care cu nevoinŃă din grecie s-au scos. 
 Prin cuvinte rumăneşti şi prin glasuri10 greceşti, 
 Inima şi sufletul să Ńi le îndulceşti, 
 Cântând, slăvind pe Dumnezeu cel mare, 
 Cu dragoste, cu frică, cu credinŃă tare... 
 A sfintelor praznice taină să cinstiŃi, 
 Cântând cu înŃelegere şi să o proslăviŃi. 
 
 Iar în altă parte, la fel ca francezul Calvin, celălalt om al Renaşterii şi Reformei, 
românul Filothei apelează şi el, cu cuvinte drastice, la credincioşi pentru a-i determina să 
elimine din repertoriul lor cântările scârboase şi să se dedea celor sacre. Astfel, în nota 211 
din subsolul paginii 32 a lucrării lui Barbu-Bucur din 1981, găsim la Filothei cel din secolul al 
XVIII - lea aceeaşi motivaŃie a publicării de cântări religioase ca la Marot şi la Margareta, cei 
din secolul al XVI - lea:  „Pentru ca cei ce vor să cânte, să nu cânte cântece curveşti şi 
drăceşti,” scrie el în PrefaŃa la Catavasierul din 1714, „ci să cânte catavasii şi irmoasele 
acestea ce cuprinde această cărticică... spre folosul  şi al celor ce cântă, şi al celor ce ascultă”. 
Este vorba deci de o acŃiune moralizatoare şi reconfortant-mângâietoare, la care se adaugă şi 
beneficiul utilizării liturgice. Aceasta utilizare liturgică a cântării, comună la Filothei şi la 
Marot, lipseşte la Mitropolitul Dosoftei, Psaltirea lui în versuri din 1673 neavând funcŃie 
liturgică imnică.  
 
 Filothei a studiat limba şi cântarea greacă la Muntele Athos, probabil în Mânăstirea 
Hilandar a serbilor, poate că şi la Mânăstirea Cutlumuş a grecilor. Studiile de psaltică le-a 
continuat la Bucureşti. 
 Filothei sin Agăi Jipei, sau Ieromonahul Filothei „ot Mitropolie” (adică „de la 
Mitropolie”)  (1639?-171??),  psalt la Mitropolie pe vremea domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, „figură marcantă de cărturar a epocii culturale a lui Constantin Brâncoveanu” 
(Barbu-Bucur, 1981, p. 17), se trăgea dintr-o familie de români din judeŃul Mârşa / Ilfov 
                                                 
10 „Glasuri” aici în sensul de melodii 
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(tatăl) şi Frăghineşti / Teleorman (mama). Ca fiu (sin) al unui mare dregător (aga,   aga 
înseamnă prefect de poliŃie),  Filothei a fost autorul mai multor traduceri din greacă: „Floarea 
darurilor”, „ÎnvăŃături creştineşti”,  „Catavasier” şi „Psaltichie rumănească”. Dintre acestea 
patru, „Psaltichia rumănească” a rămas sub formă de manuscris, în timp ce celelalte trei au 
fost tipărite, primele două la Snagov în 1700, ultima la Târgovişte în 1714.11  
 Manuscrisul B. A. R. 61 „Psaltichie rumănească” conŃine pe cele 259 file ale sale mai 
multe cărŃi: I. Catavasierul, II.  Liturghierul, III. Propedia, IV. Anastasimatarul,  
V. Antologhionul stihirar şi VI.  Penticostarul stihirar, în total 1193 de cântări pe 927 de 
melodii (Barbu-Bucur, 1981, p. 62).  
 Autorii acestor cântări, în afară de Filothei, sunt, în ordinea apariŃiei lor în Psaltichie, 
grecii: Balasios (sec. XVIII), Cucuzel (sec. XIII/XIV), Damian Vatopedianul (sec. XVIII), 
Hrisafi (sec. XVIII), Iosif Monahul (sec. XVIII/XIX), Ioanu tu Klada (sec. XIV), Koroni (sec. 
XIV?),  Kir Loghin Monahul (sec. XVI?), Melhisedec Redesteanul (sec. ?); Mitrofan (sec. ?),  
Gherman din Patrasul Nou (sec. XVII), Theostirist Monahul (sec. ?), (Vizantie) (sec. ?)  (id., 
p. 503). 
 
 Ceea ce ne interesează aici din Psaltichia rumănească este doar Canonul Floriilor, 
compus, atât ca text, cât şi ca melodie, de Filothei sin agăi Jipei. 
   
Canonul Floriilor al lui Filothei sin agăi Jipei 
 
 Printre manuscrisele bizantine (greceşti) contemporane de canoane care i-au stat ca 
model lui Filothei la crearea Canonului Floriilor, Moisil aminteşte de cele ale lui Chrysafis cel 
Tânăr, Germanos Neon Patron, Theofanis Karykis şi Mpalasios12 (Moisil, 2008, p. 111-113). 
 Printre transcriitorii Canonului Floriilor din Psaltichia rumănească a lui Filothei, 
Barbu-Bucur menŃionează, în afară de propria-i transcriere,13 pe cea a lui I. D. Petrescu14,  
Gheorghe Ciobanu15, Grigore PanŃîru 16 (1981, p. 102).17  
 Din lanŃul de dascăli prin care s-a transmis Canonul Floriilor de la Filothei şi până în 
secolul al XX - lea, se menŃionează: Şerban - Constandin - Macarie - Suceveanu -  Popescu-
Pasărea... Macarie a transcris în 1832 cântările acestui Canon „din sistema veche în cea nouă 
întocmai şi nestrămutat, paradosându-le [dăruindu-le] părinŃilor din sfânta monastire NeamŃul 
pentru ca să rămâie veşnice şi netrămutate” (id., p. 79 după Ms. rom. 6,  f94-105r, din Bibl. 
Mănăstirii NeamŃ).  
 Încercările făcute de către Macarie (în 1823), Pann (în 1846) şi alŃii [Neagu Ionescu şi 
Nae Severeanu în 1897, Ioan Zmeu în 1908] de a compune melodiile din Canonul Floriilor pe 
alt glas [mod melodic] decât cel folosit de Filothei Jipa (glasul 4 leghetos clasic) „n-au fost 
practicate”, spune Barbu-Bucur, adică nu s-au bucurat de atenŃie, n-au fost cântate, spre 
deosebire de cele ale lui Filothei, deoarece „atât de frumoase sunt aceste prime compoziŃii 
româneşti ale lui Filothei, încât... şi astăzi se cântă în toate bisericile...”,  în ciuda unor 
„...accente nefireşti ale cuvintelor... dar care nu deranjează” (id.).  
 În lanŃul dascălilor, al protopsalŃilor, care au promovat creaŃiile lui Filothei, 
cercetătorul Dobreanu aminteşte şi de dascălul Coman şi cei 50 de elevi de la Şcoala 
domnească de Musichie de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, de Arsenie Cozianul,  
                                                 
11 Catavasierul tipărit la Târgovişte în 1714 nu trebuie confundat cu Catavasierul din manuscrisul „Psaltichie 
romănească”  din 1713 de la Bucureşti.  
12 MOISIL, C.: Despre originea canonului din Duminica Floriilor „Pre glasul cel rumânesc”, în Studii şi Cercet. 
Ist. Art. Teatru, Muzică şi Cinematografie, serie nouă, T. 2 (46), pp. 109-116, Bucureşti, 2008 
13 cu cadenŃa perfectă, baza tonală,  pe do  
14 cu cadenŃa perfectă pe fa  
15 cu cadenŃa perfectă pe sol 
16 cu cadenŃa perfectă pe do 
17 Transcrierea din 2008 a lui C., Moisil are cadenŃa perfectă pe sol (Moisil, 2008, p. 115-117). 
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de Calist Protospaltul, de Ioan Duma, de Clement Grădişteanul, de Ioan Psaltul păcătosul, de 
Naum Râmniceanu, de Acachie de la Căldăruşani „care au copiat timp de cca. 100 de ani 
Psaltichia rumănească a lui Filothei Jipa” (Dobreanu, p. 165)18. 
 În lucrarea sa „Originea disputată: Canonul Floriilor, Bulgăresc sau Românesc?”, 
publicată în 2008, muzicologul Constantin Moisil enumără,  printre studiile dedicate 
Psaltichiei lui Filothei, pe cel al episcopului Melhisedek în 1881, al lui Alexandru Luca în 
1898, Ionnescu-Gion în 1899, Nifon Ploieşteanul în 1902, sărind apoi la cel iscălit de 
Gheorghe Ciobanu în 1974 şi de Sebastian Barbu-Bucur în 1981. În timp ce Melhisedek şi 
Luca susŃin originea slavonă, arată autorul, ceilalŃi susŃin originea română a Canonului 
Floriilor. Moisil susŃine însă teza originei greceşti a Canonului Floriilor, teză neîmpărtăşită de 
alŃi cercetători, cei mai mulŃi declarându-se convinşi de teza originii româneşti a lui Ciobanu, 
printre argumentele căruia se află marea înrudire a cântărilor lui Filothei cu folclorul 
românesc: „... cursivitatea melodiei, caracterul silabic, ritmul apropiat de al 
colindelor”(Gheorghe Ciobanu în „Originea Canonului Stâlpărilor...”, Studii de 
etnomuzicologie şi bizantinologie . [vol. I]. Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 
Bucureşti, 1907, p. 307-316). 
 
Textul Canonului Floriilor compus de Filothei sin agăi Jipei 
Catavasiile la Duminica Floriilor 
 
 Înainte de a  prezenta textul complet al Canonului (după Barbu-Bucur, 1981, pp. 225), 
trebuie observat că Filothei acordă o atenŃie deosebită acestui Canon. Este singurul din 
Catavasier care cuprinde toate cele 28 de strofe ale celor 8 Ode, nu numai cele 8 strofe 
începătoare (irmoase, catavasii), aşa cum se întâmplă cu celelalte canoane19. În textul creat de 
el apar şi unele stângăcii prozodice, expresii neclare, cuvinte necunoscute, neconcordanŃe 
între melodie şi prozodie. Cu toate acestea, istoricii consideră că textul lui Filothei este bine 
realizat şi exemplar în faza finală a afirmării limbii literare române. În împărŃirea de mai jos a 
Canonului Floriilor pe Ode, a Odelor pe strofe şi a strofelor pe versuri se Ńine seamă de 
indicaŃiile oferite de Filothei privind rândul (fraza) melodică.     
 
ODA  I (la Cântarea lui Moise), glas 4: 
Strofa 1 (Irmosul): versul 1: Arătatu-s-au ale adâncului izvoare 
   versul 2: umegiunii ne-mpărtăşite 
   versul 3: şi s-au descoperit mării cei învăluite 
   versul 4: temeliile prin vifor, 
   versul 5: că cu voia o-ai cercetat pre dânsa 
   versul 6: şi pre norodul cel ales l-ai mântuit,  
   versul 7: cel ce-łi cântă cântare de biruinŃă, Doamne. 
 
Strofa 2:   Versul 1: Din gurile pruncilor celor făr’ de răutate şi a sugătorilor 
   versul 2: lauda robilor tăi ai plinit 
   versul 3: ca să sfărâmi pre vrăjmaşul 
   versul 4: şi să răscumperi cu patima crucii 
   versul 5: căderea lui Adam celui de mult  
   versul 6: şi prin lemn să-l înviezi pre el,  
   versul 7: cel ce-łi cântă cântare de biruinŃă, Doamne. 
                                                 
18 DOBREANU, A.: Procesul de românire al cântărilor psaltice la români: Filotei sin Agăi Jipei şi  “Psaltichia 
rumânească”, în Studia Doctoralia Andreiana, an II, nr. 1 ianuarie-iunie, 2013, Sibiu, p. 165 
 
19 Irmosul  - prima strofă, strofa model pentru toate strofele, strofa repetată de ambele strane la sfârşitul Odei, 
stând în picioare în mijlocul bisericii (catavasie).  
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Strofa 3:   versul 1: Biserica preacuvioşilor 
   versul 2: laudă-łi aduce, Hristoase, 
   versul 3: celuia ce locuieşti în Sion, 
   versul 4: că de Tine, făcătorul său, Israil se bucură. 
   versul 5: Şi munŃii, neamurile cele împotrivă închipuite,  
   versul 6: cu inima de piatră, de a Ta faŃă s-au veselit,  
   versul 7: cântând łie cântare de biruinŃă, Doamne. 
(Oda II nu se cântă) 
 
ODA III (la Cântarea lui Ana)   
Strofa 1 (Irmosul): Versul 1: Din piatra cea vârtosă şi tare 
   versul 2: ce-au izvorât cu porunca Ta, 
   versul 3: adăpatu-s-au norodul israilteanilor,   
   versul 4: iar piatra Tu eşti, Hristoase, 
   versul 5: şi viaŃa întru care  
   versul 6: s-au întărit biserica, strigând:  
   versul 7: „Osana! Blagoslovit eşti, cel ce vii!” 
 
Strofa 2:   Versul 1: Pre mortul cel de patru zile, 
   versul 2: cu porunca Ta, 
   versul 3: din morŃi, cu tremur, iadul au slobozit pe Lazăr,  
   versul 4: că învierea Tu eşti, Hristoase, 
   versul 5: şi viaŃa întru care 
   versul 6: s-au  întărit biserica, strigând:    
   versul 7: „Osana! Blagoslovit eşti Cel ce vii!” 
 
Strofa 3:   Versul 1: CântaŃi, noroadelor,  
   versul 2: cu dumnezeiască cuviinŃă în Sion, 
   versul 3: şi rugăciune să daŃi lui Hristos în Ierusalim,  
   versul 4: că Însuşi vine în slavă  
   versul 5: cu putere, întru carele  
   versul 6: s-au întărit biserica, strigând:  
   versul 7: „Osana! Blagoslovit eşti, cel ce vii!” 
 
ODA IV (la Cântarea  lui Habacuc) 
Strofa 1 (Irmosul):  Versul 1: Hristos, Cel ce vine la iveală, Dumnezeul nostru,  
   versul 2: veni-va şi nu va zăbovi 
   versul 3: din muntele cel cu umbra deasă, 
   versul 4: din fecioara care-a născut neştiind de bărbat,  
   versul 5: precum au zis proorocul de demult.  
   versul 6: Pentru aceasta toŃi strigăm:  
   versul 7: „Slavă puterii Tale, Doamne!”  
 
Strofa 2:    Versul 1: Să pice veselie mare la Eleon, 
   versul 2: dealurile, şi toŃi munŃii, 
   versul 3: şi lemnele dumbrăvilor să salte!    
   versul 4: LăudaŃi, neamurilor, pe Hristos, 
   versul 5: şi acestuia toate noroadele,  
   versul 6: lăudându-L, să-I strigaŃi:  
   versul 7: „Slavă puterii Tale, Doamne!” 
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Strofa 3:  Versul 1:Cel ce-au măsurat cerul cu palma 
   versul 2: şi pământul cu mâna Sa, 
   versul 3: Domnul, au venit,  
   versul 4: că au ales Sionul 
   versul 5: întru dânsul a locui şi a împărăŃi. 
   versul 6: Iubit-au pre norodul cel ce strigă cu credinŃă:  
   versul 7: „Slavă puterii Tale, Doamne!” 
 
Strofa 4:   Versul 1: Domnul, Cel ce împărăŃeşte veacurile 
   versul 2: cu tărie-mbrăcat, va veni. 
   versul 3: Acestuia bună-cuviinŃa 
   versul 4: frumuseŃii şi a măririi     
   versul 5: asemănată este în Sion.  
   versul 6: Pentru aceasta toŃi strigăm:  
   versul 7: „Slavă puterii Tale, Doamne!”  
 
ODA V (la Cântarea lui Isaia) 
Strofa 1 (Irmosul):  Versul 1: Pre Muntele Sionului suie-te,    
   versul 2: cel ce binevesteşti 
   versul 3: şi propovăduieşti Ierusalimului, 
   versul 4: ’NalŃă-Ńi glasul cu tărie! 
   versul 5: Prea slăvite, s-au grăit de tine cetatea lui Dumnezeu:  
   versul 6: „Pace spre Israil”  
   versul 7: şi mântuire limbilor!”  
 
Strofa 2:   Versul 1: Dumnezeu, Cel ce şade întru cei de sus   
   versul 2: pre heruvimi 
   versul 3: şi priveşte spre cei smeriŃi, 
   versul 4: Însuşi va veni în slavă cu biruinŃă 
   versul 5: şi se vor umplea toate de dumnezeisca laudă-a Lui: 
   versul 6: „Pace spre Israil  
   versul 7: şi mântuire limbilor!”  
 
Strofa 3:  Versul 1: Sioane, munte sfânt al lui Dumnezeu,   
   versul 2: şi Ierusalime, ochii tăi ridică-mprejur şi vezi  
   versul 3: pe fii tăi adunaŃi întru tine, 
   versul 4: că iată, au venit de departe 
   versul 5: să se-nchine Împăratului: 
   versul 6: „Pace spre Israil  
   versul 7: şi mântuire limbilor!”  
 
ODA VI (Cântarea lui Iona) 
Strofa 1 (Irmosul) Versul 1: Strigat-au cu veselie  
   versul 2: sufletele drepŃilor:      
   versul 3: Acum lege nouă se rânduieşte. 
   versul 4: Şi cu stropirea dumnezeiescului sânge 
   versul 5: să se înnoiască norodul! 
 
Strofa 2:   Versul 1: Primeşte, Israile,  
   versul 2: împărăŃia lui Dumnezeu! 
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   versul 3: Şi cela ce umblă în întuneric să vază lumină mare. 
   versul 4: Şi cu stropirea dumnezeiescului sânge 
   versul 5: să se înnoiască norodul!  
 
Strofa 3:  Versul 1: Slobozeşte-Ńi, dezleagă-Ńi, Sioane,  
   versul 2: pre legaŃii tăi 
   versul 3: şi scoate-i din groapa cea făr’ de apă a necunoştinŃei! 
   versul 4: Şi cu stropirea dumnezeiescului sânge 
   versul 5: să se înnoiască norodul!  
 
ODA VII  (Cântarea celor trei tineri) 
Strofa 1 (Irmosul):  Versul 1: Cel ce-ai mântuit în foc pre coconii 
   versul 2:  lui Avraam 
   versul 3: şi-ai ucis pre haldeii  
   versul 4: care fără direptate vânau pre cei direpŃi,   
   versul 5: Preacântate Doamne, 
   versul 6: blagoslovit eşti,  
   versul 7: Dumnezeul părinŃilor. 
 
Strofa 2:   Versul 1: Închinându-se noroadele  
   versul 2: şi cu ucenicii bucurându-se, 
   versul 3: cu stâlpări: „Osana,  
   versul 4: Fiului lui David!” au strigat.    
   versul 3: Preacântate Doamne, 
   versul 4: blagoslovit eşti,  
   versul 7: Dumnezeul părinŃilor. 
 
Strofa 3:  Versul 1:  MulŃimea cea fără de răutate,  
   versul 2: firea care încă pruncească era  
   versul 3: cu dumnezeiască cuviinŃă   
   versul 4: cânta łie, Împăratului lui Israil şi al îngerilor 
   versul 5: Preacântate Doamne, 
   versul 6: blagoslovit eşti,  
   versul 7: Dumnezeul părinŃilor. 
 
Strofa 4:   Versul 1: Cu stâlpări de finic şi cu ramuri, Hristoase, 
   versul 2: Te-au lăudat mulŃimea şi-au strigat:   
   versul 3: „Binecuvântat, (este) 
   versul 4: Împăratul veacurilor, Cel ce vine!”     
   versul 5: Preacântate Doamne, 
   versul 6: blagoslovit eşti,  
   versul 7: Dumnezeul părinŃilor. 
 
ODA VIII (Cântarea lui Zaharia) 
Strofa 1 (Irmosul):  Versul 1: Veseleşte-te, Ierusalime, 
   versul 2: prăznuiŃi, ceia ce iubiŃi Sionul, 
   versul 3: că au venit Domnul puterilor, Cel ce împărăŃeşte vecii! 
   versul 4: Să se smerească tot pământul de la faŃa Lui  
   versul 5: Şi să strige: 
   versul 6: „BinecuvântaŃi, toate lucrurile Domnului, pre Domnul,  
   versul 7: cântaŃi şi-L prea ’nălŃaŃi pre Dânsul întru toŃi vecii!” 
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Strofa 2:   Versul 1: Pre mânz tânăr şezând, 
   versul 2: împăratul tău, Sioane, au venit, Hristos,   
   versul 3: ca să sfărâme necuvântătoare înşelăciune a idolilor 
   versul 4: şi să potolească pornirea cea neoprită a tuturor limbilor 
   versul 5: ca să cânte: 
   versul 6: „BinecuvântaŃi, toate lucrurile Domnului, pre Domnul,  
   versul 7: cântaŃi şi-L prea ’nălŃaŃi pre Dânsul întru toŃi vecii!” 
 
Strofa 3:  Versul 1: Dumnezeul tău, Hristos,                                                                                                                                         
   versul 2: S-au împărăŃit în veci, bucură-te foarte, Sioane! 
   versul 3: Acesta, precum scrie, blâmd şi mântuind, drept Mântuitorul 
    nostru,    
   versul 4: au venit pre mânz, ca să piarză dobitoceasca sălbăticie a  
    vrăjmaşilor 
   versul 5:ce nu strigă: 
   versul 6: „BinecuvântaŃi, toate lucrurile Domnului, pre Domnul,  
   versul 7: cântaŃi şi-L prea ’nălŃaŃi pre Dânsul întru toŃi vecii!” 
 
Strofa 4:  Versul 1:  Se lipseşte de dumnezeieştile daruri 
   versul 2: călcătoarea de lege adunare a celor neplecaŃi 
   versul 3: pentru că cea de rugă casă a lui Dumnezeu o au făcut peşteră  
    tâlharilor, 
   versul 4: din inimă lepădând pre Izbăvitorul 
   versul 5: Căruia cântăm: 
   versul 6: „BinecuvântaŃi, toate lucrurile Domnului, pre Domnul,  
   versul 7: cântaŃi şi-L prea ’nălŃaŃi pre Dânsul întru toŃi vecii!” 
 
ODA IX  (Cântarea Mariei) 
Strofa 1 (Irmosul): Versul 1: Dumnezeu este Domnul şi S-au arătat nouă.  
   versul 2: TocmiŃi prăznuire 
   versul 3: şi bucurându-ne, veniŃi să mărim pre Hristos 
   versul 4: cu ramuri şi cu stâlpări 
   versul 5: şi cu cântări, strigând Lui: 
   versul 6: „Blagoslovit e Cel ce vine 
   versul 7: în numele  Domnului, Mântuitorului nostru!”  
 
Strofa 2:   Versul 1: Păgâni, pentru ce vă întărâtaŃi? 
   versul 2: Cărturarilor şi preoŃilor, pentru ce cugetaŃi cele deşarte, 
   versul 3: zicând: „Cine este Acesta, căruia coconii,   
   versul 4: cu ramuri şi cu stâlpări 
   versul 5: şi cu cântări, strigă Lui: 
   versul 6: „Blagoslovit e Cel ce vine 
   versul 7: în numele  Domnului, Mântuitorului nostru!”  
 
Strofa 3:  Versul 1: Acest Dumnezeu, Căruia nimeni nu este asemeni, 
   versul 2: aflând calea cea dreaptă, 
   versul 3: datu-o-au iubitului Israil, 
   versul 4: iar după acestea au petrecut cu oamenii, 
   versul 5: arătându-se: 
   versul 6: „Blagoslovit e Cel ce vine 
   versul 7: în numele  Domnului, Mântuitorului nostru!”  
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Strofa 4:  Versul 1: Sminteala cărării lângă voi 
   versul 2: pentru ce-aŃi pus, neplecaŃilor? 
   versul 3: Picioarele voastre grabnice sunt a vărsa sângele stăpânului.
   versul 4: Ci va învia adevărat să mântuiască    
   versul 5: pe cei ce strigă:  
   versul 6: „Blagoslovit e Cel ce vine 
   versul 7: în numele Domnului, Mântuitorului nostru!” 
 
 
ParticularităŃi ale Canonului Floriilor 
 
 Prima, cea mai importantă particularitate a Canonului Floriilor din „Psaltichia 
rumănească”, este cea declarată de însuşi Filothei, creatorul acestui Canon: „... Pre glasul cel 
rumănesc că iaste mai lesne şi mai frumos” (Barbu-Bucur, 1981, p. 225). Este vorba de unul 
din modurile populare româneşti, prin „glas” se înŃelege aici „mod”, „eh”. Dar cum modul, 
ehul, în înŃelegerea etno-muzicologilor şi bizantinologilor, constă în primul rând în utilizarea 
anumitor formule melodice (sau motive melodice), este de conceput că prin expresia „glasul 
cel rumănesc” Filothei înŃelege de fapt melodia, formulele melodice, din folclorul românesc, 
melodie pe care el o promovează, alături de limba română, în imnologia Bisericii Ortodoxe 
Române.20 
 
Modul 
 Disciplina psaltică bizantină (grecească) cere ca toate melodiile unui anumit Canon 
(catavasiile) să fie într-un singur eh, mod. Ehul, modul, glasul, este caracterizat prin mai 
multe elemente: formule melodice, sistem cadenŃial, scară. Ehul  în care îşi încadrează 
Filothei Canonul Floriilor este un eh neobişnuit, declară mai toŃi muzicologii. Filothei, şi mai 
târziu Visarion (Secară, 2013, p. 5) îl încadrează în ehul bizantin IV. Ciobanu constată că 
sistemul de cadenŃare îl apropie de ehul III, fapt remarcat mai înainte atât de Macarie, cât şi de 
I. D. Petrescu (menŃionaŃi de Secară, 2013, p. 5).21 
 Barbu-Bucur găseşte în Canonul Floriilor şi alte elemente româneşti în afară de 
utilizarea de formulelor melodice. El vorbeşte despre o „contopire a accentelor muzicale 
[melodice] cu cele prozodice”, despre un „mers treptat ascendent şi descendent” al melodiei,  
care „conferă canonului un caracter lin, cursiv, doinit, cu inflexiuni de baladă şi  cu iz de 
colindă” (id., 78).  
 Suntem aşadar, în cazul Canonului Floriilor al lui Filothei,  în miezul procesului de 
românire, când formulele melodice din tiparul bizantin (grecesc) sunt înlocuite cu formule 
melodice româneşti. Dar această românire şi-a avut limitele ei, condiŃionate de „factori care  
au frânat această acŃiune”, spune Barbu-Bucur, factori care l-au obligat pe Filothei „şi pe cei 
care l-au urmat, să se menŃină în sfera vechilor canoane [legi]  compoziŃionale” [greceşti]. La 
aceasta se adăuga, precizează acelaşi autor, „opoziŃia grecilor, care nu vedeau cu ochi buni 
această acŃiune potrivnică lor” (id., p.80).  

                                                 
20 Moisil îşi explică astfel prezenŃa unei melodii româneşti în Canonul Floriilor: „Canonul Floriilor este singurul 
pentru care autorul a ales melodia  pre glasul cel rumănesc...  La alcătuirea Catavasierului, Filothei a avut ca 
model manuscrise muzicale greceşti: Anastasimatarul lui Chrysafis, Stihirarul şi Irmologhionul  lui Germanos 
Neon Patron... Alcătuind  Catavasierul, Filothei nu a dorit să omită Canonul Floriilor... Foarte probabil, 
manuscrisul muzical grecesc pe care îl avea la dispoziŃie nu conŃinea Canonul Floriilor. În lipsa acestuia [a 
manuscrisului muzical grecesc], Filothei a notat melodia folosită de români şi transmisă până atunci pe cale 
orală, adaptând-o la textul tradus în limba română” (Moisil, p. 113). 
21 PETRESCO, I. D.: Paléographie musicale byzantine, Bucarest, 1967. În transcrierea lui Barbu-Bucur (1981, pp. 
225) cadenŃele sunt :  do, re, fa, sol; în cea a lui I. D. Petrescu (1967, pp. 144) cadenŃele sunt fa, sol, sib, do; în 
cea a lui Ciobanu şi Moisil (Moisil, 115) cadenŃele sunt sol, la do, re.  
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 Este interesant de evidenŃiat în acest moment simetria, pe de o parte, dintre opoziŃia 
grecilor la punerea pe limbă maternă a cântărilor bisericii ortodoxe române în secolele 
XVII/XVIII şi, pe de altă parte, opoziŃia catolicilor latini la punerea pe limbă maternă a 
Psaltirii bisericii reformate franceze în secolul al XVI - lea.  
 O analiză detailată a structurii melodiilor şi a neconcordanŃelor dintre ehul IV sau ehul 
III şi ehul („glasul  cel rumănesc”) folosit de Filothei, este dată de Secară.22  Printre aceste 
neconcordanŃe se numără: - mărturia iniŃială (care permite interpretarea ehului din sol, dar şi 
din do, „în ambele situaŃii rezultând câte un mod de tip mixolidian”), - mărturiile mediane şi 
finale, - apechemele (formulele de acordaj) care „pot indica şi o variantă a ehului VIII”.  
 
Formule melodice româneşti în  Canonul Floriilor lui Filothei sin agăi Jipei 
 
 În Canonul său, Filothei întrebuinŃează în mod repetat formule melodice preluate din 
folclorul muzical românesc. Unele din ele pot fi găsite şi la lăutari sau la compozitori din 
secolul al XIX - lea (Alexandru Flechtenmacher...), ca şi la George Enescu în Rapsodia 
Române nr. 2 compusă în anul 1901, ca în exemplul care urmează. 
 

 
Două formule melodice folclorice - A şi B - folosite de Filotei Jipa la compunerea Canonului Floriilor în 1713  

Aceste formule se întâlnesc şi în melodia baladei „Pe o stâncă neagră” a lui Alexandru Flechtenmacher preluată 
de la lăutarii bucureşteni,  ca şi în Rapsodia română Nr. 2 a lui George Enescu.  

(Sursă: personală, notaŃie din memorie, transcriere în Sol) 
 

 Cele două formule melodice23 A şi B apar frecvent în fiecare din cele 8 ode ale 
Canonului Floriilor, aşa cum le găsim în transcrierile lui Barbu-Bucur (1981, p. 235-243), şi 
anume: 
Formula A:   re-do-si-la-sol24 apare de 5 ori: în  Oda I, versul 2 în dreptul silabelor  u - me - 
giu - nii; în Oda III, versul 2 în dreptul silabelor  ce-au  iz - vo - rât  cu; în Oda IV, versul 2 
în dreptul silabelor  ve - ni -va şi  nu; în Oda V, versul 4 în dreptul silabelor  ’nal -  Ńă-Ńi  gla - 
sul  cu; în Oda IX, versul 3 în dreptul silabelor  ve - niŃi să mă - rim. 
 

                                                 
22 Secară, C.: ParticularităŃi stilistice în procesul de românire la Filothei sin Agăi Jipei. Studiu de  caz: Canonul 
Floriilor,  în Simpozionul  InternaŃional de Muzică Bizantină - 300 de ani de românire (1713-2013), Bucureşti, 
2013, p. 5). Analizele lui Secară sunt făcute pe rând melodic, nu pe formule (motive) melodice. 
23 Sau motive melodice 
24 În transcrierea lui Barbu-Bucur: sol-fa-mi-re-do, în cea a lui I. D. Petrescu: do-si bemol-la-sol-fa 
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Formula B: fa#-la-mi-fa# 25 apare de 8 ori: în Oda I,  versul 2 în dreptul silabelor  -păr - tă - şi 
- te; în Oda III, versul 2 în dreptul silabelor  po - run - ca - ta; în Oda IV, versul 2 în dreptul 
silabelor  v a  ză - bo - vi; în Oda  V, versul 4 în dreptul silabelor  cu  tă - ri - e; în Oda VI, 
versul 2 în dreptul silabelor  -le  drep - Ńi - lor; în Oda VII, versul 2 în dreptul silabelor  lui  A 
- vra - am; în Oda VIII, versul 2 în dreptul silabelor   -biŃi  Si - o - nul; în Oda IX, versul 2 în 
dreptul silabelor -miŃi prăz - nu - i - re.   
  Redau mai jos fragmentele din Ode conŃinând formulele A şi B încercuite cu creionul 
în facsimilul lucrării lui Barbu-Bucur. 
 
 

 
 

 
 

                                                 
25 În transcrierea lui Barbu-Bucur : si-re-la-si-do, în cea a lui I. D. Petrescu : mi-la-re-mi-fa) 
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 Întrebarea care rămâne, este cine a preluat de la cine: Filothei de la folclor, foclorul de 
la Filothei, lăutarii de la folcor, Enescu de la lăutari? Indiferent de răspuns, un fapt 
incontestabil este că formulele melodice din Canonul Floriilor nu sunt preluări din muzica 
bizantină (greacă), ci îmbisericiri ale melosului românesc, dorite şi aplicate cu mult curaj în 
1713 de către un monah român de la Mitropolia Bucureştilor. 
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Simbolismul Canonului Floriilor 
 
 Strădania de a compacta sinoptic, ca în tabelul de mai jos, informaŃiile oferite de 
Filothei cu cele oferite de Biblie, duce la concluzia că imnologii, inclusiv Filothei, au 
argumentat corectitudinea învăŃăturilor creştine bazându-se pe autoritatea Psalmilor, atât a 
Psalmilor din Cartea Psalmilor, cât şi a Psalmilor din afara CărŃii Psalmilor (Cântărilor 
biblice). 
 

 
 

Tabel înfăŃişând RelaŃia dintre imaginile din textul Cântărilor Biblice, din textul Canonului Floriilor al lui 
Filothei sin agpăi Jipei şi din textul altor trei Canoane greceşti: al Naşterii, al Învierii, al ÎnălŃării 

(Sursă proprie. Acest tabel este redat ca Anexă într-un format mai mare.) 
 
 În mână cu Biblia şi în faŃă cu textele din Psaltichie ale irmoaselor (strofelor) Odelor  
diferitelor Canoane, constatăm suprapunerea imaginilor simbolice din Vechiul Testament 
peste cele creştine. Astfel: 
 - Simbolul Trecerii Mării Roşii ca o Cale, descris în Cântarea lui Moise din A Doua 
Carte a lui Moise (Exodul), îşi găseşte împlinirea în Calea de la cer la pământ descrisă în Oda 
I a Canonului Naşterii Domnului, sau în Calea de la moarte la viaŃă prin Hristos descrisă în 
Oda I a Canonului Învierii Domnului; 
 - Simbolul Pietrei sterpe, seci, din care izvorăşte apă, simbol descris în Cântarea Anei 
din Cartea 1. Samuel, îşi găseşte  întruparea în Hristos - Piatra din care Ńâşneşte apa cea vie 
cu care este înviat Lazăr, aşa cum este descrisă în Oda III din Canonul Floriilor, sau în Izvorul 
pornit din Mormântul Domnului cu care este înviat Neamul omenesc, aşa cum este descris în 
Oda III din Canonul Învierii Domnului; 
 - Simbolul Venirii lui Dumnezeu în lume din Muntele Paran, simbol descris în 
Cântarea lui Habacuc din Cartea profetului Habacuc, este preluat în creştinism sub forma 
imaginii lui Hristos Cel ce vine la Eleon26, aşa cum este prezentată această imagine în strofa a  
doua a Odei IV a Canonului Floriilor; 

                                                 
26 La Eleon, adică pe vârful Muntelui Măslinilor, locul de unde S-a înălŃat la cer Mântuitorul.  



 26 

 -  Simbolul CetăŃii întărite, care apare în Cântarea profetului Isaia din Cartea Isaia, 
coincide în creştinism cu Cetatea divină în care tronează Împăratul împăraŃilor, Hristos-
Dumnezeu, aşa cum întâlnim în Oda V a Canonului Naşterii Domnului, a Canonului Floriilor, 
a Canonului Învierii Domnului; 
 - Simbolul scoaterii lui Iona nevătămat din întunericul pântecelui balenei (chitului), 
simbol descris în Cartea profetului Iona, devine Hritos ca prunc scos din pântecul nevătămat 
al mamei Lui, aşa cum constatăm în Oda VI din Canonul Naşterii Domnului, sau devine 
Hristos Cel ce coboară în pântecele LocuinŃei morŃilor pe care îl deschide pentru a salva de 
acolo tot neamul omenesc, aşa cum vedem că se petrec lucrurile în Oda VI a Canonului 
Învierii Domnului şi în Oda VI a Canonului ÎnălŃării Domnului; 
 -  Simbolul cu care închei lista dovezilor, este cel al Scoaterii Celor Trei Tineri din 
Cuptorul de foc al lui NebucadneŃar, simbol descris în Cântarea lui Azaria din Cartea Celor 
Trei Tineri şi în Cartea profetului Daniel. Imaginea vechi-testamentară din această Cântare 
devine în creştinism Hristos Cel ce ne salvează din focul veşnic, aşa cum este descris poetic în 
Oda VII a Canonului Învierii Domnului.  
 
ImportanŃa teologică a Floriilor 
 
 Sărbătoarea din Duminica Floriilor a Intrării - sau a Întâmpinării - Domnului în 
Ierusalim, sărbătoare căreia i se adresează Canonul Floriilor al lui Filothei sin agăi Jipei, are o 
importanŃă covârşitoare în Istoria şi Geografia Mântuirii. Sărbătoarea din duminica următoare, 
duminica Învierii Domnului, face punte cu Sărbătoarea de după 40 de zile a ÎnălŃării 
Domnului. Evenimentul Intrării ca şi cel al ÎnălŃării au loc în tangenŃă cu Muntele Măslinilor, 
Muntele Cuvântărilor, Muntele Fericirilor, Muntele rugăciunii Tatăl nostru, Muntele 
GheŃimanilor, Muntele (după opinia unora)  Răstignirii, Muntele ÎnălŃării la cer. 
 Raportul din Biblie despre Intrarea Domnului în Ierusalim, raport formulat aproape  
identic de către toŃi Cei Patru evanghelişti, ne descrie itinerarul sărbătorit de creştinătate şi  
despre evenimentele însoŃitoare Intrării.  
 În preziua marelui eveniment, Isus săvârşeşte în satul Betania minunea cea mare a 
învierii prietenului Lazăr, mort de patru zile. Când ajunge la casa prietenului mort, El plânge 
împreună cu cei îndureraŃi. Dar când ajunge la mormânt, El se  înfioară, se cutremură, am 
putea spune că se zbârleşte, se mânie cumplit  - „Isus S-a înfiorat din nou în Sine” -, scrie Ioan 
(11, 38 în versiunea Călinescu). El  primeşte provocarea şi intră în luptă cu Satana şi cu 
Moartea. Prin minunea învierii lui Lazăr, Isus dobândeşte prima Sa victorie, singularizată, 
asupra lui Satana. Dar El ştie că această victorie poate să fie generalizată numai prin moartea 
Sa, care, în acelaşi timp, este o omorâre a MorŃii, „cu moartea pre Moarte călcând”. Cât de 
decis era El, încă înainte de a intra în Ierusalim, să primească această provocare, aceasta o 
ştim de la Evanghelist: „Când s-a apropiat vremea..., Isus şi-a îndreptat faŃa hotărât să meargă 
la Ierusalim” (Luca 9, 51). Din text se desprinde şi aluzia la ÎnălŃarea Sa, dar şi la Intrarea Sa 
în Ierusalim, şi la Învierea Sa. 
 Aflându-se în Betania, în casa celor trei prieteni, Maria, Marta şi Lazăr cel înviat, şi 
înconjurat de ucenici şi de mulŃimea admiratorilor, Isus alege doi dintre ucenici şi-i trimite în 
satul vecin Betfagah cu o misiune specială. Misiunea lor este să găsească, la locul deja descris 
de Isus, chiar la începutul satului, acolo unde drumul face o cotitură, o serpentină  - suntem 
într-o regiune deluroasă! - un măgăruş pe care n-a încălecat nimeni niciodată, şi să I-l aducă.   
 Betfagah - Casa smochinului - este o localitate situată foarte aproape de Ierusalim, la 
un drum de Sabat (făcut pe jos) - , peste Valea Chedronului, pe versantul nord-vestic al 
Muntelui Măslinilor. În Talmud localitatea este clar descrisă ca făcând parte din Ierusalim, 
deoarece acolo era situat şi al doilea Tribunal al Sanhedrinului.  
 În tradiŃia iudaică arătarea lui Mesia trebuia să aibe loc pe Muntele Măslinilor, într-o 
triumfalitate umilă, aducătoare de pace : călare pe asin. Urmând acestei tradiŃii, Isus îşi începe 
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din acest loc, din Muntele Măslinilor, Intrarea ca Mesia în Oraşul lui David, fără să ia în 
consideraŃie prezenŃa acolo a  Sanhedrinului: „DuceŃi-vă în satul vecin”, le spune El celor doi 
trimişi. „VeŃi găsi un măgăruş legat. Şi - fără să întrebaŃi pe cineva - dezlegaŃi-l şi  
aduceŃi-Mi-l! Dacă vă întreabă totuşi cineva de ce faceŃi lucrul acesta, voi să răspundeŃi: 
„Domnul [persoana Lui era binecunoscută] are nevoie de el. După folosire, vi-l va trimite 
îndărăt”. Mânzul folosit provizoriu de Isus la Intrarea în Ierusalim se poate asemui, simbolic, 
cu Norul de îngeri de care se va folosi El, provizoriu, când va veni a doua oară. 
 
 Descrierea itinerarului urmat de Isus, călare pe măgăruş, de la Betfagah şi până la 
Ierusalim, coborând Muntele Măslinilor, traversând, dinspre est spre vest, Valea Chedronului, 
urcând apoi Muntele Templului şi intrând în Cetate, întâmpinat apoi şi urmat de mulŃimea 
care-L aclamă cu  „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului”, această 
descriere este însoŃită de imaginea aşternerii pe jos, înaintea măgăruşului, a hainelor şi a  
ramurilor de palmier. Toate elementele sunt aici simbolice, profetice: ApariŃia lui Mesia 
călare pe mânzul unei măgăriŃe (Zah. 9, 9); întâmpinarea Lui cu aclamaŃii ca de împărat 
(Marcu 11, 10); cel ce vine este Împărat, El aduce plata şi răsplata (Is. 62,11); fiicele Sionului 
joacă într-un dans foarte săltăreŃ (Zah. 9, 9); lauda este adresată ca lui Dumnezeu (Ps. 118, 
20,Ps. 148, 1); punerea hainelor pe drum înaintea măgăruşului care-L poartă pe Isus, ceea ce 
poartă aceeaşi semnificaŃie cu ungerea ca Rege (2 Regi 9, 13).  
 Intrarea Domnului în Ierusalim declanşează suita SuferinŃei, MorŃii şi Învierii Lui, iar 
aceasta antrenează ÎnălŃarea Lui la Cer. Această ÎnălŃare, succint amintită în Evanghelia lui 
Luca, are loc pe Muntele Măslinilor de la Răsărit de Cetate, acolo unde, după tradiŃia iudaică, 
va veni Mesia: la Eleon.  
 
 „Canonul Floriilor” sau „Canonul Stâlpărilor” sau „Canonul Intrării Domnului în 
Ierusalim” preamăreşte Intrarea lui Isus în Ierusalim ca Eliberator. Lumea creştină 
sărbătoreşte încă din începuturile ei această premărită Intrare din ziua de duminica dinaintea 
sărbătorii Paştelui iudaic din anul 33, intrare care simbolizează A Doua Intrare în lume a lui 
Hristos ca Domn al domnilor şi Împărat al împăraŃilor.   
 Felul în care era sărbătorită această zi de către Biserica primară ne este cunoscut graŃie 
Jurnalului de călătorie făcută în łara Sfântă de călugăriŃa spaniolă Egeria (Etheria) în anul 
384. Redau în Anexă fragmentul din Jurnalul Egeriei privind Sărbătoarea Floriilor. Acest 
fragment cuprinde descrierea slujbelor din Duminica Floriilor pentru care a compus Filothei 
sin Agăi Jipei Canonul său din 1713. Fragmentul are ca piesă centrală evenimentele de la 
Eleon, un loc în care se vorbeşte de un sit biblic mai puŃin cunoscut şi la care se referă 
Filothei în Oda  a IV - a, strofa a doua. Este vorba de Biserica de la Eleon (Eleona).  
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Anexa 
 
 Din „Aetheria; Itinerariun = Reisebericht / Egeria, Freiburg, 1995, pag. 257 şi următoarele, 
traducere din latină în germană de Georg Röwenkamp, şi din germană în română de autorul 
acestui studiu 
 
30 martie 
 1. A doua zi, adică Duminică, ziua cu care se începe Săptămâna Patimilor care aici 
se numeşte Săptămîna Mare, după ce s-a sărbătorit de la primul cântat al cocoşului şi până 
în zori, sărbătorire care de obicei se Ńine în Anastasis la locul numit Cruce (vezi schema cui 
Anastasis), se merge de dimineaŃă, ca de obicei, în Biserica mare numită Martyrium (vezi 
schema). Biserica e numită aşa, Martyrium, pentru că e aşezată  pe Golgota, adică în 
spatele Crucii, acolo unde a pătimit Domnul. 
 2. După ce s-a sărbătorit totul ca de obicei în Biserica mare, arhidiaconul îşi înalŃă 
vocea înainte de DespărŃire şi zice mai întâi ”În tot timpul acestei săptămâni, adică 
începând de mâine, mergem cu toŃii la ceasul al nouălea (IX - Nonă, adică la orele 1527) în 
Martyrium, adică în Biserica mare”. Apoi îşi înalŃă glasul încă odată şi spune: „Astăzi ne 
adunăm însă la ceasul al şaptelea (VII - orele 13) la Eleona.” 
 3. După ce s-a făcut DespărŃirea în Biserica mare, adică în Martyrium, episcopul 
este condus cu imnuri la Anastasis şi acolo se săvârşeşte totul ce se obişnuieşte duminicile 
după DespărŃirea din Martyrium. Apoi fiecare pleacă la el acasă şi mănâncă  repede, aşa 
încât la începutul ceasului al şaptelea (VII - orele 13)  să se afle în Biserica aşezată la 
Eleona, adică pe Muntele Măslinilor, acolo unde se afla peştera unde ne-a învăŃat Domnul. 
 
31 martie 
 1. Pe la ceasul al şaptelea (orele 13)  tot poporul se urcă pe Muntele Măslinilor, 
adică la Eleona, şi intră în Biserică. Episcopul se aşează pe scaun şi se recită, în această zi 
şi în acest loc, imnele şi antifoanele, ca şi pericopele (citirile din Biblie). La începutul 
ceasului al nouălea (IX - orele 15) se urcă toŃi, cu imne, la Imbomon (vârful Muntelui 
Măslinilor, vezi schema cu zona respectivă din Ierusalim), adică la acel loc de unde S-a 
înălŃat Domnul la Cer. Întreg poporul este invitat să se aşeze în prezenŃa episcopului. Acolo 
se cântă iar imne şi antifoane potrivite locului şi zilei, intercalate cu pericope şi rugăciuni. 
 2. Când începe ceasul al unsprezecelea (XI - orele 17), se citeşte din Evanghelie 
locul unde copiii Îl întâmpină pe Domnul cu ramuri de finic şi frunze de palmier, strigând 
„Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului”[Matei 21, 1-9], cântându-se Psalmul 
118, 26 [117, 26 în Septuaginta]. În acel moment episcopul se ridică şi întreg poporul 
coboară de pe Munte mergând pe jos. Tot poporul merge înaintea episcopului, recitând 
imne şi versete de antifoane: „Binecuvântat este cele ce vine în Numele Domnului”    
 3. Şi toŃi copiii, chiar şi cei care nu pot merge pe jos fiindcă sunt prec mici şi sunt 
luaŃi  pe umeri de către părinŃi, poartă ramuri, unii de palmier, alŃii de măslin. Episcopul 
este însoŃit de oameni la fel cum a fost însoŃit Domnul.  
 4. Din vârful Muntelui  Măslinuilor şi până în oraş [Ierusalim] şi de acolo prin tot 
oraşul şi până la Anastasis, toŃi merg tot drumul pe jos, chiar dacă printre ei sunt şi 
doamne şi domni mai simandicoşi. ToŃi îl însoŃesc pe episcop, în timp ce recită stihuri 
responsoriale, merg încet, pas cu pas, ca să nu obosească poporul. Aşa că ajung destul de 
târziu la Anastasis. Ajunşi acolo, indiferent cât de târziu, se celebrează Lucarnarul 
(Vecernia).  Apoi se face o rugăciune la Cruce (vezi schema) şi apoi poporul este eliberat. 
 

                                                 
27 Ceasul Întâi  = la orele 06 dimineaŃa, Ceasul al treilea = la orele 09; Ceasul al Şaselea  = la orele 12; Ceasul al 
Nouălea = la orele 15.  
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 Eleona, Biserica din măslini, este una din cele 4 biserici clădite în Palestina la porunca 
împăratului Constantin cel Marea: două la Ierusalim: Biserica Sfântului mormânt (Anastasis) 
şi Biserica Eleona, una la Betlehem (Biserica Naşterii Domnului) şi una la Mamre. Pentru nou 
clădita Biserică a Sfântului mormânt (Anastasis) împăratul Constantin a  adus pe Eustatie din 
Constantinopol ca episcop al Ierusalimului. Eleona a fost zidită într 326-333.  
 OrthodoxWiki  scrie că prin studii arheologice s-a putut constata că „Eleona era o 
bazilică mare cu naos şi două  aripi laterale şi cu absidă la Răsărit, clădită pe partea vestică a 
culmii Muntelui Măslinilor, vizavi de Muntele Templului [Valea Chedronului separă Muntele 
Templului de Muntele Măslinilor]. Printr-un peristil se intra într-un atrium cam de 25 / 19 m, 
şi din atrium, prin trei uşi, se intra în biserica propriu zisă, lungă de 30 metri şi lată de 19. 
Absida semicirculară era de 9 / 4,5 metri.”  
 După repetate distrugeri şi reclădiri, pe locul Eleonei a fost întemeiată în 1872 o 
mânăstire de carmelite de către Aurelie Bossi, princesse de la Tour d’Auvergne, mânăstire în 
care Aurelie a fost înmormântată în 1874. Domeniul a intrat apoi în proprietatea statului 
francez. Biserica a fost numită de cruciaŃi  „Pater unser” (Tatăl nostru) după convingerea că 
acolo i-a învăŃat Domnul pe apostoli rugăciunea Tatăl Nostru. Sub acest nume  - Pater Noster 
-  este cunoscută până azi străvechea biserică Eleona. 

  
 

SchiŃă cu partea din vechiul Ierusalim în care se află cele două biserici clădite de Constantin cel Mare: Biserica 
Sfântului Mormânt (Anastasis) şi Biserica Eleona  pe Muntele Măslinilor (Eleona în greacă înseamnă „Din 

măslini”), despre care este vorba în Jurnalul de călătorie al Eteriei. În Vestul oraşului se află Anastasis, iar în Est, 
peste Valea Chedronului, basilica Eleona, numită mai târziu biserica „Pater Noster”.  
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Complexul Anastasis (Biserica Sfântului Mormânt) în secolul  IV 
 

1. Cardo  (piaŃa)     7. Anastasis  
2. Atrium       8. Spelunca (Peştera, Mormântul) 
3. Basilica ( Martyrium, Biserica mare)                    9. Capela lui Iosif din Arimatea                                   
4. Post Crucem (După  Cruce)   10. Baptisterium 
5. Crux (Crucea, Stânca Golgotei)   11. LocuinŃa episcopului 
6. Atrium ante Crucem (Înaintea Crucii)   
 
 


