Reproduction of these digital works for any commercial purpose without prior authorization is strictly prohibited.
Copyright © Hymnology.ro – All rights reserved.

Imnografia crestinã – traditie si inovatie
Luchian Lugojanu
Episcop Vicar al Bisericii Ortodoxe din Timisoara.

Imnografia crestinã este si va rãmâne parte componentã a traditiei Bisericii Universale.
Întorcându-ne în primul mileniu crestin si studiind I.B.U., Literatura patristicã cum si
Literatura postpatristicã, putem constata cã meritul promovãrii cântãrii bisericesti în Apus
îl are papa Grigorie cel Mare (+604), iar în Rãsãrit Sf. Ioan Damaschin (+749). Colectia
principalã de cântãri bisericesti din Rãsãrit a fost Octoihul sau „cartea celor 8 glasuri”.
Aceste glasuri s-au fixat în scris prin semne sau note ce constau din cârlige, puncte si
arcuri în diferite forme, notatie ce a cãpãtat mai târziu numele de „ semiografie ”.
Colectia sau „cartea celor 8 glasuri” apartine Sf. Ioan Damaschin. Dar începuturile în
rãsãrit ale noii poezii crestine se pot plasa în sec. V, aceastã nouã poezie se numeste
poezie ritmicã sau sintonicã, întrucât nu mai face deosebire între vocale si silabe lungi si
scurte, ci ea preconizeazã vocale sau silabe isocrone. Poetii care cultivã aceastã poezie se
numesc melozi, pentru cã ei sunt în acelasi timp si muzicanti. Odele si imnurile lor
anacreontice nu erau destinate numai serviciului divin sau evlaviei populare, ci aveau si
un scop literar. Imnul bisericesc a apãrut aproape deodatã în forma sa desãvârsitã în
prima jumãtate a secolului al VI-lea cu Roman Melodul. Activitatea sa literarã e asezatã
între 536 – 556 si se pare cã a fost foarte întinsã, fiind supranumit „alãuta
dumnezeescului Duh”. Se pare cã a compus 1000 de imnuri. Din acestea s-au pãstrat
cca. 80, iar din acestea au fost editate aproximativ 40. Tematica e foarte bogatã si se
disting prin bogãtia cugetãrii, adâncimea simtirii si mãretia limbii.

Un alt imn religios este Imnul-Acatist, numit astfel pentru cã, în timp ce el e cântat,
clerul si poporul stau în picioare. Este una din cântãrile si slujbele cele mai populare si
mai gustate din Biserica ortodoxã. Imnul-Acatist este o cântare de laudã si de multumire
cãtre Maica Domnului în 24 de strofe. Acatistul a fost atribuit lui George Pisidul (sec. al
VII-lea) sau chiar autorul ar fi dupã unii cercetãtori, Roman Melodul. Alti autori de imnuri
mai sunt: George Pisidul, Andrei Criteanul, Cosma Melodul, Sf. Iosif si Teodor Studitul
(sec. VIII – IX) si altii.
Imnografia Bisericii s-a dezvoltat mult la sfârsitul mileniului întâi, atât ca idee cât si ca
formã. În general, „canonul” sau „catavasia” exprimã specificul unei sãrbãtori în afarã de
„tropare” si „condace”, imnuri scurte care cuprindeau de regulã, o idee dogmaticã sau
moralã, redate în imagini ori în formã descriptivã. La frumusetea cultului nostru liturgic, o
contributie esentialã aduce cântarea bisericeascã ortodoxã specificã din punct de vedere
melodico-modal si ideatic. Cântarea bisericeascã ortodoxã este cea mai frumoasã
vistierie a Ortodoxiei, vistierie care ne constituie mândria si ne defineste esenta noastrã
ortodoxã.
Dupã atâta traditie si semnificatie profundã, oare mai poate fi vorba de inovatie în
imnografia crestinã? O modificare a imnografiei bisericesti ar fi sinonimã cu o modificare
a rugãciunilor stabilite de Bisericã si înseamnã, de fapt, a pãrãsi drumul experimentat si
verificat de altii. Sf. Pãrinti si scriitorii bisericesti din primele veacuri crestine au abordat
cu mult curaj muzica. Ei au depus un efort de a crea o muzicã originalã, o imnografie
autenticã, iar în domeniul teoriei muzicale ei au manifestat mult zel si pricepere. Datoritã
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imnografilor nu s-au întrerupt preocupãrile muzicale deodatã cu disparitia lumii vechi,
dimpotrivã le-au continuat si dezvoltat.
În Scripturã ni se spune sã cântãm Domnului – „în inimile noastre”, „în adunarea
sfintilor”, „în cortul Sãu” si chiar si „printre neamuri” si „printre pãgâni”, dar niciodatã
pentru ei – ci numai pentru Domnul.
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