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Mircea Valeriu Diaconescu, Aachen, Germania 
 
 

„Hristos cel ce vine” 

 - Suită de 10 lucrări corale de Mircea Valeriu Diaconescu, 2015,  
pe texte şi teme din Canonul Floriilor de Filothei sin agăi Jipei, 1713,  
şi pe teme libere  
- Pledoarie pentru o combinare echilibrată a Cântării de Strană cu 
Cântarea de Cor  
- Explicare şi argumentare însoŃite de partitura muzicală 
 
 
 Titlul dat acestei suite corale este luat de la titlul primei strofe a Odei a IV - a  a 
Canonului Floriilor compus în 1713 de Filothei sin Agăi Jipei: „Hristos cel ce vine la iveală”.  
 Este vorba de venirea la iveală, adică de descoperirea, arătarea lui Isus ca Mesia, ca 
Unsul, ca Hristos, ca Rege al lumii, cu ocazia Intrării Lui în Ierusalim în Duminica dinaintea 
Paştilor. 
 Titlul dat oglindeşte cel mai bine subiectul principal al Canonului şi al Sărbătoarei 
căreia îi este dedicat spre folosinŃă liturgică: Sărbătoarea Floriilor, Sărbătoarea Intrării 
Domnului în Ierusalim, a întâmpinării lui Isus de către copii, tineri şi bătrâni cu flori şi ramuri. 
Sărbătoarea Floriilor preînchipuie evenimentul suprem din Istoria mântuirii înscris cu litere de 
foc în Crezul creştin: „Şi iarăşi va să vie cu mărire...a Cărui ÎmpărăŃie nu va avea sfârşit.”   
 După Prima Venire a lui Isus, cea din Vitleem şi din Ierusalim, creştinătatea aşteaptă 
de mii de ani pe cea de a Doua Venire a Lui, a Doua Lui Intrare în lume, care urmează a se 
întâmpla chiar acolo de unde S-a şi înălŃat la cer în anul 31, şi anume pe vârful Muntelui 
Măslinilor, la locul de adunare sărbătorească a credincioşilor numit Eleon („Între măslini”), 
aşa cum spune Sfânta Carte. 
 După cum găsim scris în Jurnalul de călătorie la Locurile Sfinte a pelerinei Egeria în 
secolul al IV - lea1, şi după cum este repetat de Filothei sin Agăi Jipei în strofa a II - a a celei 
de a IV - a Odă a Canonului Floriilor: „Să pice veselie mare la Eleon”, marele eveniment al 
celei de Doua Veniri este o sărbătoare în care mulŃimea de copii, bătrâni, tineri Îl întâmpină în 
extaz, la Eleon, pe Mesia şi coboară apoi de pe Munte, însoŃindu-L  într-un marş lent, într-o 
procesiune exultantă, spre a intra în Sfântul Oraş, ca pe vremuri, prin Poarta de Aur aflată la 
Răsăritul Dealului Templului şi a se îndrepta spre Anastasis, Biserica Învierii, unde să 
celebreze Intronizarea Unsului ca Rege al regilor şi Împărat al împăraŃilor.  
 Orice aştepător de azi al lui Mesia poate călători, ca şi Egeria, prin închipuire sau 
aievea, la Ierusalim şi păşi acolo pe urmele Mântuitorului. Punctul culmant al traseului este, 
după trecerea peste Valea Chedronului şi urcarea pe Muntele Măslinilor, locul numit 
Imbomon, Vârful Muntelui Măslinilor, şi pajiştea de la Eleon, locul de unde S-a despărŃit 
ÎnvăŃătorul de ucenicii Săi, locul unde Se reîntâlneşte El cu cei care Îl aşteaptă, locul în care 
El vine la iveală pentru A Doua Oară. Coborârea cu mărire, pe norii cerului, a lui Mesia este 
însoŃită, pe pământ, de ÎnălŃarea în extaz a întregii omeniri şi întregii naturi: „Să pice veselie 
mare la Eleon. Dealurile, şi toŃi munŃii, şi lemnele2 dumbrăvilor  să salte!”, aşa se exprimă 
Filothei, ieromonahul ot Mitropolie.  

                                                 
1 Fragmentul respectiv din Jurnalul Egeriei este redat în studiul  anterior intitulat « Cântările de Laudă  - Psalmi 
în afara CărŃii Psalmilor,  Model al Odelor Canonului bizantin - Cazul Canonului Floriilor, creaŃie a românului 
Filothei sin Agăi Jipei”. Lectura acestui studiu este recomandată pentru buna înŃelegere a celui de faŃă. 
2 „lemnele” în sens de „copaci”. 
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 Estompată mult, dacă nu complet ignorată în Canon, este imaginea îngrozitoare a 
Sfârşitului Lumii, imagine de care se ocupă asiduu unele grupări creştine cu afinităŃi 
apocaliptice. Filothei ne propune în al său Canon asocierea momentului suprem din Istoria 
Mântuirii : Venirea lui Mesia,  cu locul suprem din Geografia Mântuirii: cu Eleonul, şi nu cu 
Armaghedonul.  
 
Cântarea de Cor contra sau pentru Cântarea de Strană? 
 În funcŃie de tipul de cântare liturgică, se pot distinge în istoria bisericii ortodoxe 
române o perioadă de dominare a Cântării de Strană urmată de o perioadă de dominare a 
Cântării de Cor. Prima durează de la întemeierea  în secolul al XIV - lea a Bisericii łărilor 
Româneşti şi până către mijlocul secolului al XIX -lea. A doua durează din a două jumătate a 
secolului al XIX -lea şi până către mijlocul secolului al XX - lea.  
 Prima, cea mai lungă perioadă a muzicii psaltice din România, este dominată de 
Cântarea de Strană care sprijină antifonia solistică dintre preot şi diacon prin antifonia a două 
grupări de psalŃi, una în strana din dreapta, cealaltă în strana din stânga a Bisericii, şi una şi 
alta adunate în jurul câte unui pupitru cu faŃete mobile pe care stau deschise cărŃile de cântări, 
gata pregătite pentru a fi folosite la momentul nimerit.  
 Cântarea de Strană este monodică, interpretarea este la unison şi pe voci egale, vocile 
bărbăteşti nu se amestecă cu cele feminine.3  Isonul nu este obligator.  
 Perioda Cântării de Strană nu cunoaşte nici o influenŃă a Renaşterii şi Reformei 
occidentale, cu excepŃia procesului de afirmare, prin luptă îndelungată, a limbii române în 
cult. În ce priveşte imnologia, acest proces este cunoscut sub termenul de „românire”.  
 Începuturile românirii Cântării de Strană sunt atestate documentar de abia către 
mijlocul secolului al XVII - lea, pe vremea domnitorilor Matei Basarab în Muntenia, la 
Târgovişte, şi Vasile Lupu în Moldova, la Iaşi. Afirmarea deplină a românirii în Cântarea de 
Strană are loc la începutul secolului al XVIII -lea, odată cu „Psaltichia rumănească” din 1713 
a lui Filothei sin agăi Jipei. Această afirmare deplină a limbii române în Cântarea de Strană 
este considerată în general ca o consecinŃă a politicii de europenizare a culturii din vremea lui 
Constantin Brâncoveanu. Dar - nota bene! - românirea întreprinsă de Filothei priveşte numai 
limba şi modul cântării preluate de la bizantini, nu şi influenŃele latină (gregoriană) şi rusă 
respinse de către Filothei.   
 A doua perioadă, cea a Cântării de Cor, începe practic odată cu statul român modern, 
cu  ”Regatul”, apărut în urma independenŃei cucerite de români prin luptă în 1877. 
 Ciobanu semnalează însă unele tentative, anterioare întemeierii statului român modern, 
de introducere a Cântării de cor în biserica ortodoxă, una în Transilvania la începutul 
secolului al XVIII -lea, alta în Moldova în a doua jumătate a aceluiaşi secol. În consecinŃă, el 
cere ca începuturile muzicii corale în România să fie devansate cu o sută de ani.  
 Astfel, el indică  în Transilvania existenŃa unui Kyrie eleison pe 4 voci scris în greacă 
şi în notaŃie neumatică pentru corul mixt. El se află la paginile 224-233 ale unui manuscris 
religios aparŃinând, sub nr. 362, Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj. Cântările din 
acest manuscris sunt atribuite unui oarecare Kyr Partheniou, alŃi autori fiind Preotul Balasios, 
Petre Bereket. Pe primele foi apare scris de o altă mână data de 1 iulie 1723. Vocile sunt 
scrise separat în ordinea: bas, sopran, tenor, alto. Această manieră a fost folosită până la 
mijlocul secolului al  XVIII - lea. Ca loc de origină, Ciobanu propune  Transilvania: acest gen 
de scriere nu se întâlneşte nicăieri la popoarele ortodoxe din Peninsula Balcanică;  nici la ruşi 
în această perioadă nu se scria în greceşte; în Transilvania însă notaŃia neumatică era 
cunoscută (Ciobanu, Gh.: „La musique psaltique roumaine aux XVIIe et XVIIIe siècles”, în 
„Etudes de musique ancienne roumaine”, Bucureşti, 1984, p. 92) 

                                                 
3 Cântarea de strană cu voci feminine nu se întâlneşte decât în mânăstirile de călugăriŃe. 
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 Ce anume a determinat includerea unei cântări de cor într-un manuscris de muzică 
bizantină, muzică monodică prin excelenŃă? ExplicaŃia lui Ciobanu constă în actul de unire cu 
Roma din 1699-1701 a unei părŃi din românii ortodocşi din Transilvania. „Pentru a face cât 
mai atractivă, fastuoasă, misa din catedrala unită, s-a recurs, probabil, la introducerea de 
muzică de cor. Dar pentru că românii foloseau de multă vreme muzică bizantină şi pentru că 
în Transilvania circulau manuscrise muzicale în notaŃie bizantină, acest cor a fost scris în 
notaŃie bizantină” (id., pag. 193). Dar cum dovezi că acest imn s-a cântat undeva şi cum limba 
imnului nu este româna, această apariŃie nu poate echivala cu instaurarea Cântării de Cor 
bisericesc pe 4 voci mixte în limba română. Oricum, faptul trebuie pus în legătură şi cu 
cântarea pe patru voci din comunităŃile calvine române care, încă din prima jumătate a 
secolului al XVII - lea , foloseau în cult muzica pe patru voci preluată în 1607 de la Szenci 
Molnar din versiunea germană a Psaltirii Renascentiste Franceze a lui Ambrosius Lobwasser 
din 1573 cu armoniile pe 4 voci mixte ale lui Claude Goudimel din 1565.  
 Ciobanu menŃionează de asemeni existenŃa cântării de cor pe mai multe voci la 
mânăstirea NemŃul, unde între 1782 - 1860  nişte călugări ruşi instalaŃi la mânăstire cântau în 
cor la una din cele două strane, iar călugării români cântau monodic la cealaltă (id. pag. 290). 
În acest  caz este vorba de un cor bărbătesc, nu de unul mixt, şi de o altă limbă, rusa, nu de  
limba cea română.  Nici aici nu se poate omologa un caz izolat - cor bărbătesc cântând în rusă 
- cu introducerea instituŃională a Cântării de Cor mixt bisericesc în limba română. 
 La pagina 189 Ciobanu scrie următoarele „Se admite, în general, că primele 
ansambluri corale s-au născut în vechea Valahie în 1836 [după Breazul, 1955, p. 8], în Banat 
în 1840 [după Brediceanu, 1939, p. 732), în Moldova în 1844 [după Posluşnicu, 1928, p. 209] 
şi în Transilvania în 1850 [după Vancea, 1968, p. 36]”, fără să precizeze dacă aceste 
ansambluri erau coruri bisericeşti şi dacă ele cântau în limba română. 
 
 Odată cu instaurarea ca şef suprem al României a Regelui de obârşie germană, primul 
cuplu regal român, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen - un catolic - şi Elisabeth von Wied - 
o luterană, plantează în România instituŃii europene în Armată, Transport, Şcoală. Instalarea 
în societatea română modernă a Fanfarei militare, a Operei şi Operetei, a Muzicii simfonice, 
este urmată de instalarea în bisericile oraşelor mari a Cântării de Cor. Este vorba de Corul 
mixt pe patru voci, de armonia tonală după model din Petersburg, Viena. Repertoriul liturgic 
ortodox monodic tradiŃional nu este eliminat, ci treptat modelat pe armonia clasică. Pentru a 
accelera procesul de europenizare a cântării psaltice tradiŃionale româneşti, un mare număr de 
tineri muzicieni talentaŃi români, printre primii se numără Dumitru Kiriac, Gheorghe Cucu..., 
sunt trimişi pe banii statului să studieze în Occident, la şcoli renumite ca, spre exemplu, la 
Schola cantorum de la Paris a lui Vincent d’Indy.  
 Prin prelucrările corale ale cântărilor tradiŃionale făcute de aceşti „clasici” ai muzicii 
corale româneşti în genul armoniei tonale clasice, Cântarea de Strană este minimalizată, 
marginalizată, pauperizată, refugiată în unele mânăstiri, dar şi acolo riscă să-şi piardă 
identitatea, repertoriul şi, mai ales, odată cu dispariŃia şcolilor de psaltichie şi a marilor psalŃi, 
riscă să piardă şi tehnica intonării vechilor cântări. 
 
 O contracarare a Cântării de Cor şi o luptă aprigă împotriva stingerii tradiŃiei Cântării 
de Strană se anunŃă în cultura imnologică românească de timpuriu, încă din secolul al XIX -
lea. Dar ea capătă contururi tot mai puternice, autoritative, de abia în secolul al XX - lea. 
 Încă din  primele decenii de existenŃă a Regatului sunt semnalate unele întâmpinări, 
moŃiuni, din partea muzicienilor bisericii. Dar de abia prin lucrările de muzicologie bizantină 
a unor experŃi în materie are loc, întâi pe plan ştiinŃific, de cercetare, un proces de restaurare a 
Cântării de Strană. Este vorba de lucrările de imnografie bizantină arhaică, în primul rând, ale 
unor savanŃi ca I. D. Petrescu, Grigore PanŃîru, Gheorghe Ciobanu, cărora li se poate adăuga 
un număr tot mai mare de noi bizantinologi actuali în frunte cu Sebastian Barbu-Bucur. Prin 
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activitatea lor de arheologi ai manuscriselor româneşti de muzică psaltică, aceste eminente 
personalităŃi ale culturii române au stârnit crearea, în mod deosebit după 1990, a unor psalŃi şi 
formaŃii vocale de muzică veche românească, cele mai multe formate din tineri clerici, al 
căror repertoriu se alimentează din transcrierile de cântări din vechile manuscrise oferite de 
aceşti „arheologi”. Ceea ce caracterizează toată această pletoră de noi formaŃii corale este 
însă, cu tot înaltul lor nivelul de interpretare şi cu toată frumuseŃea vocilor, aspectul pur 
muzeal al lor: Cântarea la unison şi, pe alocuri, isonul simplu, la care am putea adăuga, în 
cazul psalŃilor solişti, maniera grecească de ornamentare a vocii, manieră străină, inexistentă 
în viersul popular românesc.  
 Larga mişcare pentru restaurarea Cântării de Strană iese astăzi din perimetrul 
particular al bisericii, se manifestă şi pe scene laice, la coruri profesioniste sau de amatori, 
unde maniera grecească este amortizată, emisia vocii fiind simplă, albă, fără dantelării 
levantine. 
 
 Interesul meu pentru muzica psaltică şi instrucŃia primită în acest domeniu s-au 
manifestat în anii ’60 ai secolului trecut în urma contactului cu preotul compozitor Ion Runcu, 
cu bizantinologii Gheorghe Ciobanu şi Grigore PanŃîru, cu compozitorii Radu Zanmfirescu şi 
Doru Popovici.  
 Un rol important la angajarea mea pe tărâmul promovării muzicii psaltice l-a avut 
muzicologul Radu Stan care, în calitate de reprezentant al României la UNESCO, oferea în 
acei ani sprijin logistic cercetătorilor bizantinologi români, de exemplu prin punerea la 
dispoziŃia cercetătorilor a unor copii de vechi manuscrise româneşti deŃinute de ruşi, sau prin 
co-organizarea de întâlniti internaŃionale. La rugămintea lui Radu Stan, am convocat în vara 
anului 1971 pe membrii Corului Medicilor, erau mai toŃi în concediu, pentru a purcede, cu 
sprijinul ştiinŃific al lui Grigore PanŃîru, la pregătirea unui concert de cântări psaltice vechi 
interpretate în manieră tradiŃională pentru a fi prezentate la Ateneul Român în faŃa 
participanŃilor la Congresuli InternaŃional de Bizantinologie Ńinut la Bucureşti. Printre 
cântările care figurau în program, îmi amintesc de Devte ergasometha (de Anonim din secolul 
VIII  în transcrierea lui I. D. Petrescu), de Aghios o theos (de Eustatie Protopslatul Putnei din 
secolul XVI în transcrierea lui Gheorghe Ciobanu), de I mi o Adam (de Anonim din secolul 
XVI în transcrierea lui Grigore PanŃîru)... Cu o zi-două înainte de apariŃia lui la Ateneu, 
Corului Medicilor i s-a interzis concertul.  
 ObstrucŃia întâmpinată atunci a atras după sine acŃiunea mea din Germania, în condiŃii 
de libertate, şi anume cea de a înfiinŃa în 1978 un cor de cameră german, Corul Collegium 
Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle, al cărui principal scop urma să fie cel de a promova 
în Occident cultura română, muzica psaltică liturgică tradiŃională românească. O problemă la 
care aveam să răspund atunci era însă la ce fel de cântare să apelez pentru a forma un 
repertoriu cât mai nimerit: la Cântarea de Strană sau la Cântarea de Cor a compozitorilor 
„clasici” români?  
 În primăvara anului 1973, când emigram în Occident, am avut grijă să iau cu mine - în 
afară de Biblie, de poeziile lui Eminescu şi de diploma de medic stomatolog şi pe cea de 
doctor în ştiinŃe medicale -, şi lucrări şi colecŃii şi compoziŃii de muzică psaltică ale unor  I. D. 
Petrescu, Gheorghe Ciobanu, Grigore PanŃâru, Ion Runcu... Acestea erau pentru valori sacre, 
despre al căror mod de utilizare viitoare în profitul promovării culturii române în Occident 
încă nu ştiam. 
 După 5 ani de la instalarea în Germania, am purces la întemeirea Corului de cameră 
german Collegium Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle, la îndemnul şi cu ajutorul 
competent al  muzicienei de origină română Mihaela Ionescu-Lumi din Paris şi al altor 
muziciene şi muzicieni profesionişti ca Aurel Zgunea din Köln, Mimi Nicolescu-Burger din 
Bruxelles, George Bălan, ca şi al unor muzicieni germani ca Dietrich Bachmann, directorul 
şcolii de muzică din Aachen, sau ca  Bettina şi Harald Nickoll, Tamara Kutz, Miki Dedici... şi 
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al multor tineri cântăreŃi germani foarte talentaŃi şi mari iubitori de muzică românească. 
Primul concert al acestui cor a avut loc la Paris în luna decembrie a anului 1978, în biserica în 
stil roman St. Julien le Pauvre, cea mai veche din oraş, în prezenŃa unui bogat public francez 
şi român. Programul a fost centrat pe colinde şi pe cântări psaltice româneşti vechi provenind 
din manuscrisele de la Putna, Cozia şi Bucureşti în transcrieri oferite de Gheorghe Ciobanu, 
ca şi pe lucrări în stil bizantin aparŃinând unor compozitori români conmtemporani ca Doru 
Popovici, Radu Zamfirescu... 
  Succesul obŃinut ne-a obligat să continuăm şi să dezvoltăm repertoriul corului pe un 
interval de 30 de ani. În tot acest timp, în repertoriul său, corul Collegium Byzantinum a 
înscris, ca lucrări în primă audiŃie, prelucrări corale ale cântărilor psaltice din diverse 
manuscrise puse la dispoziŃie de Gheorghe Ciobanu şi Sebastian Barbu-Bucur. Lucrările 
corale psaltice româneşti cunoscute, cum sunt cele aparŃinând unor D. Kiriac, N. Lungu, I. 
Runcu, I. Chirescu, P. Constantinescu ..., lucrări în care influenŃa armoniei tonale şi a 
polifoniei occidentale este evidentă, s-a dovedit a fi  mult mai puŃin apreciate de criticii 
germani, în raport cu lucrările din vechile manuscrise, tocmai pentru că în ele filonul autentic, 
original este asfixiat de tehnici componistice caracteristice stilurilor muzicale occidentale.  
 Pentru a satisface cererea de autentic a melomanului occidental avizat şi pentru a 
îmbogăŃi, printr-un aport românesc de-a dreptul original, tezaurul cultural muzical european, 
am întreprins, cu ajutorul lui Gheorghe Ciobanu,4 o serie de experimente compoziŃionale şi 
am ajuns la concluzia că vechea muzică  psaltică românească trebuie să fie pusă în valoare,  
lasând să transpară, cât mai nestânjenit de tehnici compoziŃionale actuale, izvorul original, 
dar,  în acelaşi timp, adăugând la maniera arhaică, unisonală, muzeală de prezentare a lor,  a 
unor tehnici compoziŃionale bazate pe diferite feluri de ison, pe tehnici de armonie modală, cu 
reducerea la simple aluzii a tehnicilor polifonice. Riscul rămâne însă că, procedând 
componistic în acest fel, se poate ajunge la o situaŃie expusă la critici atât din partea 
moderniştilor, cât şi din partea tradiŃionaliştilor. 
 ExperienŃa dobândită în cadrul promovării în Occident a muzicii corale româneşti, m-a 
condus la o abordare pe care aş numi-o echlibrată, la o combinare a stilului de Cântare de 
Strană cu cel al Cântării de Cor. Prin combinare echilibrată înŃeleg utilizarea, în aceeaşi 
lucrare corală şi în acelaşi program de concert, a unisonului de voci egale sau de voci mixte, a 
isonului simplu şi multiplu, a antifoniei, cu tehnici de armoniei modală, sau cu tehnici 
polifonice folosite parcimonios, aluziv. În acest fel urechea critică a muzicologului interesat 
de autentic poate fi satisfăcută la fel ca cea a melomanului şi a cântăreŃului de cor iubitor de 
armonie. 
 Dintre compoziŃiile realizate şi testate prin concerte, începând din 1982 şi până azi, îmi 
permit să aminbtesc pe scurt şapte din ele, însoŃite de caracteristicile componistice:5 
1. „Lumină lină” 
2. „Toiag din rădăcina lui Iesei” 
3. „Astăzi Hristos în Vitleem se  naşte” 
4. „Adu-łi aminte, Doamne, de David - Pripele” 
5. „Aliluiia” 
6. „I partheons simeron” 
7. „Pohvali Iierusalime”  
 1. „Lumină lină” - Lucrare preluată în transcrierea în notaŃie lineară a lui Grigore 
PanŃîru din „NotaŃia şi ehurile muzicii bizantine”, Bucureşti, 1971, p. 282. Elementul 
principal al piesei este isonul pe do susŃinut continuu de Alto II şi Tenor II. Melodia, probabil 
a unui anonim din secolul al XVII - lea, făcută pe textul unui imn din secolul al III - lea,  este 

                                                 
4 Acest ajutor s-a concretizat printr-o vie corespondenŃă avută cu  Gheorghe Ciobanu, corespondenŃă strânsă într-
un volum care ar trebui să intereseze  pe muzicologii români.  
5 Lucrările sunt incluse în volumul „Lumină lină”, Aachen, 2000, în editură proprie. Persoanele interesate de 
aceste lucrări, se pot adresa autorului,  folosind emailul cornelia98@t-online.de 
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tratată în armonie modală pe 6 voci. Ea este concepută ca un fel de comentar al isonului din 
care porneşte şi în care se reîntoarce. Este o aluzie la  opinia după care, la Facerea lumii 
primul element al CreaŃiei este Isonul, sunetul, vocea lui Dumnezeu: „Şi Dumnezeu a zis” - şi 
nu lumina. Am comparat rolul fundamental al lui Do isonic neîntrerupt folosit în această 
lucrare cu rolul fundamental al lui Mi pedală neîntreruptă din „Aurul Rinului” al operei lui 
Richard Wagner. Şi unul şi altul rezumă veşnicia în curgerea ei. Armonia se bazează pe un 
paralelism permanent al vocilor. CompoziŃia s-a bucurat de mare atenŃie din partea criticilor şi 
melomanilor, ea a fost înscrisă în repertoriul Filarmonicii din München.  
 2. „Toiag din rădăcina lui Iesei” - Lucrare preluată în transcrierea în notaŃie lineară a 
lui Sebastian Barbu-Bucur din „Filothei sin Agăi Jipei - Psaltichie rumănească - 
Catavasierul”, Bucureşti, 1982, pagina 168. Melodia, irmosul odei IV din Canonul Naşterii  
cu autor neindicat  - prezentată de Soprano solo - are ca element tehnic compoziŃional isonul 
simplu continuu pe care se sprijină şi scurtarea pe strofe a multelor lungimi din mansucris.  
 3. „Astăzi Hristos în Vitleem se naşte”, în transcrierea lui Sebastian Barbu-Bucur din  
„Filothei sin Agăi Jipei - Psaltichie rumănească - Catavasierul”, Bucureşti, 1982, pagina 185. 
Melodia - un imn la „Şi acum şi pururea” din Canonul Naşterii -, foloseşte, în antifonie, toate 
variantele de ison: simplu, multiplu, armonic.  
 4. „Adu-łi aminte, Doamne, de David - Pripele”, o suită pe motive din Pripelele lui 
Filotei Monahul de la Cozia din secolul al XV-lea transcrise în diferite perioade, în care sunt 
folosite pe rând, în antifonie şi în ansamblu, unisonul general, isonul multiplu armonic, 
armonia modală. Lucrarea a fost publicată în anexă la studiul anterior.  
 5. „Aliluiia”, în transcrierea lui Gheorghe Ciobanu din 1981, melodie compusă de 
Eustatie Protopsaltul de la Putna la începutul secolului al XVI - lea, este purtată monodic de 
Solo Alto, cu ecouri armonice aclamative la vocile bărbăteşti, continuată cu unison feminin  
pe ison multiplu bărbătesc şi cu unison bărbătesc pe ison multiplu feminin şi finalizată prin 
scurte pasajii imitative. 
 6. „I parthenos simeron” („Fecioara astăzi”) în transcrierea lui I. D. Petrescu din 
„Condacul Naşterii Domnului”, Bucureşti, 1940, celebrul condac al Naşterii Domnului cu text 
compus în secolul al VI - lea de Romanos Melodus şi cu melodie de anonim din secolul al 
XVII - lea (probabil), cu melodia puternic afirmată de unisonul bărbătesc, cu repetare solistică 
sprijinită pe ison simplu schimbabil, repetată din nou în paralele de cvartă pe ison simplu 
continuu şi finalizată solistic pe ison multiplu acordic. 
 7. „Pohvali Ierusalime” melodie din secolul al XV - lea de Kyr Gheorghe Mitropolitul 
Moldovei, în transcriere oferită de Gheorghe Ciobanu în „Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. 
Moisescu: Manuscrisul Nr. 56/544/567 I de la mânăstirea Putna”, Bucureşti, 1980, pagina 
410. Lucrarea foloseşte cele mai multe din tehnicile compozitorice amintite pentru 
echilibrarea dintre Cântarea de Strană şi Cântarea de Cor: toate tipurile de ison (simplu, 
multiplu, staŃionar, schimbabil, tocat), armonia modală, imitaŃia, polifonia aluzivă. 
 
 Din cele spuse se desprinde, cred, ideea generală a promovării tezaurului muzical 
bizantin (grec-ortodox) românesc nu numai prin demonstraŃii muzeale arhaice, ci mai ales 
prin combinarea în mod echilibrat a Vechiului cu Noul. În acest sens, Canonul Floriilor al lui 
Filothei sin Agăi Jipei reprezintă un admirabil câmp de lucru. Dar performarea lui în 
întregime, în mod special în concert, într-o manieră exclusiv muzeală, ca de strană, cu 
lungimile lui enorme şi cu prea desele repetări de fraze melodice, este un nonsens. O 
asemenea performare este contraproductivă, plictisitoare, moartă. Şi iată de ce. 
 
 O analiză a motivelor melodice prezente în Canonul Floriilor al lui Filotie sin agăi 
Jipei arată, ca în Tabelul şi în Detaliile cu partituri redate mai jos, o mare lipsă de diversitate 
melodică (doar 17% diversitate melodică). 
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Tabelul motivelor melodice  
din cele 8 (9-1) Ode ale Canonului Floriilor al lui Filothei sin agăi  Jipei 
________________________________________________________________ 
 
În Oda I  întâlnim 8 motive melodice diferite din totalul de 15, deci  53%     
În Oda III 6     întâlnim 2 motive melodice diferite din totalul de 16, deci  12%     
În Oda IV întâlnim 2 motive melodice diferite din totalul de 14, deci  14%     
În Oda V întâlnim 3 motive melodice diferite din totalul de 14, deci  21%     
În Oda VI întâlnim 0 motive melodice diferite din totalul de 8,   deci   0%     
În Oda VII întâlnim 0 motive melodice diferite din totalul de 8,   deci   0%     
În Oda VIII întâlnim 1 motiv melodic diferit din totalul de 12,    deci   8%    
În Oda IX întâlnim 0 motive melodice diferite din totalul de 11, deci   0%  
 _______________________________________________________________   
Total motive noi   =     16 din cele                                     98 motive, deci  17% 
 Cu excepŃia melodiei odei V - care arată un procent de diversitate de 21 %, melodiile 
celorlalte Ode sunt lipsite de diversitate în raport cu melodia Odei I, melodia cu care începe 
Canonul şi în care diversitatea melodică este semnificativă (53%). 
 Această particularitate a melodiilor Canonului Floriilor compus de Filothei, adică prea 
marea asemănare melodică a Odelor între ele, nu se întâlneşte în general în Canoanele 
greceşti. Pe scurt, Canonul lui Filothei este plictisitor atâta timp cât prezentarea lui este făcută 
în manieră muzeală, strict de strană. Din el interesantă într-un concert nu poate fi decât 
prezentarea muzeală a unei singure ode, nu a întregului Canon.  
 Pentru a argumenta justeŃea acestui Tabel şi a analizei respective, redau mai jos un 
Detaliu cu fişele de analiză a motivelor melodice la patru Ode din cele 8  (9-1). 

 
Analiza motivelor melodice din irmosul Odei I a Canonului Floriilor lui Filothei sin agăi Jipei 

ApariŃia unui motiv nou este redată prin „Motiv..” şi numărul respectiv.  
Repetarea unui motiv este redată prin „m...var.” şi numărul respectiv. 

(Sursă: proprie pe baza transcrierii lui S. Barbu-Bucur, 1982)  

                                                 
6 Oda II lipseşte din cele mai multe Canoane din cauza caracterului ei non-laudativ . 
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  Melodia Odei I este constituită din 7 fraze melodice: „Rândul...” în dreptul căruia sunt 
notate nota iniŃială şi nota cadenŃială . Oda I conŃine 8 motive noi din 15. 
 

 
Analiza motivelor melodice din irmosul Odei III a Canonului Floriilor lui Filothei sin agăi Jipei 

Din cele 16 motive melodice numai 2 sunt diferite (motivele 9 şi 10) 
(Sursă: proprie pe baza transcrierii lui S. Barbu-Bucur, 1982)   

 
Analiza motivelor melodice din irmosul Odei IV a Canonului Floriilor lui Filothei sin agăi Jipei 

Din cele 14 motive melodice numai 2 sunt diferite (motivele 11 şi 12) 
(Sursă: proprie pe baza transcrierii lui S. Barbu-Bucur, 1982)   
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Analiza motivelor melodice din irmosul Odei Va Canonului Floriilor lui Filothei sin agăi Jipei 

Din cele 14 motive melodice numai 3 sunt diferite (motivele 13, 14 şi 15) 
(Sursă: proprie pe baza transcrierii lui S. Barbu-Bucur, 1982)   

 
 Spre deosebire de opinia lui C. Secară,7 cercetător abil, care identifică în Canonul 
Floriilor două tipuri diferite de melodii, unul în Oda I şi altul în Oda V, analiza noastră arată 
că în acest Canon nu există decât un singur tip melodic, cel din Oda I. Melodia Odei V nu 
poate fi considerată originală, deoarece trei sferturi din ea conŃine motive melodice din 
celelalte Ode.  
 Rezultatul analizei motivelor melodice ale celorlalte Ode (VI, VII, VIII şi IX) este 
redat în Tabelul de mai sus.  
 Dar chiar dacă metoda de identificare a motivelor melodice folosită în acest studiu ar 
putea arăta, în cazul analizei altor autori, unele mici diferenŃe de interpretare, esenŃialul 
rămâne acelaşi: Sărăcia în motive melodice a Canonului Floriilor, o sărăcie care obligă la o 
tratare componistică diferită a Odelor lui pentru a putea face atractivă şi tensionantă audierea 
întregului Canon, nu numai a unei singure Ode, aşa cum se practică în prezent. 
  
 În Suita corală „Hristos cel ce vine”, compozitorul a încercat să redea o alură muzicală 
mai reliefată a întregului Canon al Floriilor al lui Filothei sin agăi Jipei, mai echilibrată, mai 
diversă,  în dorinŃa de a-l  face cât mai atractiv, mai viu, mai actual.  
 Modul respectiv, ehul este aşezat pe Sol - ca în interpretarea dată de Ciobanu şi Moisil 
-,  nu pe Fa ca la I. D. Petrescu şi Secară, sau pe Do ca la Barbu-Bucur 8.  

                                                 
7 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  
8 Vezi studiul anterior « Cântările de Laudă  - Psalmi în afara CărŃii Psalmilor,  Model al Odelor Canonului 
bizantin - Cazul Canonului Floriilor, creaŃie a românului Filothei sin Agăi Jipei”. 
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 Partitura Suitei este prezentată în Anexă. Ea conŃine următoarele părŃi: 
 Nr. 1. Arătatu-s-au ale adâncului izvoară  conŃine irmosul Odei I. Partitura scoate în 
evidenŃă, tocmai pentru că este prima, utilizarea tradiŃională a unisonului general la vocile 
Sopran şi Alto sprijinit pe un ison simplu la vocile Tenor şi Bas, pe nota Re, treapta a 5 -a din 
mod, una din notele cadenŃiale secundare. Isonul pe Re se rezolvă pe Sol, nota cadenŃială 
principală a modului; amânarea rezolvării pe Sol Ńine trează atenŃia ascultătorului, creşte 
încordarea. 
 Nr. 2. Din piatra cea vârtosă şi tare este irmosul Odei III, în care este utilizată tehnica 
unisonului general la vocile bărbăteşti T+B şi cea a isonului multiplu, acordic, la vocile 
feminine S+A. Frazele melodice finale „Osana” şi „Blagoslovit” fac trecerea la o armonie 
modală; aceste fraze sunt liber create.  
 Nr. 3. Hristos cel ce vine la iveală, este irmosul Odei IV, în care în partitură se face o 
trecere de la unisonul general, prezentat foarte energic, la armonia modală. Dramatismul 
Suitei atinge aici primul punct culminant. Această piesă se inspiră din motivele melodice 
anterioare, dar este liber dezvoltată. 
 Nr. 4. Să pice veselie mare la Eleon, este strofa a II-a a Odei IV. Tema  primei fraze 
melodice corespunzătoare rândului „Să pice veselie mare la Eleon” este expusă printr-un ison 
general şi imitată apoi de Alto pe ison Ńinut de Tenor. Tema corespunzătoare rândului 
„Dealurile şi munŃii ... să salte”, ca şi tema „LăudaŃi, neamurilor, pe Hristos”, este susŃinută de 
vocile Sopran şi Alto sprijinite pe aceeaşi notă de ison (Si) Ńinut continuu de Tenor. Tema „Şi 
strigaŃi, voi, noroade, lui Hristos” este prezentată, în simetrie cu vocea anterioară, de către 
vocile bărbăteşti sprijite pe acelaşi ison Si Ńinut de astă dată de vocile feminine. Tema finală 
„Slavă ... la Eleon” este tratată în armonie modală, un element tehnic decisiv este aici 
dublarea permanentă a Sopranului. Această piesă se inspiră din motivele melodice anterioare, 
dar este liber dezvoltată. Strofa este înadins integrată în Suită din pricina miezului ei 
dogmatic, ignorat în mod surprinzător de teologi, miezul întregului Canon al Intrării 
Domnului în Ierusalim: Întreaga creştinătate aşteaptă să-L întâmpine cu veselie mare pe 
Hristos  la Eleon, locul din Ierusalim în care S-a înălŃat la cer, locul unde ucenicii au primit 
promisiunea revenirii Lui tot acolo. Dramatismul Suitei atinge aici un al doilea punct 
culminant. 
 Nr. 5. Pe Muntele Sionului suie-te  din irmosul Odei V este o revenire meditativă, 
într-un tempo mai liniştit, în simetrie cu Nr. 1,  de la care preia şi modalitatea arhaică de 
unison (sau solo) susŃinut de vocile feminine şi sprijinit pe isonul simplu continuu al Basului 
Ńinut pe La - cadenŃă secundară - rezolvat final în Sol - cadenŃă principală. Şi aici, ca şi la  
Nr. 1, amânarea rezolvării pe Sol Ńine trează atenŃia ascultătorului, creşte încordarea. 
 Nr. 6. Strigat-au cu veselie sufletele drepŃilor  din Oda VI subliniază, dogmatic, 
trecerea de la stropirea poporului cu sânge de animal din „Legea veche” a lui Moise la 
stropirea cu  sângele dumnezeiesc al lui Hristos din „Legea nouă”, în vederea iertării păcatelor 
şi a mântuirii, prilej de veselie pentru sufletele drepŃilor. Tratarea în allegretto a temei 
melodice este arhaică, unisonală (sau solistică) la vocile feminine sprijinte prin ison multiplu 
şi acordic de către vocile bărbăteşti. 
 Nr. 7. Cel ce-ai mântuit în foc pre coconii lui Avraam tratează tema arhaică din Oda 
VII  la vocile feminine în paralele de terŃe între Sopran şi Alto sprijinite de isonul simplu 
permanent al vocilor bărbăteşti.  
 Nr. 8. Veseleşte-te, Iierusalime („I-ie-ru-sa-li-me” din 6 silabe, nu din 5!), irmosul 
Odei VIII, în simetrie cu Nr. 3 şi Nr. 4, readuce, într-o primă parte, unisonul general energic, 
fără ison, întrerupt de un mic interludiu al vocilor bărbăteşti  şi urmat de un mic interludiu al 
vocilor feminine, pentru a termina cu reluarea temei finale din  Nr.4:  „Slavă la Eleon”. 
Dramatismul Suitei atinge aici un alt punct culminant. 
 Nr. 9. Acest Dumnezeu, Căruia nimeni nu-I este asemeni  are text preluat din strofa a 
doua a Odei IX. În prima parte, sistemele 1-5,  Hristos este arătat ca Dumnezeu al Israelului şi 
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al oamenilor; tehnica folosită aici este de citare a temei arhaice purtată de vocile feminine 
sprijinite pe isonul simplu, permanent al vocilor bărbăteşti. În ultima parte este folosită 
armonia modală, acordică, la vocile feminine sprijinită pe isonul multiplu, acordic al vocilor 
bărbăteşti. Atmosfera generală este de energie stăpânită. 
 Nr. 10. Aliluiia, Aleluia - Slavă łie, Doamne este o piesă în întregime liber creată şi 
concepută ca un omagiu adus atât imnologiei şi Bisericii răsăritene prin „A-li-lu-i-ia” cu  5 
silabe, nu cu 4!,  cât şi celei apusene prin „A-le-lu-ia” cu 4 silabe, nu cu 5!, într-un tempo şi o 
dinamică contrastante. Momentul aleluiatic, mai rapid, este urmat de o cascadă de „Slavă łie, 
Doamne” într-o mişcare mai lentă al cărei dinamism creşte progresiv la un forrtissimo final. 
Şi aici apar tehnici anterior folosite: unisonul, isonul, paralelismul unisonal dintre Sopran  şi 
Bas, isonul multiplu acordic. Armonia, aparent eratică,  simbolizează salturile de la Eleon la 
Orion, de la pământ, la planete şi la constelaŃii, terminând la cea unde unii crede că ar fi 
Tronul lui Dumnezeu.  
 
 Durata întregii Suite este de circa 20-30 de minute. În sala de concert, ca şi în biserică, 
este recomandată abŃinerea de la aplaudare, cel puŃin între piese. 
 Separat de textul acestei ExplicaŃii este oferită Partitura Suitei pe 19 pagini. 
 Performarea eventuală a Canonului cu un acompaniament de cvartet de corade, sau de 
orchestră de coarde care dublează vocile umane, susŃinut de timpane pe Sol, La, Do şi Re, ar 
putea fi experimentată cu bune rezultate.  
 Anexarea unei înregistrări direct din partitură cu ajutorul computerului are cel puŃin 
avantajul orientării generale în Suită, în mod deosebit a tempilor recomandaŃi.   


