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(1836-2016) -

MARIUS NICOLAE ȘERBAN 

Biblioteca Sf Sinod București

„Sârguindu-mă %toa și noaptea, cu toată silința, spre a săvârfi lucrul 

pentru care sînt trimis, cu toată întregimea fijără greșală. ” 

(Macarie Leromonahul, Theoreticon - prefață)

Abstract
The Musical Tnnts of Macarius Hierrnonk jrom Hoțy Synod Library

Thisyear marks 180 years since the death of the great teacher of the Bomanian church 
music, the priest nionk Macarius. Therefore n>e considered necessary a reminder of his great 
contributions to the development of Bomanian church music. He printed the first books in 
Bomanian church music underlying books for Bornanian church music today. In this article I 
outlined some aspects of his life, I carefully reviewed all his work printed in his lijetime and after 
1836 and noticed that almost all the songs composed or translated by the priest monk Macarius 
even if they were written almost tivo centuries ago, today they are singing in the Bomanian 
Orthodox Church. The Ubrary of the Holy Synod has 231 copies of books printed by Makarios 
in Vienna in 1823 and in Bucharest in 1927, perhaps most in Bomania. Most ofMacarius's 
books have reached the Synodal Ubrary jrom the Library of the Seminary Central in Bucharest. 
These books were used by seminarians students as textbooks for leaming the church music.

Keywords: hiermonk Macarius, musical books, Romanian church music, Ubrary of Holy 
Synod

Fondul de carte veche din Biblioteca Sfântului Sinod adăpostește un 
număr impresionant de exemplare ale tipăriturilor lui Macarie Ieromonahul.
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Incluzâna » opera d.scăl ripărită dc Ro.ci al Buaăulw, dupa a„u|
1836, numărul rotal sc ridică la 274 de exemplare, ș. — 
fViena 1823) - 165 exemplare, Anastasimatar (Viena, 1823) - 16 
exemplare Irmologhionu (Viena, 1823) - 51 exemplare, Antologia 
volumul II (București, 1827) - 4 exemplare, Teoriticon (Buzău, 1856) - 19 
exemplare, Anastasimatar (Buzău, 1856) - 6 Irmologhm sau
Catavasier (Buzău, 1856) - 3 exemplare și Tomul întâiu al Antologiei 
(Buzău, 1856) - 10 exemplare.

Majoritatea volumelor, mai ales din cele tipărite la Viena în 182o, 
provin de la Seminarul Central din București. Din cele 165 de exemplare ale 
TheoteticonuluJ 158 au facut parte din biblioteca Seminarului Central din 
București și serveau ca manuale de învățare a muzicii bisericești. Și celelalte 
două lucrări tipărite de Macarie la Viena se utilizau ca material didactic 
pentru elevii seminariști în procesul de învățare a psaltichiei. Astfel că 11 din 
cele 16 exemplare ale Anastasimatarului și 43 din cele 51 de exemplare ale 
Irmologhionului au ajuns în Biblioteca Sfântului Sinod tot de la Seminarul 
Central din București.1 Dovadă a acestui fapt stau multitudinea de însemnări 
și semnături ale elevilor Seminarului Central ce se găsesc pe pagimle 
tipăriturilor macariene.

1 Pentru mai multe detalii a se vedea: Arhim. dr. Policarp Chițulescu, 
Biblioteca Sfântului Sinod. Istotie și actualitate, în Libraria. Studii și 
cercetări de biblioteconomie, Anuar XII, Tîrgu Mureș, 2013, p. 208-225.

2 Arhim. Dr. Policarp Chițulescu, Cărți uitate, cărți regăsite. Date culese 
cu ocazia cercetării unui fond inedit, în vol. Istoria cărtii și bibliotecilor - 
contrihupila un concept de actualitate, Targoviște, 2013, p. 5.

Din numărul total de exemplare, 54 de volume au fost aduse în 
depozitele Bibliotecii Sfântului Sinod în anul 2012 de la Facultatea de 
Teologie din București. Din cercetarea făcută de Arhim. Policarp 
Chițulescu, asupra fondului de carte veche de la Facultatea de Teologie din 
București a reieșit că bibliotecile Seminariilor Teologice de la Ismail (Galați), 
Huși și Buzău desființate în 1893, au fost comasate la București, în 
Bibhoteca Facultății de Teologie.2 De aici înțelegem că lucrările lui Macarie
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s-au bucurat de o largă raspândire mai ales în rândul celor ce studiau muzica 
bisericească, fiind de un real folos atât începătorilor, cât și celor ce doreau să 
aprofundeze tainele psaltichiei și să-și desăvârșească talentul.

Macarie Ieromonahul s-a născut pe la anul 1770,3 în satul Perieți, 
județul Ialomița. Rămânând orfan de mic, Macarie a luat drumul mănăstirii, 
împreună cu sora sa, maica Justina Periețeanu de mai târziu, stareță la 
Mănăstirea Viforâta. A avut și un frate, Voicu Periețeanu, care a ajuns 
vomic și care s-a îngrijit de tipăriturile lui Macarie, însoțindu-1 pe acesta în 
călătoriile sale la Viena. în timpul mitropolitului Dositei Filitti (1793-1810) a 
fost tuns în monahism cu numele de Macarie, la Mănăstirea Căldărușani.4 A 
fost instruit în științele limbii grecești chiar de către Mitropolitul Dositei și a 
învățat muzica psaltică după sistima cea veche, de la protopsaltul 
Constantin, ucenicul dascălului Șerban, protopsaltul Țării Românești. 
Sistima cea nouă a învățat-o în școala de muzică bisericească de la Biserica 
Sfântul Nicolae Șelari, de la profesorul Petru Efesiu, între anii 1817-1818. 
Un an mai târziu a fost desemnat „dascăl de mufichie la Școala reînființată de 
lurmnatul mitropolitpatriot Dionisie Dupu, lângă Mitropolia din ^ucureștip iar după 
șase ani a fost numit inspector al mai multor școli de acest gen, reînființate 
atunci.5

3 Despre părintele Macarie se cunosc puține date biografice, de aceea se 
presupune că anul nașterii ar fi în a doua parte a secolului al XVIII-lea, chiar spre 
sfârșitul veacului. Deși după însemnarea mitropoEtului Iosif Naniescu, care 
consemnează anul trecerii lui Macarie la cele veșnice și vârsta lui, anul nașterii ar fi 
1750. însă majoritatea cercetătorilor admit mai degrabă o dată mai recentă 
deoarece se cunosc desele călătorii ale lui Macarie la Viena între anii 1821-1823 
care ar fi fost foarte greu de parcurs de către un om în vârstă de peste 70 de ani. 
Cf. Pr. Prof. Niculae M. Popescu, Viața și activitatea dascâlului de cântâri 
Macarie Ieromonahuț București, 1908, p. 27, nota 1.

4 Ierodiacon Dionisei Marin, Macarie Ieromonahul (la 120 de ani de la 
moartea lui 1836-1956), în Mitropolia Moldovei, anul XXXII, 1956, nr. 3-4 p 
162. ’ ’

5 Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu, Istoria muzicii bisericești la români, 
Ed. Basilica, București, 2010, p. 88.
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în primăvara anului 1821 Macarie, însoțit de Nil Popescu, 
colaboratorul său, pleacă la Buda, trimis de Mitropolitul Dionisie Lupu, 
pentru a-și tipări „cântările bisericețti româmtel* Dar Pevoluția lui Tudor 
Vladimirescu îl constrânge pe Macarie să se retragă la Sibiu, având cu el și 
manuscrisele sale muzicale. Aici a primit sprijin și ajutor din partea familiei 
lui Constantin Hagi Pop, care deținea o casă de comerț ce avea legături cu 
toate centrele apusene, dar mai ales cu Viena. La 2 noiembrie 1821, Macarie 
pleacă din Sibiu spre Viena, de unde, la 10 februarie 1822, trimite o scrisoare 
Casei de comerț Pop din Sibiu, menționând că a încheiat un contract cu „popii 
armeni ca să tipăresca lucrările sale.”1 Așadar, Macarie își vede visul împlinit în 
1823, atunci când ies de sub lumina tiparului cele dintâi cărți de muzică 
psaltică în limba română, pe sistima cea nouă: Theoreticonul, 
Anastasimatarul și Irmologhionul.

6 A se consulta Diac. Nicolae M. Popescu, Știri noi despre Macarie 
Ieromonahul, dascălul de cântări și directorul tipografiei din Mănăstirea 
CăldărușanJ în Biserica Ortodoxă Română, an XXXIX (1915) nr 8 p 790- 
805.

7 Această scrisoare, dimpreună cu alte scrisori ce au fost găsite în arhiva casei
Pop, sunt publicate de Nicolae Iorga în articolul Contribuții la Istoria Literaturii 
Române în veacul al XVIII-lea și al XlX-lea, din Analele Academiei 
Române, seria II, tom. XXVIII, 1905-1906, Memoriile Sectiunii Literare, p- 
234-238. r

8 Gheorghe C. Ionescu, Muzica Bizantină in România - Dictionar 
cronologic, Ed. Sagittarius, București, 2013, p. 88-89.

După cum am mai menționat, în anul 1825 Macarie a fost numit 
inspector al școlilor de muzică psaltică. Cu acest prilej, Macarie elaborează 
instrucțiunile intitulate: Pontuir 18 cătră dascălii de musichie ce sunt 
orânduiți să paradosească atât aici in politia Bucureștilor cum și afară 
prin județe..., instrucțiuni ce constituie primul document oficial didactico- 
metodic în istoria pedagogiei muzicale românești.6 7 8 în 1827, Macarie 
tipărește la București Tomul al doilea al Antologiei, iar, în 1829, el 
părăsește Bucureștiul, stabilindu-se pentru o vreme la Iași, lângă 
Mitropolitul Veniamin Costachi, și tot în acest an a fost numit egumen la
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Mănăstirea Bârnova. Dar măcinat de intrivi « î„,„ - .
„„„p, 1. .*cpe m„tâ„du;SC h MSnfatin> Nfa nd'
activeaza ca dascal al Școln de cantăreți de aici, până în 1833, când pleacă h 
E^scopul Chesane al Buzauhu In 1834 se stabilește la Mănăsttrea 
Căldarușant unde este pus director al tipografiei înființate de către 
nlltropolitul Grigone Dascalul (|22 îunie 1834). In 1835 se îmbolnăvește și 
Cade paralizat la pat, îar sora sa Justina 11 ia la Mănăstirea Viforâta. Aici 
Macarie iși ya da obștescul sfârșit, în toamna anulw 1836, împăcat în sinea 
lui că și-a făcut datoria atât cât a putut, dar neîmpăcat pentru că ar mai fi 
avut de trudit în ogorul muzicii psaltice românești.9 10 11

9 Pr. Prof. Niculae M. Popescu, Macarie psaltul. La o sută de ani de la 
moartea lui (1836-1936), București, 1936, p. 9-10; Idem, Știri noi despre 
Macarie Ieromonahul, dascălul de cântări și directorul tipografiei din 
Mănăstirea Căldărușanf în Biserica Ortodoxă Română, anul XXXIX, 1915, 
nr. 9, p. 967-968.

10 Pr. Prof. Niculae M. Popescu, Viața și activitatea dascălului de cântări 
Macarie leromonahuț București, 1908, p. 45.

11 în Contractul încheiat de Efona școalelor (din București) cu casa de negoț 
Hagi Pop din Sibiu la 5 septembne 1823, vedem că Efona școalelor cumpăra de la 
casa Hagi Pop din Sibiu „una mie de trupuripsaltichii rumânepi, ce sănt in trei mu bucafa 
adică Gramatica psaltichiei, Anastasimatarul bisericesc fi Ermo/oghiu, ce s a tipărit tn tena. 
Cf. Nicolae Iorga, Contribuții la Iatoria Uteraturii Romane m veaculal 
XVlII-lea și al XlX-lea, în Analele Acadenuei Roruane, sena II, tom. XXVIII,

Theoreticon (cota II 5484)
Apărut în aprilie 1823, Theoreticonul lui Macarie este prima carte 

din cele trei volume tipărite la Viena și primul manual de învățare a muzicii 
bisericești, primul tratat de teorie muzicală bisericească în limba română. 
Din foaia de titlu, dar și din Prefață, observăm că Theoreticonul a fost 
tipărit atât pentru Țara Românească, cât și pentru Moldova. Din 
exemplarele pe care le deține Biblioteca Sfântului Sinod constatăm faptul că 
toate cele trei cărți apărute la Viena, în 1823, au fost tipărite pentru fiecare 
din cele două regiuni.1
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Din foaia de tidu a volumului tipărit pentru Țara Românească, aflăm 
următoarele: Theoreticon sau Privire, Cuprinzătoare, a Meșteșugului 
Musichiei Bisericești, după așăzământul Sistimii Ceii noao. Acum 
întîiași dată tipărit în zilele Prea Luminatului, și Prea înălțatului 
nostru Domn io Grigorie Dimitrie Ghica Voevod întru întâiul an al 
Domniei Sale. Cu voia și Blagosloveniia Prea SGnției Sale Părintelui 
Mitropolit atoată Ungrovlahiia Kirio Kir Grigone. Tâlmăcită din 
grecește, pre limba românească de smeritul Macarie Ieromonahul, 
portarie al SGntei Mitropolii a Bucureștilor Dascălul școalei de 
Musichie, Viena, 1823. Cartea este de format 4° (17,5 x 22,5 cm.) cu 2 file 
(nenumerotate) la început (pe care se află foaia de titlu și Prefațâ) + 30 p. + 
6 planșe (de format 23 x 65 cm.) la sfârșit. Și exemplarele tipărite pentru 
Moldova au același format, cu același număr de pagim și de planșe, numai că 
pe foaia de titlu este menționat un alt domnitor, și anume loann Sandul 
Stur^a Voevod, și în locul mitropolitului Grigorie este menționat Veniannn 
(Costacbe) mitropolitul Moldovei.

O altă diferență notabilă dintre cele două exemplare este Prefața. In 
exemplarele pentru Ungrovlahia, Prefața este adresată ^Cinstiților dascdli ai 
sistimii de musicbiia cea noao Bisericeascd Costacbe și Grigorte. ” Se pare că cei doi 
dascăli menționați i-au ținut locul lui Macarie la școala de muzică 
bisericească, cât timp el a fost plecat la Viena pentru tipărirea cărților. De 
asemenea, autorul subliniază în conținutul Prefeței că „sârguindu-mă %iua și

1905-1906, Memoriile Secțiunii Literare, p. 236-237. Muzicologul Titus 
Moisescu concluzionează: cărțile s-au tipărit într-un tiraj de 3.000 de exemplare 
fiecare - câte 3.000 de „trupuri,” un trup fiind alcătuit din cele trei cărți. Cf. Titus 
Moisescu, Macarie Ieromonahul, Opere I - Theoriticon, București, 1976, p. 12. 
Iar părintele Nicu Moldoveanu afirmă că cele 3.000 de exemplare ale fiecărui 
volum au fost destinate celor trei regiuni: 1.000 pentru Moldova - dedicate 
mitropolitului Veniamin Costache, 1.000 pentru Țara Românească - dedicate 
mitropolitului Grigorie Dascălul și 1.000 pentru Transilvania (deși din acestea din 
urmă nu s-a găsit niciun exemplar până acum). Cf. Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu, 
Istoria muzicii bisericești la români, Ed. Basilica, București, 2010, nota 106, p- 
75.
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noaptea cu toată silința... și cu ajutorul lut Dumne^eu și cu blagosloveniia Prea Sfintiei 
Sale Pănnielui mteu Mttropolit (Grigorie), pun înaintea dragosiei voastre Theoreticonul 
sau Gramattca... pentru a „defiega toate împletianle cele greu de înteles ji 
paradosindu-lefiilorpatrieid’M^ric fagăduiește celor doi dascăE că „după două 
lum cu ajutorul lui Dumne^eu fi cu blagosloveniia stăpânului mieu vă voi thmite și 
Anastasimatariul, și după puțină vreme și Irmologhion(ul)... în limba graiului 
patnoticesc. La sfârșit se semnează yyAl dragostei voastre în H(h)s(tos), smeritul 
părinte duhovnicesc Macarie leromonahul, Portahe al Sfintei Mitropolii a Bucureștilor, 
dascălul școalelor de musichie.”

Prefața exemplarelor tiparite pentru Moldova este adresată „Cinstiților 
dascăli ai sistimii de musichiia cea noao Bisehcească din Moldaviia, cea în H(h)s(tos) 
îmbrățișare. Macarie mărturisește că a lucrat mult la transcrierea cărților de 
muzică bisericească din vechea sistimă în noua sistimă și că „apoi cu sfat de 
obște, tnmis fiind ca să le și tipăresc ... întru împărăteasca cetate a Vienii, (de) unde cu 
ajutorul lui Dumneeșeu ... puiu înaintea dragostei voastre Theoreticonul, dimpreună cu 
toate scănle (glasunlor) câte fac trebuință.” Făgăduindu-le ca și celor doi dascăli 
din București că „după două luni vă voi trimite Anastasimatariul și Irmologhion(ul), 
toate alcătuite cu cea mai desăvârșită întregime, atâta a tonului cuvintelor cât și a bunei 
viersuih a melosului.” La sfârșit, se găsește aceeași semnătură ca în Prefața 
prezentată anterior.

TheoreticonulXvd Macarie este împărțit în 19 capitole. In primele opt 
se vorbește despre buna și corecta interpretare a cântărilor bisericești și face 
o prezentare a neumelor muzicale psaltice, dimpreună cu semnele 
temporale, totodată lămurind și locurile mai greu de înțeles pentru novici. 
Capitolul 9 este o introducere „pentru glasurile bisehcești,” și de la capitolul 10 
începe descrierea celor opt glasuri, fiecărui glas fiindu-i rezervat câte un 
capitol, făcând și trimitere la scara intervalică ce se găsește pe planșele de la 
finalul cărții. în ultimele două capitole sunt expuse lucrarea ftoralelor și a 
niărturiilor din muzica bisericească.

în cele șase planșe de la fînalul volumului sunt consemnate scările 
intervalice ale glasurilor și schimbările suferite prin intervenția ftoralelor. Pe 
planșa 1 este expusă Scara întâiu a tonurilor diatonicești a glasului 1. Pe 
planșa 2 se găsește Scara adoa a diatoniceștilor tonun a glasului 5
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tetrafon. Planșa 3 este rezevată Scării a treia hromaticească a glasului 2 
precuni și Scării a patra a ftoralei hisar. Planșa 4 găzduiește Scara a cincea 
a glasului al treilea, Scara a șasea a glasului 5 enarmonic, Scara a 
șaptea în care se explică intervenția ftoralei nisabur și Scara a opta cu diez 
și ifes. Planșa 5 prezintă Scara a noua hromaticească impreună cu (cea) 
diatonicească a glasului 6, Scara a zecea intru tot hromaticească și 
Scara a unsprezecea ce cuprinde intervenția ftoralei muștar. Ultima planșă 
conține Scara a doasprezecea a glasului 8, Scara a treisprezecea a 
glasului 8 tetrafon (din Ga), Scara a patrusprezecea a glasului 8 ftoricesc și 
Scara a cincisprezecea cu intervenția semnelor general die^ șxgeneral iftes.

Anastasimatariu (cota II 5486)
Anastasimatariul și Irmologhionul beneficiază de o legătură 

ulterioară celei originale, aceasta deoarece ambele sunt cuprinse într-un 
singur volum, iar coperțile sunt diferite față de alte exemplare care se 
pastrează în Biblioteca Sfântului Sinod. Pe coperta de la final, în mijloc, este 
scris „Badea Constantin,” fiind probabil numele celui căruia i-a fost dăruit 
acest volum, sau cel care s-a îngrijit de legarea lui, nume ce este consemnat 
și într-o însemnare de pe versoul foii de titlu: „Acest Anastasimatar este a lui 
Badea Constantin din...” Formatul este 4° (18 x 22 cm.), cu 300 p., la care se 
adaugă 10 p. (nenumerotate): 8 p. la început și 2 p. la sfârșit. De la pagina 3 
(nenumerotată) de la începutul cărții începe Prefața, scrisă de autor, și 
adresată „Mitropolitului Grigorie al Ungvro-Vlabiei,” iar pe paginile de la 
sfârșitul cărții se află o erată. Din păcate, în Biblioteca Sfântului Sinod nu se 
păstrează niciun exemplar din cele tipărite pentru Moldova.

In exemplarul ce se află la raft, pe forzațul de la început se găsește 
următoarea însemnare: „Dăruită Societății „Sft. loan Cucu^el” a Cântăreților 
bisericești din Komânia pentru amintire și dragoste. 1903 August 22. T. Topescu - 
Cântăreț I-iu la Bis. Sft. Vineri Herasca. ”

In Prefață, Macarie îi face ,ftAăropolitului Grigorie Dascălul” un frumos 
elogiu, tmportant mai ales pentru faptul că sunt menționate trăsăturile de 
caracter ale mitropolitului Grigorie. Astfel, Macarie îl arată pe întâistătătorul 
Ungrovlahiei ca fiind ales de Dumnezeu în slujirea arhierească, și îi dedică
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acest „Anastasimatar: deci, căruia mai cu dreptate, sj mai cu cuviință se cade ca să 
ajietvsesc această carte de musikie, ^nastasimatarul Btsericesc, decât O Prea Sjințwi 
Ta/e!” Macarie îl prezintă pe mitropolitul Grigorie ca fiind un bun cântăreț, 
cu o bogată cultură muzicală și cărturar de mare valoare, care a împodobit 
bisericile cu cărțile necesare, atât pentru Sfintele Slujbe, cât și pentru 
învățătura Teologică, menționând faptul că toate cărțile dăruite de vlădica 
Grigorie sunt în limba română. De asemenea, Macarie arată vrednicia și 
destoinicia Ierarhului, numindu-1 Teologul, de aceeași râvnă cu Sfinții 
considerați de către Biserică Teologi. Apoi, același mitropolit este asemănat 
cu iconomul cel credincios din Sfânta Scriptură: „ca pe un vrednic te-a pus 
Dotnnulpeste slujîle sale, ca să dai în vremea cea cuviincioasă măsura de grâu. ”Pentru 
aceste înalte și nobile calități, pentru grija lui față de Biserică și dragoste de 
neam, cât și pentru alte merite pe care nu le enumerăm aici, Biserica 
Ortodoxă Română 1-a rânduit pe mitropolitul Grigorie Dascălul în ceata 
sfinților români, în urmă cu 10 ani, canonizându-1 la 21 mai 2006.12

Anastasimatarul părintelui Macarie cuprinde cântările Invierii de la 
Vecemie, Utrenie și Fericirile ce se cântă în cadrul Liturghiilor duminicale, 
pe toate cele opt glasuri. Și anume la Vecemie: Doamne, strigat-am..., 
Stihuri, Stihirile învierii, Dogmatica, Stihoavna și Troparele Invierii; la 
Utrenie cele două rânduri ale Sedelnelor învierii, Treptele Antifoanelor, 
Laudele cu cele opt stihiri. Iar după cântările Laudelor, sunt Fericirile 
cu cele opt stihiri. Spre sfârșitul cărții, sunt și cele 11 rânduri de câte două 
Svetilne ale învierii, cu cele 11 Stihiri ale Evangheliilor: primele 8 sunt 
conforme celor 8 glasuri, iar Voșscreasna a IX-a pe glasul 5, a X-a pe glasul 6 
și a Xl-a pe glasul 8. Iar la final se găsește Dumnezeu este Domnul... cu 
Troparele învierii, pe cele 8 glasuri.

12 A se vedea Prof. Gheorghe Vasilescu, Proclamarea canonizării 
Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești (1823-1834), 
în Biserica Ortodoxă Română, an CXXIV (2006), nr. 4-6, p. 106 143.
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Mitropolii a Lucureștilor, Șărban Protopsaltul Curtii Domnești etc. Apoi face și un 
niic excurs în istorie, numind autorii cei mai importanți ai muzicii psaltice: 
Spântul loan Cucueșel (cel care era rugat de Maica Domnului să-i cânte), Hrisaf cel 
tânăr, Lalasie Preotul, Petru Lerechet și alții. în aceeași Prefață, Macarie vorbește 
și de '&eforma celor trei mari muzicieni: Hrisant din Madyt, Grigore 

------ — — contribuit la
rescriind toate cărțile în noua sistimă,

Lampadarul/Levitul și Hurmuz Chartofilax, care au 
definitivarea „sistimii celei noif : 
traducând „nestricat melosul atât a celor vechi, cât și a celor noiP

Celebrele Axioanele praznicare ale lui Macane se cuprind în 
conținutul acestei cărți. Textul acestor Axioane îl constituie, de fapt, 
irmosul cântării a 9-a de la Utrenie. întreg conținutul acestei cărți scoate la 
iveală rodul ostenelii părintelui Macarie de a traduce și la români din limba 
greacă toate Irmoasele13 14 15 canonului Utreniei, a tuturor sărbătorilor 
împărătești. De fapt, de aceaste Irmoase se leagă în mod direct și 
denumirea acestei cărți, care înseamnă „culegere de irmoase (cantări). Așadar, 
conținutul Irmologhionului este alcătuit din Catavasiile5 Prazmcelor 
împărătești. Meritul lui Macarie constă în faptul că el a tradus și adaptat în 
limba română toate Catavasiile în tactul stihiraric (mai rar, cu o lime 
melodică mai lungă). Foarte interesant este faptul că Macarie s-a ostenit 
până într-acolo, încât în această carte găsim așezate pe note, la unele 
praznice, și Canonul al II-lea, chiar și Canonul al III-lea (acolo unde 
există). La multe dintre Catavasii, vedem că autorul prezintă două variante 
ale irmosului de la cântarea a IX-a: una în tactul irmologic și alta în tactul

13 Macarie Ieromonahul, Irmologhionu, Viena, 1823, Prefață, p. III.
14 Irmosul este troparul de început al fiecărei dintre cele nouă ode (sau 

cântări) ce alcătuiesc un canon complet. Termenul provine din limba greacă și 
desemnează strofa care slujește ca model (muzical) celor ce urmează în aceeași odă. 
Cf. Konstantin Nikolakopoulos, Imnografia ortodoxă la început și astăzi - 
dicționar de termeni liturgici și imnologici, Ed. Basilica, București, 2015, p. 
122.

15 Catavasiile sunt irmoasele celor nouă cântări ale canonului de la Utrenie, 
care în practica liturgică mănăstirească se cantă câte unul după fiecare cântare, iar 
acolo unde nu se citește canonul se cântă doar catavasiile.
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Mitropolii a Bucureștilor. Șărban Protopsaltu! Curtii Domnești etc. Apoi face și un 
mic excurs în istorie, numind autorii cei mai importanți ai muzicii psalace: 
Sfântul Ioan Cucusșel (cel care era rugat de Maica Domnului să-i cânte). Hrisaf cel 
tânăr Balasie Preotul, Petru Berechet și alții. în aceeași Prefață, Macarie vorbește 
șj dc Reforma celor trei mari muzicieni: Hrisant din Madyt, Cjrigorc 
Lampadarul/Lcvitul și Hurmuz Chartofilax, care au contribuit la 
definitivarea „sisîimii celei noi” rescriind toate cărțile în noua sistimă, 
traducând „nestricat melosul aiât a celor vecbi, cât și a celor noiP

Celebrele Axioanele praznicare ale lui Macane se cuprind în 
conținutul acestei cărți. Textul acestor Axioane îl constituie, de fapt, 
irmosul cântării a 9-a de la Utrenie. întreg conținutul acestei cărți scoate la 
iveală rodul ostenelii părintelui Macarie de a traduce și la români din limba 
greacă toate Irmoasele" canonului Utreniei, a tuturor sărbătorilor 
împărătești. De fapt, de aceaste Irmoase se leagă în mod direct și 
denumirea acestei cărți, care înseamnă „culegere de irmoase (cântări).” Așadar, 
conținutul Irmologhionului estc alcătuit din Catavasiile Praznicelor 
împărătești. Meritul lui Macarie constă în faptul că el a tradus și adaptat în 
limba română toate Catavasiile în tactul stihiraric (mai rar, cu o linie 
melodică mai lungă). Foarte interesant este faptul că Macarie s-a ostenit 
până într-acolo, încât în această carte găsim așezate pe note, la unele 
praznice, și Canonul al II-lea, chiar și Canonul al III-lea (acolo unde 
există). La multe dintre Catavasii, vedem că autorul prezintă două variante 
ale irmosului de la cântarea a IX-a: una în tactul irmologic și alta în tactul

13 Macarie Ieromonahul, Imiologhionu^ Viena, 1823, Prefață^ p. III.
14 Irmosul este troparul de început al fiecărei dintre cele nouă ode (sau 

cântări) cc alcătuiesc un canon complet. Termenul provine din limba greacă și 
descmnează strofa care slujește ca model (muzical) celor ce urmează în aceeași odă. 
Cf. Konstantin Nikolakopoulos, Imnografia ortodoxă la inceput și astăzi - 
dicționar de termeni liturgici și imnologicf Ed. Basilica, Bucureșri, 2015, p. 
122.

15 Catavasiile sunt irmoasele celor nouă cântări ale canonului de la Utrenie, 
care în practica liturgică mănăstirească se cântă câte unul după fiecare cântare, iar 
acolo unde nu se citește canonul se cântă doar catavasiile.
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stihiraric. Astfel de situații se întâlnesc: Invierea Domnulm, Botezul 
Domnului, întâmpinarea Domnului, Buna Vestire, Schimbarea la 
Fată, Intrarea Domnului în Ierusalim, Inălțarea Domnulm și Inalțarea 

Sfintei Cruci. . ■ ~ , n
Irmologhionul lui Macarie mai conține și Canonul 1 avecerntței 

din Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr (glasul 1), Cântarea a IX-a din 
Canonul Bunei Vestiri (glasul 4), cântări la Deniile din Săptămâna 
Pătimirilor: Sedelnele de la Utrenie, Tripcsneț și prima strofă a fiecărei 
dintre cele trei stări ale Prohodului. Apoi, Macarie prezintă podobiile celor 
opt glasuri, în tactul irmologic, întâlnite cel mai des în slujba Vecerniei și 
Utreniei. La final adaugă și Antifoanele glasului 5 din cadrul slujbei 
Utreniei.

Antologia, volumul al II-lea (cota II 5009)
A1 doilea volum al Antologiei lui Macarie Ieromonahul a fost tipărit 

la București, în 1827, pe timpul domniei lui Grigorie Dunritru Ghica Voievod, 
iar „întâi-stătătorul Mitropoliei Unvro-Vlahiei” fiind tot Grigorie Mitropolitul. 
Cartea este de format 4° (18 x 22 cm.) cu 3 file (nenumerotate) la început + 
435 p. Pe filele nenumerotate se găsesc foaia de titlu și Prefața adresată 
„Prea înălțatului și Luminatului nostru Domn Grigorie Dirmtrie Ghica Voevod.” 
Coperțile originale ale exemplarului din Biblioteca sinodală au fost înlocuite 
în timpul arhipăstoririi mitropolitului Iosif Naniescu la Iași, în 1886. Aceste 
informații se desprind de pe coperta de la sfârșitul cărții, iar pe coperta de la 
începutul cărții sunt reluate cîteva informații de pe pagina de titlu.

Volumul începe cu cântări la Utrenie: Dumnezeu este DomnuL., 
Troparele învierii pe cele 8 glasuri, Troparele de la Utreniile Deniilor din 
Saptămâna Pătimirilor, Binecuvântările învierii, Polielee: Robii 
Domnului pe mai multe glasuri, Cuvânt bun pe glasul 7 varis, Bobii 
Domnului - stihuri alese pe mai multe glasuri, La râul Babilonului. După 

ecare o eleu este Slavă... Și acum... pe larg, cu cratimă (terirem). Cartea 
mai cuprinde și: Toată sufiarea... dinaintea citirii Evangheliei de la 
mânZV^P multe variant.e; Slavă-u^ pocăinței, Și acum... în calea 

., eea ce ești mai cinstită... în trei variante: 2 mai scurte și una
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pe larg cu cratima; Toatâ suflarea... de la Laude, pe toate glasurile de Iacov 
Protopsaltul; trei Axioane, Luminâ linâ, Robii Domnului... pe glasul 4 
leghetos, cele 11 Voscresne și cântări la slujba cu Arhiereu: Pe Stâpânul, 
întrumulti am, De demultprorocii - compusă de Sfântul Ioan Cucuzel, pe 
glasul 7 varis.

In continuare, vom prezenta câteva volume pe care nu le-a tipărit 
părintele Macarie personal, însă ele conțin traduceri și compoziții din opera 
lui. In aceste cărți se mai află și lucrări ale altor autori români, dar pe foaia 
de titlu a fiecărei tipărituri este menționat ca autor doar „Macarie lromonahul 
dascăl de musichie.” In descrierea ce urmează am introdus și Rânduiala 
Sflntei și Dumnezeeștii Leturghii, din aceeași colecție cu celelalte cărți, 
dar nu are menționat numele lui Macarie pe foaia de titlu, însă ni s-a părut 
importantă doarece în conținutul acesteia se cuprind lucrări ale marelui 
„dascăl de psaltichie. ” Tipărirea acestor volume la Buzău a fost posibilă prin 
grija și osteneala episcopului Filotei, un iubitor de cultură și simpatizant al 
lui Macarie.16

16 A se vedea Gh. Ionescu, Viața și activitatea lui Filotei episcopul 
Buzâului, ed. a Il-a, București, 1941; Gabriel Cocora, O sutâ de ani de la 
moartea episcopului Filotei al Buzâului, în Glasul Bisericii, an XX (1961) nr 
1-2, p. 136-156.

Tomulintâiu al Antologiei (cota II 5223)
A apărut la Buzău, în 1856: „a 2-a oară tipărita” pe timpul domniei lui 

Alexandru Dirmtrie Ghica, iar Arhipăstor al Buzăului fiind Filotei. Din 
mențiunea de pe foaia de titlu: „a 2-a oară tipărită” presupunem că această 
carte este o reeditare cu adăugiri considerabile, cel mai probabil, a 
Antologiei, volumul al II-lea, a lui Macarie, apărută la București, în 1827. 
De format 4° (17,5 x 25,5 cm.), cartea are următoarea paginație: 62 p. la 
început + 14 file albe (nenumerotate) la care se adaugă 326 p. (numerotate). 
Acest volum este alcătuit în mare parte din opera lui Macarie Ieromonahul, 
dar și din lucrări ale altor autori, cum ar fi: Anton Pann, Nectarie Frimu, 
Petru Efesiu etc.
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q deosebire de volumul al II-lea al Antologiei, în cartea de față, la 
Spre deoseb tratează elemente teoretice ale

început, găstm un a^aos u semnele muzicale psaltice, semnele

Xle'va cân.ân h Vececnie, 1. Laudele Urcen.e., mnosul: Z, 
5 Xsnl 5 s. cântări la n Cunuu.e,. .ar la s&rjltul adaosulu,
□ 14 file albe „enun.en.tate, apoi începe ptopnu-z.s Antolog,*. Ttebwe 
„enponat câ aceste pagini adăugate ulterior sunt scnse m taba rotnana cu 
caractere latine, deci cel mai probabil dateaza de pe la sfarșitul sec. al XIX- 
lea - începutul sec. al XX-lea.

O altă diferență față de volumul al II-lea al Antologiei (care tncepe cu 
cântările Treimice de la Miezonoptica de duminică) consta în faptul că 
exemplarul de față începe cu cântări de la Vecernie: Veniți^ să ne 
închinăm..., Fericit bărbatul... mai multe variante și Lumină h'nă. Apoi 
urmează Cântările Treimice, Binecuvântările învierii, Polielee: Robii 
Domnului pe glasurile: 4 (aghia și leghetos), 5, 7, 8, polieleele: Cuvânt 
bun... pe glasul 4 (leghetos) și Robii Domnulut... (stihuri alese) pe glasurile: 
4 (aghia), 5, 8; Măritmun (la cele Praznicele împărătești și la Sfinții mai 
însemnați de peste an), după care urmează polieleul La râul Babilonului... 
pe larg în două variante pe glasul 3 și Slavă... Și acum... de după Mărimun. 
Apoi găsim iarăși un polieleu Robii Domnului... pe glasul al doilea diatonicesc 
- leghetos, pe larg, cu Slavă... Și acunî... după poEeleu în două variante (glas 4 și 
5), tot pe larg. Inainte de cel 11 Voscresne/Eotinale ale lui Dionisie Fotino 
găsim Toată suflarea de Iacov Protopsaltul, pe mai multe glasuri, Psalmul 
50 (glas 7 varis), Slavă... Și acutn... Pentru rugăciunile de la Utrenie ce se 
cântă după Psalmul 50. După cântările lui Dionisie Fotino sunt Doxologii 
în mai multe variante, după care sunt câteva Irmoase calofonice ale lui 
Petru Efesiu și Macarie Ieromonahul. Apoi, continuă cu PăresâmieruL 
Prochimenele din Postul Mare (cele de duminică seara la Vecemie), 
Ușile pocăinței..., cântări la Canunul cel Mare al Sfântului Andrei 
Cnteanul (ce se citește/cântă de două ori în Postul Mare: o dată - împărțit în 
Patty C^te ° Parte *n fiecare seară în cadrul Pavecemiței Mari, de luni 
pana jot din prima săptămână a Postului Mare; și a doua oară - integral în
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săptămâna a cincea din Postul Mare, miercuri seara, fiind cunoscută cu 
denumirea de Dema Canonului celui Mare - adică se citește/cântă în 
cadrul Utreniei), cântări la Denia Acatistului (ce se cântă/citește tot în 
săptămâna a cincea a Postului Mare, vineri seara în cadrul Utreniei), cântări 
la Deniile din Saptămâna Pătimirilor și cântări la învierea Domnului.

La pagina 90 găsim următoarea însemnare: fiJltima voință a prea 
iubitului meu tată Dragonrir Constantinescu fiind acea de a dona acestă carte Bibliotecei 
Societăței „Crucea” a Cântăreților Bisericești din Bomânia fac o pioasă datone 
respectându-o fi prin D-l Pană C. Brăneanu, Președintele Societăței, o done^. 12 lunie 
1901,” semnat: V. Dragomirescu.

în același volum cu Tomul intâiu al Antologiei sunt legate și 
Irmologhiu sau Catavasier și Rânduiala SGntei și Dumnezeeștii 
Leturghii, care aici nu au foaie de titlu, însă le găsim separat la cotele II 
5219 și II 5220. Toate cele trei cărți au apărut la Buzău în 1856, „copertându-se 
de leromonahul/ Protosingbelul Serafim Dg(umenul)” de la Schitul Adumșului metohul 

Sf. Bpiscopii.

Irmologhiu sau Catavasier (cota II 5219)
Din foaia de titlul aflăm că Irmologhiu sau Catavasier cuprinde în sine 

toate Irmoasele sau Catavasiile Sărbătorilor împărâtești de peste an, Troparile, 
Condacile fi Ecsapostilariile, însă la fie-care sărbătoare să adaogă fi Acsioanele 
Părintelui leromonahului Macarie întocmai precum sunt lucrate. Cuprinde fi podobiile

Anton Pann. Adoa ediție tipărit în filele preaînălțatului nostru Prinț Alexandru 
Dirnitrie Ghica... cu bine-cuvântarea râvna fi toată cheltuiala iubitoriului de Tâumne^eu

tuturor

cărtii este 4° H8 x 25,5 ctn.) cu 218 p. (numerotate).
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Rânduiala Stinteiși Dumnezeeștii Leturghii (cota II 5220)
Pe foaia de titlu se menționează că această carte a fost „ttpanta acum în 

%lele Preaînălțatului nostru Prințu Alexandru Dimitne Ghica... cu bine-cuvântarea, 
râvna ți toată cheltuiala iubitorului de Dumneqeu Eptscop al sfintei Episcopti Buqău... 
D. D. Eiloteiu, Tomul 2, Ațe^at și copertat de Cuviosul Protosinghel Serqfim 
Egțumenul) Schitului Alunițului metohul Sf. Eptscopit, în tipografia Sjintei Episcopu 

Butfiu, anul 1856, Decembrie 10. ”De format 4° (18,5 x 26,5 cm.), cartea are o 

filă (nenumerotată) după foia de titlu + 264 p.
Pe fila nenumerotată se găsește Prefața - către „toți iubitorn de 

bisericească armomef semnată de Piloteiu BLpiscopul Buyăului, iar pe verso este o 
gravură semnată de ieromonah Co(n)statnin și în care este reprezentată Invierea 
Domnului. In Prefață, întâistătătorul Episcopiei Buzăului menționează că 
„precum în precuvântarea noastră de la începutul Anastasimatarului amfăgăduit că vom 
da în tipar în ec^emplare de ajuns un curs de Cărți de musichie Bisericească din cele ce s- 
a tipărit până acum în limba rumânească, în sfârșit iată că după tipărirea 
Teoritikonului, Anastasimatarului, Irmologhionului și a Tomului întâiu din Antologhie 
(lucrate de fiericitul întru pomenire leromonah Macarie Tortarie al Sf. Mitropolii..fi ese 
de supt tiparși cea mai după urmă Antologhie de cântări Bisericești, care cu bună voință 
se pune înaintea dragostei voastre celor ce sunteți doritori de sfinte melodii. ” Din aceste 
afirmații concluzionăm faptul că la Buzău s-au retipărit operele lui Macarie,

Volumul de față conține cantări la Sfânta Liturghie: Antifoanele, 
SRnte DumnezeuJe..., Heruvice pe toate glasurile de: Petru Berechet, 
Gngorie Protopsaltul, al doilea rând de Heruvice traduse de Antnn Ponn al

160

Mitropolii..fi


Ljbraria

Sfânta Liturghie a Darurilor inainte sfințite, iar spre sfârșitul cărții sunt 
cratimi (terirem-uri) pe mai multe glasuri compuse de Petru Berechet.

Anastasimatar (cota II 5209)
Acest volum a văzur lumina tiparului în Tipografia Sfintei Episcopii (de la) 

hutfiu, în 1856, „adoa-oară tipărit în filele prea Luminatului fi prea inălțatului 
nostru Domn Barbu Dimitrie Știrbei, prin binecuvântarea, râvna fi toată cbeltuiala 
iubitoriului de Dumne^eu Episcop al sfintei Episcopii Buyău D. D. Filotei ... întocmai 
după modelul al celui întru pomenire răposat Macarie leromonahul Dascăl de musichie. ”

Prefața este scrisă de episcopul Filotei, unde îl arată pe Macarie ca 
vrednic de pomenire pentru munca sa de-o viață în slujirea muzicii 
bisericești. Mai este menționat și Anton Pann, ca un dascăl iscusit al muzicii, 
amintind și de cărțile care s-au tipărit prin osteneala lui. Tot în Prefațâ, 
episcopul Buzăului spune că a mai tipărit: Gramatica lui Macarie, 
Irmologhionul lui Anton Pann, o Antologie în două volume, culeasă de 
mai mulți autori, și Pâresimierul. Toate aceste cărți sunt dedicate de 
Episcopul Filotei, tinerilor râvnitori de dumne^eieștile cântări, pe care îi îndeamnă la 
studiu ca mai apoi să culeagă roadele ostenelilor lor.

Teoriticon
Pagina de titlu a acestui volum ne fumizează următoarele informații: 

Teoriticon sau privire cuprinzâtoare a meșteșugului Musichiei 
Bisericești, dupâ așâzâmântul Sistimii cei noă. Acum adoa ediție 
tipârit in zilele prea înâlțatului nostru Prinț Alecsandru Dimitrie 
Ghica Caimacanul Țârii Românești. Cu binecuvântarea, râvna și 
toatâ cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu Episcop al sfintei 
Episcopii Buzău ... D. D. Filoteiu. Așezându-se intocmai dupâ 
originalul Ieromonahului Macarie, insâ scârile precum sânt așezate in 
ediția de Iași... in tipografia Sfintei Episcopii Buzău, anul 1856.

De format 4° cartea are următoarea paginație: 1 filă (nenumerotată) la 
început + 42 p. Conținutul este identic cu cel al Theoreticonului lui 
Macarie, împărțit tot în 19 capitole, numai că aici nu se regăsesc acele planșe 
cu scările glasurilor. Pentru că lipsesc scările intervalice de la Macarie,
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această ediție din păcate nu redă la fel de explicit și detaliat intervalele 
muzicale, adică acele detalii care fac diferența. Abordarea scărilor intervalice 
este desttil de superficială și nu punctează elementele distinctive ale 
glasurilor.

Prin studierea îndeaproape a acestor volume: Tomul întâiu al 
Antologiei, Irmologhiu sau Catavasier, Rânduiala Sfintei §i 
Dumnezeeștii Leturgliii și Teotiticonului, constatăm faptul că aceaste 
cărți au fost alcătuite din necesități practice, adică lucrările tipărite de 
Macarie și Anton Pann cu câțiva ani înainte nu au acoperit numărul 
doritorilor de psaltichie românească. Așa că a fost nevoie de o retipărire a 
cântărilor românite de cei doi mari dascăli. Episcopul Filotei al Buzăului 
împreună cu Ieromonahul Serafim Egumenul Schitului Alunișul au facut 
posibilă retipărirea operei lui Macarie Ieromonahul, la care s-au adăugat și 
cântări traduse și/sau compuse de alți dascăli români de psaltichie. In aceste 
volume se cuprinde o colecție de cântări, dintre cele mai de trebuință 
cântăreților de strană pentru aproape toate slujbele ce se oficiază în cultul 
liturgic al Bisericii Ortodoxe, în toate cele trei perioade (Octoih, Triod și 
Penticostar) ale anului bisericesc.

Concluzii
Macarie Ieromonahul merită un loc de frunte în galeria marilor dascăli 

de psaltichie care au pus bazele cântării bisericești în limba română. E1 a fost 
primul care a tipărit în limba română cele mai de trebuință cărți pentru 
strănile bisericilor ortodoxe din țările române. Procesul de traducere și 
românire a cântărilor bisericești datează oficial încă din timpul Sfântului 
Voievod Constantin Brâncoveanu. De atunci, se păstrează manuscrisul de 
Psaltichie rumânească al ieromonahului Filothei sin Agăi Jipei.17

17 Manuscrisul, datat 24 decembrie 1713, a fost scris în Mitropolia din 
curești în vechea sistimă, azi păstrându-se la Biblioteca Academiei Române, 

(mss. rom. 61).

Nu vom greși zicand că Macarie Ieromohaul este părintele muzicii 
bisencești românești, cel care a oferit unul din modelele cele mai măiestrite
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lăbraria

de românire a cântarilor bisericești, sau „nationaltițarea mu^icii bisericești? așa 
cum o numește Pr. Acad. Niculae M. Popescu.18 Nu puțină a fost osteneala 
în traducerea cântărilor originale din limba greacă, aceasta deoarece 
diferențele dintre limbile greacă și română sunt atât de mari, încât le poate 
vedea și un necunoscător. Cea mai mare greutate întâmpinată de Macarie a 
fost atunci când a trebuit să adapteze textul liturgic românesc la melosul 
cântărilor originale grecești. Dar ea a fost trecută cu succes de Macarie 
Ieromonahul, reușind să mențină melosul grecesc aproape neschimbat și să 
dea cuvintelor românești înțelesul potrivit. Așezarea exactă a accentelor 
muzicale din originalul grecesc pe metrica cuvintelor românești dovedește 
faptul că Macarie nu era numai un foarte bun muzician, ci și un fin 
cunoscător al celor două limbi.

18 Pr. Prof. Niculae M. Popescu, Viața și activitatea dascălului de cântâri 
Macarie Ieromonahul, București, 1908, p. 44.

Buna receptare a operei Ieromonahului Macarie este dovedită de 
numeroasele cântări compuse sau traduse de el ce se găsesc și astăzi în 
cărțile de muzică bisericească. Vestitele Axioane praznicare ale lui 
Macarie sunt cântări ce nu lipsesc din repertoriul oricărui cântăreț. Cântarea 
Vai mie înnegritule suflete... (stihira de la Slava... Stihoavnei Vecemiei 
de la Duminica Infricoșătoarei Judecăți) compusă de Macarie Ieromonahul 
este o capodoperă a muzicii bizantine românești. Deși începe în glasul 8, 
melodia acestei cântări are incursiuni în aproape toate glasurile bisericești, 
punând în valoare bine și expresiv textul liturgic, care este de o rară 
frumusețe.

Macarie Ieromonahul rămâne unul din pilonii principali pe care se 
sprijină muzica bisericească românească. Procesul de „românire a cântărilor 
bisericești” continuat prin ostenela marelui „dascăldepsalticbie” face ca muzica 
ce se cântă astăzi în Biserica Ortodoxă Română să păstreze autenticitatea 
muzicii bizantine, încadrându-se în hotarele Sfintei Tradiții și în prevederile 
Sfintelor Canoane.
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