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Introducere 

Surprinderea valorii cântării bisericeşti în cadrul slujbelor reli-
gioase constituie mobilul nostru în cercetarea evoluţiei acesteia în di-
ferite etape ale istoriei şi în felurite zone geografice. Pentru că ne-am 
născut în spaţiul românesc, atenţia noastră se va îndrepta mai mult 
spre dezvoltarea ei de aici, iar dacă providenţa divină ne-a apropiat 
de Catedrala mitropolitană din Iaşi şi de Sfânta Cuvioasă Paras-
cheva, ocrotitoarea şi rugătoarea Moldovei, înseamnă că preocu-
parea noastră se va concentra în descoperirea şi însuşirea evoluţiei 
cântării bisericeşti din acest spaţiu eclesial.  

Cunoaşterea trecutului, în general, ne oferă motivaţia prezen-
tului şi serveşte ca premisă pentru viitor. Experienţa acumulată şi 
transmisă de protopsalţii, cântăreţii, dirijorii de cor, coriştii ş.a. care 
au activat de la sfârşitul secolului al XIX–lea la Catedrala mitropoli-
tană din Iaşi, poate servi astăzi ca paradigmă pentru îmbunătăţirea 
răspunsurilor liturgice, atât în ceea ce priveşte repertoriul folosit 
sau criteriile de alegere a repertoriului, cât şi în privinţa conduitei 
moral-religioase. Din altă perspectivă, unele aspecte negative din ex-
perienţa trecutului ne indică, ne avertizează despre pericolul dena-
turării cântării bisericeşti şi ne solicită atenţia deosebită de a nu le 
repeta. De asemenea, din modul în care a fost organizată şcoala de 
cântări bisericeşti de pe lângă Catedrala ieşeană, putem conştien-
tiza necesitatea funcţionării unei asemenea şcoli de psaltichie şi în 
contemporaneitate, în vederea pregătirii de psalţi competenţi, va-
loroşi, prin a căror „jertfă de laudă” să fie favorizat dialogul cu 
Dumnezeu, adică rugăciunea. 

Cântarea psaltică, monodică, de tradiţie bizantină şi cântarea 
armonico-polifonică1 (pe mai multe voci) au convieţuit în această 
Catedrală într-un mod cu totul deosebit. Istoria personalităţilor 

                                                           
1 Pe parcursul lucrării, vom folosi şi sintagma cântare vocală, referindu-ne la cântarea 

corală, pe mai multe voci, deosebită de cântarea psaltică, pe o singură voce. 
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reprezentative pentru fiecare fel de cântare bisericească ne relevă 
rezolvarea conflictului (de multe ori nejustificat) dintre cele două 
direcţii de muzică bisericească, prin păstrarea identităţii cântului de 
tradiţie bizantină utilizat, în special, în cadrul Laudelor bisericeşti şi 
la Sfânta Liturghie în zilele de rând, şi prin adaptarea muzicii corale 
duhului eclesial, eliminând anumite influenţe ale muzicii profane. 

Deoarece, până acum, nu cunoaştem nici o lucrare care să trateze 
în mod special această problematică de istorie a muzicii bisericeşti 
în sânul Catedralei mitropolitane, de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
până în zilele noastre, ne-am gândit că ar fi necesară o astfel de tra-
tare, beneficiind de îndrumarea Pr. lect. dr. Alexandrel Barnea de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae” din Iaşi. 

Cercetarea noastră capătă mai multă importanţă, cu cât desco-
perim, în monumentala Catedrală, urme vii ale unor mari persona-
lităţi muzicale care au rămas figuri reprezentative pentru muzica 
bisericească românească (Dimitrie Suceveanu, Mitropolitul Iosif Na-
niescu, Gavriil Musicescu ş.a.), unii dintre ei având contribuţii şi la 
dezvoltarea patrimoniului muzical naţional. Demne de evidenţiat 
sunt şi unele figuri mai puţin cunoscute sau chiar fără nici un ecou 
în conştiinţa contemporanilor, cei care, cu paşi mărunţi şi cu devo-
tament apreciabil faţă de maeştrii lor, au contribuit la buna orga-
nizare, în plan muzical, a serviciului liturgic. 
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Capitolul I 
 

Premise ale cântării bisericeşti la 
Catedrala mitropolitană din Iaşi 

1. Valoarea cântării bisericeşti în serviciul liturgic 

Comunicarea între oameni facilitează cunoaşterea reciprocă şi, 
sub imboldul iubirii împărtăşite, realizează starea de comuniune in-
terpersonală, propedeutică a comuniunii dintre Persoanele Sfintei 
Treimi. Când cuvintele nu au forţa necesară pentru a revela inte-
riorul persoanei, tainele adâncului sufletesc se exteriorizează, fără 
a se consuma prin cântare. „Muzica defineşte omul în ce are el mai 
adânc şi mai intim, dezgolind taina spiritului până la a-l sensibiliza. 
Ea este fondul sonor al profunzimilor existenţei. Ea înregistrează 
cu cea mai ascuţită acurateţe şi fineţe orişice înălţime şi adâncime 
a Armoniei Vieţii, dar şi cea mai mică discordanţă a ei”2. 

Cântarea este limba universală, „mijloc de înţelegere a tuturor 
oamenilor din toate locurile şi din toate timpurile”3. Acest fapt îşi are 
explicaţia în originea comună a omului şi în muzicalitatea ontolo-
gică a lui, căci, „originea muzicii vocale este în sufletul omenesc, 
deci ea apare o dată cu primul om”4. Istoria omenirii, privită sub 
toate aspectele ei, ne înfăţişează un adevăr incontestabil, şi anume 
acela al prezenţei şi utilizării necontenite a cântării la toate popoa-
rele, căpătând, de-a lungul timpului, diferite interpretări. 

Filozofii popoarelor vechi accentuează de multe ori rolul moral, 
instructiv al muzicii, „ethos-ul” muzicii. Astfel, Platon defineşte mu-
zica „o lege morală; ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt 
                                                           

2 Pr. lect. Vasile Vlad, Spiritualitatea muzicii: catharsis-senzualism-demonism, în „Teologia“, I 
(1997), nr.1, Arad, p. 37. 

3 Pr. dr. Petru Rădăşan, Despre sensul şi însemnătatea cântării bisericeşti în viaţa creştină, 
în „Mitropolia Olteniei”, XXIX (1977), nr. 7-9, p. 589. 

4 Conf. Nicolae Lungu, Cântarea în comun ca mijloc de lămurire a dreptei credinţe, în „Bi-
serica Ortodoxă Română”, LXX (1952), nr. 11-12, p. 890. 
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imaginaţiei, înălţând spre tot ceea ce este bun, drept şi frumos. Are 
o formă nevăzută, dar uimitoare, veşnică”5. Muzica dezvoltă senti-
mentul, fiind „un limbaj al sentimentului“ (Aristotel), ea „nu este 
dată omenirii pentru gâdilarea urechii, ci pentru a aduce ordine în 
sufletul nostru“ (Plutarh)6. Cicero, oratorul romanilor prin exce-
lenţă indică efectul transformator al inimii sub acţiunea inefabilă a 
muzicii: „accentul, în vorbire şi discursuri, nu exprimă altceva mai 
mult decât un cântec puţin răsunător şi înăbuşit, pe când în to-
vărăşia Muzicii, produce emoţiuni de o exaltare ce influenţează 
sdrobitor inima“7. 

Instruirea, în concepţia filozofilor antici, nu ar fi eficientă fără 
dimensiunea muzicală: „Muzica poate să pună, până la un punct 
oarecare, stările sufletului în bună rânduială… trebuie să îndrep-
tăm spre dânsa pe tineri şi să-i instruim” (Aristotel)8. Platon, legat 
de „ethos-ul” muzicii, o defineşte astfel: „Arta educatoare prin exce-
lenţă, aceea care, insinuându-se prin mijlocirea sunetelor în suflet, îl 
formează, a primit numele de muzică”. De aceea „dintre doi oa-
meni, unul muzician, iar celălalt nu, numai cel dintâi poate fi socotit 
înţelept“, conchide Platon în Republica, în dialogul dintre Socrate şi 
Thrasymac9. Dacă majoritatea filozofilor antici greci atribuiau rit-
mului şi melodiilor putere de înrâurire asupra sufletului omenesc, 
nu de aceeaşi părere erau sofiştii care susţineau că numai cuvintele 
pot influenţa sentimentele şi actele noastre. Din această dispută s-a 
ajuns la plasarea muzicii între ştiinţele enclitice, iniţiatoare pentru 
filosofie10. 

Anticii sesizează conceptul de muzică extins la nivelul între-
gului univers. Ei vorbesc despre „muzica sferelor“ care armoni-
zează spaţiul celest şi terestru şi oferă model de imitaţie pentru 
muzica din sfera umanului şi, nu în ultimul rând, trimite la ori-
ginea ei divină11. 

                                                           
5 cf. Ibidem.  
6 cf. Ibidem. 
7 Gavriil Galinescu, Cântarea bisericească, Tipografia „Alexandru Ţerek”, Iaşi, 1941, p. 5. 
8 cf. Pr. Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea bise-

ricească, Editura Pace, Bucureşti, 1937, p. 214. 
9 cf. Ibidem, p. 215. 
10 Ibidem, p. 216. 
11 Pr. prof. dr. Alexie Al. Buzera, Cântarea în comun, mijloc de susţinere şi apărare a 

dreptei credinţe, în „Biserica Ortodoxă Română”, CVIII (1990), nr. 1-2, p. 97. 
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Filozofia germană este în consonanţă cu ideea anticilor că mu-
zica este expresia cea mai clară a sufletului nostru. „Muzica este 
limbajul emoţiunilor”, a afirmat Kant, sau „arta sentimentului”, cum 
a definit-o Hegel. Ea reprezintă – „darstellt“ – viaţa pasională şi chiar 
cuprinde – „erfasst“ - această viaţă; o relevă – „kundthuet“; o face 
cunoscută - “verkundet “; o cheamă în afară “hervorruft“; o 
exprimă – „drukt aus“; o reflectează - „wiederspiegelt“; o poves-
teşte – „erzählt“12 ş.a. Muzica reliefează sentimente, emoţii, atitudini 
care nu pot fi circumscrise cuvântului, de aceea „acolo unde sfâr-
şeşte cuvântul, începe muzica“13. 

Dar sensul măreţ al muzicii se descoperă atunci când ea este 
folosită ca mijloc de comunicare şi comuniune a omului cu Dum-
nezeu. Cuvintele devin neputincioase în a exprima inefabilul divin, 
cântarea mijloceşte pătrunderea omului pe tărâmuri care depăşesc 
logica şi limitele acestei lumi. De aceea, cântarea însoţeşte perma-
nent cultul divin public, devenind mesager al rugăciunii înălţate 
către Dumnezeu. „Cântarea bisericească, la dumnezeieştile slujbe, 
e limba cu care omul vine către Dumnezeu, e un dar plăcut Dom-
nului, e o exprimare a sufletului plin de evlavie adâncă faţă de 
Dumnezeu, care aleargă dis-de-dimineaţă înaintea feţei Lui“14. 

În Vechiul Testament, evreii utilizau frecvent muzica în cultul 
divin ca pe un mijloc de slăvire şi de laudă a Creatorului, în conso-
nanţă cu întreaga creaţie. 

Primul cântăreţ consemnat de Sfânta Scriptură este Iubal, descen-
dent din Cain şi considerat „tatăl tuturor celor ce cântă din chitară 
şi din cimpoi“ (Geneză IV, 21). Când omul cântă, şi Dumnezeu 
cântă cu el: „Domnul Dumnezeul tău (…) Se va bucura foarte de 
tine şi, în dragostea Lui, va tresălta şi va cânta de bucurie pentru tine“ 
( Sofonie, III, 17). Lauda de către om a lui Dumnezeu este sporită 
de participarea universului la cântare: „stelele dimineţii cântau lao-
laltă cu îngerii lui Dumnezeu“ (Iov XXXVIII, 7)15. 

                                                           
12 cf. Gavriil Galinescu, op .cit., p. 4. 
13 cf. Ibidem, p. 5.  
14 Prof. I. Pariischi, Despre cântarea bisericească, traducere de Pr. Paul Mihail, în „Mi-

tropolia Moldovei şi Sucevei“, XXXV (1959), nr. 3-4, p. 216.  
15 cf. Prof. univ. Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea 

românească, vol. I, Editura Interprint SRL, Bucureşti, 1997, pp. 6-7.  
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Rolul muzicii vechi testamentare era în primul rând de a-L slăvi 
pe Dumnezeu, de aceea întâlnim multe îndemnuri în privinţa aceasta 
lansate de Moise: „Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a pro-
slăvit“ (Exod XV, 21), de proorociţa Debora şi victoriosul Barac 
(Judecători, V, 3), de David care mulţumeşte pentru izbăvirea de 
vrăjmaşii lui (II Regi XXII, 1-51) şi cu ocazia aducerii chivotului 
legii: „Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Spuneţi toate minunile Lui!“ 
(Paralipomena XVI, 8-36) ş.a16. 

Psalmii lui David sunt reprezentativi în ceea ce priveşte rolul 
muzicii în cultul divin al evreilor, care era acompaniată de instru-
mente. În Vechiul Testament proorociile erau, ca şi serviciile de cult, 
însoţite de muzica adecvată. Cei mai mari muzicieni erau oameni 
aleşi (David, Solomon) şi se bucurau de mare consideraţie. „Este-
tica muzicii era strâns legată de viaţa religioasă, de cult şi ocazio-
nală, iar cele mai importante forme muzicale erau cele legate de 
practicile de cult, din templu şi din sinagogi, acestea din urmă 
constituind baza repertorială a primilor creştini şi a serviciilor lor 
religioase”17. Efectul terapeutic şi catartic al muzicii este evidenţiat 
de cântarea din harfă a lui David: „şi lui Saul îi era mai uşor şi mai 
bine şi duhul cel rău se depărta de el” (I Regi XVI, 23). Însă muzica 
încetează în momentele de mare tristeţe, de rătăcire sau de pe-
deapsă divină: „nici bucurie, nici veselie prin grădini, iar prin vii, 
nici cântece, nici chiote!“ (Isaia XVI, 10). 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a întrupat pentru a ne eli-
bera de sub jugul robiei păcatului „ca tot cel ce crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III, 16). El nu a venit în lume 
ca să strice Legea, ci ca s-o împlinească (Matei V, 17) şi să o desă-
vârşească. De aceea, cântarea în Noul Testament este utilizată în 
continuare la împodobirea cultului creştin, mai ales prin psalmii 
preluaţi din Vechiul Testament. 

Viziunea nou testamentară clarifică rostul sublim al cântării 
religioase, în sensul că ne descoperă într-o lumină mai clară ase-
mănarea noastră cu îngerii şi cu sfinţii care aduc neîncetat slavă 
lui Dumnezeu (Isaia VI, 2-3; Luca II, 13-14)18. 
                                                           

16 Ibidem, p. 11. 
17 Ibidem, p. 10. 
18 Pr. prof. dr. Alexie Al. Buzera, art. cit., p. 98. 
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Sfântul Evanghelist Matei ne relatează că, la Cina cea de taină, 
Însuşi Mântuitorul a cântat împreună cu ucenicii psalmi din Ve-
chiul Testament (Matei XXVI, 30): „Şi, după ce au cântat laude, au 
ieşit la Muntele Măslinilor”. 

Sfinţii Apostoli, urmând paradigma Învăţătorului prin excelenţă, 
se adunau pentru cântare şi rugăciune către Dumnezeu la ceasu-
rile principale din zi (Fapte II, III)19. 

Sfântul Apostol Pavel şi însoţitorul său, Sila, au fost întem-
niţaţi la Filipi, în Macedonia, sub acuzaţia că ar tulbura cetatea cu 
noua lor religie, iar la miezul nopţii au fost surprinşi rugându-se şi 
lăudând pe Dumnezeu în cântări. Rugăciunea – cântare a acestora 
„acaparase pe cei închişi, încât nu au simţit cutremurul şi nu au 
văzut uşile temniţelor deschizându-se şi lanţurile dezlegându-se” 
(Fapte XVI, 25-26) 20. 

Rolul cântării religioase este dezvoltat apoi în epistolele Sfinţilor 
Apostoli. Astfel, în Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel în-
deamnă la respectarea tradiţiei de a-L lăuda pe Dumnezeu: „De aceea 
voi lăuda printre neamuri şi voi cânta numele Tău“ (Romani XV, 9). 

Sfârşitul lumii şi judecata de apoi vor fi anunţate prin semnale 
muzicale emise de trâmbiţa arhanghelului (I Corinteni XV, 52 şi          
I Tesaloniceni IV, 16). 

Cântarea de slăvire a Creatorului este roditoare sub nimbul fer-
mecător al iubirii, fără de care orice aparentă virtute este zădăr-
nicită: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste 
nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător” (I Corin-
teni XIII, 1)21. În următorul capitol al „epistolei iubirii“, Sfântul 
Pavel face o remarcă deosebit de importantă: 

„Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi 
cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (I Corinteni 
XIV, 15). Găsim aici dubla semnificaţie a muzicii, ca limbaj al senti-
mentelor şi al minţii, dar şi identificarea cântării cu rugăciunea22. 

                                                           
19 Magistrand Marin Velea, Originea şi evoluţia semiografiei cântării bisericeşti, în „Studii 

Teologice”, XVII (1965), nr. 9-10, p. 593.  
20 Prof. univ. V. Vasile, op. cit., p. 36. 
21 cf. Ibidem, p. 37. 
22 Ibidem. 
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este unul dintre mijloacele cele mai eminente de a-ţi deschide larg su-
fletul pentru unirea cu Dumnezeu, pentru a te sfinţi şi a te înfrăţi cu 
ceilalţi credincioşi. Acest fapt vădeşte un spirit de solidaritate între 
credincioşi şi Dumnezeu, ca şi între credincioşi întreolaltă. Preotul 
liturghisitor dă îndemnul «Să zicem toţi din tot sufletul nostru…» 
Îndemnul acesta implică participarea tuturor credincioşilor la rugă-
ciune şi la cântare. Prin cântarea în comun credincioşii ajung la îm-
păcare sufletească şi la iubire”30. 

Părintele Dumitru Stăniloae precizează că slăvirea cu o gură se 
realizează numai prin cântare prin care, fără a se anula persoana, 
se trăieşte o simfonie, o intercomunicare. Acest îndemn îl întâlnim 
la Sfânta Liturghie: „cu o inimă şi cu o gură“, fiind o actualizare a 
cuvântului scripturistic: „Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să 
vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos, pentru 
ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl 
Domnului nostru Iisus Hristos” (Romani XV, 5-6)31. 

Caracterul comunitar al cântării bisericeşti este dezvăluit încă din 
primele secole creştine. Pliniu cel Tânăr, în scrisoarea lui către împă-
ratul Traian (anul 112), dă mărturie despre creştinii din părţile Biti-
niei, care „se adunau într-o anumită zi din săptămână (duminica) 
şi cântau alternativ între ei imnuri lui Hristos, ca lui Dumnezeu”32. 

Sf. Ioan Hrisostom, în legătură cu felul cântării în Biserica prime-
lor veacuri ale creştinismului, remarcă: „Din vechime, toţi se adunau 
şi cântau dulce împreună; aceasta facem şi noi”, sau: „Toate vocile 
să se reunească într-una singură, înălţându-se armonios la unison”, 
sau şi mai clar: „Femei, bărbaţi, bătrâni şi tineri, se deosebesc prin 
vârstă, nu însă şi la cântarea în comun. Aceeaşi respiraţie, care 
regulează vocile, face din toate o singură melodie”33. 

Cântarea în comun a poporului, în biserică, s-a dovedit a fi unul 
din mijloacele cele mai potrivite pentru a aduce pe credincioşi la 

                                                           
30 Pr. Nicodim Belea, Funcţia comunitară şi soteriologică a cântării în comun în Biserică, în 

„Mitropolia Ardelului“, XXXI (1986), nr. 2, p. 165. 
31 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Cântarea liturgică comună, mijloc de întărire a unităţii 

dreptei credinţe, în „Ortodoxia”, XXXIII (1981), nr. 1, p. 61. 
32 cf. Pr. dr. Petru Rădăşan, art .cit., p. 590. 
33 cf. Conf. Nicolae Lungu, art. cit., p. 893. 
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Sfintele Slujbe, deoarece „această cântare atrage, uneşte, transmite 
fluidul care leagă suflet de suflet”34. 

Sfântul Vasile cel Mare, în Omilia la Psalmul I, explică rostul 
comunitar al cântării bisericeşti astfel: „Cine se mai poate socoti 
vrăjmaş al celui cu care a înălţat acelaşi glas spre Dumnezeu? Cânta-
tul psalmilor aduce, deci, cel mai mare bun: dragostea. Cântatul îm-
preună este ca un lanţ care duce la unire; uneşte poporul în simfonia 
unui singur cor“35, iar în alt loc zice: „Dacă marea este frumoasă şi 
de laudă în ochii lui Dumnezeu, cum să nu-I fie mai frumoasă adu-
narea unei astfel de biserici, în care sunetul amestecat, asemănător 
valului care atinge ţărmul mării, pornit din glasul bărbaţilor, fe-
meilor şi copiilor se înalţă către Dumnezeu în timp ce ne rugăm?” 
(Omilia IV, în Hexaemeron)36. 

Biserica e Trupul lui Hristos, e un organ însufleţit, o fiinţă vie 
înzestrată cu o vorbire vie, cu o limbă şi o voce comună. „Formând 
un singur trup, zice Tertulian, noi toţi ne întâlnim împreună în adu-
nare, ca în comun să ne apropiem, prin rugăciuni, de Dumnezeu“ 
(Apolog. cap. 39). Nimic nu contribuie la lucrarea de unificare a tutu-
ror, ca muzica, singura în măsură de a crea „o voce comună” (Sfântul 
Clement Alexandrinul). Cântarea înrudeşte pe oameni, îi strânge în 
jurul unei ocupaţii sau idei comune. „O singură privire a mulţimii 
tăcute, cât de mare ar fi ea, nu infiltrează în sufletul nostru ideea uma-
nităţii ei. Dar, cântarea comună a acestei mulţimi o preface într-o 
singură fiinţă însufleţită”37. 

Perioada persecuţiilor împotriva creştinilor şi, mai ales, atacurile 
eretice îndreptate către creştini în cursul timpului, au evidenţiat o 
altă funcţie a cântării bisericeşti, şi anume, rolul apologetico-misionar, 
de apărare şi întărire a dreptei credinţe. 

De la începutul secolului al III-lea, cântarea în comun a fost folo-
sită în activitatea misionară a Bisericii ca armă de luptă împotriva 
                                                           

34 Idem, Cântarea în comun a poporului în Biserică, în „Studii Teologice”, III (1951), 
nr. 1-2, p. 26. 

35 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, traducere de Pr. Prof. 
Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 8; cf. Pr. dr. Petru Rădăşan, art. cit., 
pp. 590-591. 

36 Idem, Scrieri. Partea întâia. Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. D. Fecioru, EIBM-
BOR, Bucureşti, 1986, p. 118.  

37 cf. prof. I. Pariischi, art. cit., p. 216. 
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ereziilor şi ca mijloc de exprimare, de întărire şi de apărare a doc-
trinei ortodoxe. Mai toţi ereziarhii au căutat să strecoare şi să popu-
larizeze, în rândul credincioşilor, învăţăturile lor greşite, îndeosebi 
pe calea imnelor destinate să fie cântate în cadrul adunărilor de cult. 
Aşa au procedat gnosticii Marcion şi Valentin la Roma în secolul al 
II-lea, Bardesan şi Amonius în Siria secolelor II-III, antitrinitarianul 
Pavel de Samosata în secolul al III-lea, Arie la Alexandria în seco-
lul al IV-lea şi partizanii lui de diferite nuanţe din Apus. Biserica 
creştină din epoca primară a răspuns cu aceleaşi arme ereticilor, 
compunând alte imne cu conţinut ortodox, care exprimau şi sus-
ţineau dreapta credinţă şi care se cântau în biserici la privegheri, 
sau în procesiuni religioase, pe aceleaşi melodii ca şi cele eretice. Aşa 
a procedat Sfântul Efrem Sirul la Edesa pentru contracararea efec-
tului imnelor lui Bardesan, Amonius şi Manes (Sozomen, Istoria 
bisericească, III, 16), Sfântul Ioan Gură de Aur, la Constantinopol 
împotriva arienilor38 ş.a. 

Lupta de apărare a Bisericii primare, dusă împotriva ereticilor 
acelor timpuri este oglindită astăzi în lupta de apărare pe care Bise-
rica creştină ortodoxă o duce împotriva neo-protestanţilor. Nicolae 
Lungu propune adoptarea cântării în comun pentru atragerea cre-
dincioşilor la Biserică39. În acest scop, compozitorul Trifon Lugojan, 
în prefeţele cărţilor sale, amintea de fiecare dată dorinţa ca „fiecare 
creştin să cunoască răspunsurile liturgice, pe care poporul să le cânte 
la unison. O biserică unde creştinii se roagă şi cântă împreună este 
vie şi vibrează de suflarea Sfântului Duh”40. 

Strâns legat de funcţia apologetico-misionară a imnului creştin, 
este rolul didactic, instructiv-educativ al cântării bisericeşti (psyhago-
gya). Părintele Dumitru Stăniloae evidenţiază acest aspect prezen-
tând „cântarea ca modul cel mai propriu de a vorbi cu Dumnezeu 
sau despre Dumnezeu, ca despre Cel cu neputinţă de cuprins în 
noţiuni precise şi exprimate în cuvinte corespunzătoare acestor 

                                                           
38 Pr. prof. dr. Alexie Al. Buzera, art. cit., p.101. 
39 Conf. Nicolae Lungu, Cântarea în comun ca mijloc de lămurire a dreptei credinţe, în 

„Biserica Ortodoxă Română”, LXX (1952), nr.11-12, p. 896. 
40 Pr. prof. Vasile Stanciu, Cântarea cultică ortodoxă, mijloc de activitate misionară, în 

„Studii Teologice“, XXXVII (1985), nr. 7-8, p. 547.  
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noţiuni”41. Ba mai mult, prin cântare spunem mai mult decât putem 
exprima prin indiferent ce cuvinte. Prin ea „dăm un coeficient ne-
mărginit admiraţiei măreţiei Lui, bunătăţii Lui, care întrece cuvin-
tele noastre simplu rostite, exprimăm inexprimabilul, apofaticul“42. 

Sfinţii Părinţi se referă de multe ori la valoarea didactică înde-
plinită de cântarea bisericească. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare, în 
Omilia la Psalmul I, spune: „Duhul cel Sfânt a văzut că neamul omenesc 
este greu de îndrumat spre virtute şi că noi, din pricina înclinării 
spre plăcere, neglijăm cu totul vieţuirea cea dreaptă. De aceea, ce 
face? A unit dogmele cu plăcerea cântatului, ca, o dată  cu dulceaţa 
melodiei, să primim pe nesimţite şi folosul cuvintelor de învăţătură; 
face la fel ca doctorii cei înţelepţi; aceştia adeseori ung de jur 
împrejur cu miere paharul în care dau bolnavilor fără poftă de 
mâncare doctorii mai amare”43. Acelaşi lucru îl afirmă şi Sfântul 
Ioan Hrisostom: „Dumnezeu, văzând că cea mai mare parte dintre 
oameni erau nepăsători, puţin dispuşi să citească lucrurile spirituale 
şi să îndure cu plăcere osteneala, voi să le facă munca mai plăcută; 
El adăugă la cuvintele profetice melodia, pentru ca, atraşi de 
ritmul cântării, sa-I înalţe… imnurile sfinte. Căci nimic pe lume nu 
deşteaptă atât de mult sufletul ca o melodie şi o cântare divină…” 
(Explicarea Psalmului XLI)44. 

Sfântul Ambrozie apreciază că „în psalm învăţătura face sforţări 
(conlucrează) alături de har. Îl cântăm pentru plăcere, dar îl învăţăm 
pentru instruirea noastră. Învăţăturile date cu sila nu durează, dar 
ceea ce ai învăţat cu plăcere, o dată ce a intrat în suflet, nu va mai 
dispare”45. 

Cântarea rosteşte adevărul de credinţă şi îl sublimează. „În Li-
turghie nu cred numai, ci trăiesc faptele mântuirii, iar prin cântare, 
credincioşii mărturisesc credinţa nu numai în ceea ce s-a săvârşit de 
Hristos, ci şi faţă de tot ce se săvârşeşte acum de El prin preot”46. 
Astfel, cântarea liturgică devine un dialog cu Hristos Însuşi. 

                                                           
41 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, art. cit., p. 58. 
42 Ibidem. 
43 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească..., pp. 7-8.  
44 cf. Pr. dr. Petru Rădăşan, art.cit., p. 591.  
45 Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 222. 
46 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, art.cit., p. 60. 


