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N O T E 

ESTE SF. TEODOR STUDITUL AUTORUL LAUDELOR 
ÎNGROPĂRII DOMNULUI? 

DANIEL SUCEAVA 

Tradiţia Bisericii Ortodoxe legase mai demult compunerea textului Laudelor îngropării Domnului de 
numele sfîntului Teodor Studitul, marele egumen, teolog şi scriitor din prima perioadă a iconoclasmului (sec. 
VIII-IX), ferventul apărător al cultului sfintelor icoane, victimă a persecuţiilor basileilor Constantin al VI-lea 
şi Leon al V-lea, precum şi ale patriarhilor Tarasie şi Nichifor I. Deşi această atribuire este în prezent 
desuetă, am găsit-o reafirmată în numeroase publicaţii greceşti contemporane1, dar am întîlnit-o şi în 
literatura autohtonă, în cel puţin trei cazuri2. Ne-am întrebat de unde ar putea ea proveni, amintindu-ne îndată 
de afirmaţia lui G.I. Papadopulos3: „Ei3j au3tòn a3podi1detai tò Tupikòn th~j monh~j tw~n Stouditw~n, kaì o2  
3Epita1fioj Qrh~noj « 2H zwh̀ e3n ta1fw0»”. Petre Vintilescu citează4 această veche, ilustră, dar imperfectă 
sursă5, având însă precauţia să precizeze, ca şi istoriograful grec de altminteri (a3podi1detai), că este vorba de 
ο atribuire a cărei paternitate este incertă. Mai citează şi pe G. [sic]6 Erbiceanu, care alcătuise o sinteză 
despre Imnologia Epoceĭ până la Damascen, trimiţând şi la Liturgica  lui Mitrofanovici7. Poate pe această 
filieră vor fi mers autorii publicaţiilor menţionate în nota 2, dar a rămas nedumerirea în ce priveşte sursa pe 
care s-a întemeiat Papadopulos în afirmaţia sa, avansată totuşi prudent8. Autorul, care în chiar nota despre 

                                                 
1 Cea mai recentă „autoritate”, adesea citată, se pare a fi poetul şi traducătorul Iorgos Koropoulis (născut în 1960). 
2 (1) Dr. Nicolae Ionescu-Pallas, Sfântul Theodor Studitul, imnograf şi apărător al sfintelor icoane, în: Vestitorul Ortodoxiei, 

anul VI, nr. 113 (31 martie 1994), p. 5; (2) Prohodul Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Studiu poetico-
muzical de: Dr. Nicolae Ionescu-Palas şi Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu, în: Biserica Ortodoxă Română (BOR) 117 (1999), nr. 1–6 
(ianuarie–iunie), p. I–LVIII (anexă). Studiul introductiv începe prin a afirma că Prohodul „este opera poetică şi muzicală a 
imnografului Theodor Studitul (759–826), stareţ al mânăstirii Studion [corect este Studios, nu Studion, pentru care vezi H. Delehaye, 
Stoudion – Stoudios, Analecta Bollandiana 52(1934)64–65] din Constantinopol”. Aceeaşi afirmaţie (în formulare identică) este 
reluată şi în broşura (3) Prohodul Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (EIBMBOR), Bucureşti, 2006. Prefaţa (p. 3–7) este semnată de aceiaşi Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu 
Moldoveanu şi Dr. în Ştiinţe Nicolae Ionescu-Palas. Aceste lucrări nu produc nici o referinţă bibliografică. 

 

3 Sumbolaì ei3j th̀n i2stori1an th~j par’ h2mi~n e3kklhsiastikh~j mousikh~j, Atena 1890, p. 236. 
4 Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea bisericească, Bucureşti 1937, p. 121. 
5 Vintilescu citează de fapt din versiunea prescurtată, @Istorikh̀ e3pisko1phsij th~j buzantinh~j e3kklhsiastikh~j mousikh~j a3po ̀

tw~n a3postolikw~n cronw1n me1cri tw~n kaq’ h2ma~j, Atena 1904, p. 56. În versiunea rezumativă a sintezei sale, G. I. Papadopulos 
consacră mînăstirii constantinopolitane Studios un capitol aparte (@H monh ̀ tou~ Stoudi1ou kaì oi2 e3n au3th~0 u2mnogra1foi kai ̀
a3smatogra1foi katà tòn q' ai3w~na), insistînd asupra importanţei acestui centru monahal pentru consolidarea, între altele (cum ar fi 
şcoala de caligrafie), a imnografiei şi muzicii bizantine, pe urmele marilor înaintaşi, Ioan Damaschinul, Cosma Melodul şi mai ales 
Roman Melodul. Fără îndoială este vorba aici de o realitate istorică, subliniată deseori. V. de pildă Egon Wellesz, A History of 
Byzantine Music and Hymnography, Oxford 21961, p. 229. Sinteza studită a definit ceea ce avea să devină „caracteristica 
permanentă” a rugăciunii ceasurilor în ritul bizantin Cf. Robert F. Taft, Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine 
Rite, în: Dumbarton Oaks Papers 42(1988)182 [Liturgy in Byzantium and Beyond, Collected Studies, Series CS493, Aldershot, 
Variorum, 1995, IV]. Taft reproduce în capitolul dedicat sintezei studite constantinopolitane formularea succintă a acestei 
caracteristici, datorată lui M. Arranz (Les prières presbytérales des matines byzantines, II: Les manuscrits, in: Orientalia Christiana 
Periodica 38[1972]85): „a strong Byzantine coloration, a certain taste for the cathedral traditions, an importance assigned to chant to 
the detriment of the psalter”. 

 

6 Aşa apare semnătura articolului în Biserica Ortodoxă Română (BOR)  7(1883)133–148. 
7 Cernăuţi, 1909, p. 321. 
8 În @Istorikh̀ e3pisko1phsij, după 14 ani, vedem că autorul a renunţat la formularea echivocă, optând pentru tonul deplin afirmativ. 

STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, T. 1 (45), P. 123–127, BUCUREŞTI, 2007 
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cuv. Teodor afirmă că imnograful ar fi fost fiul lui Fotios [!] şi nepot al lui Roman Melodul [!], deprinsese pe 
cititorii săi mai bine informaţi cu anacronismele şi inexactităţile care de altfel i-au şi atras o scurtă şi ironică 
recenzie din partea lui Krumbacher în chiar prima apariţe a bianualului Byzantinische Zeitschrift. Dacă 
Papadopulos menţionează pe Fotie (tou~ Fwti1ou în loc de Fwteinou~), lucrul s-ar putea trece în 
contul unei banale coquille. Mai curioasă este rudenia ipotetică cu marele melod şi ar fi interesant de 
cercetat care îi va fi fost originea. Ne-am gândit la cartea mai veche a lui K. Oikonomos, una din 
sursele copios utilizate de autorul nostru. În vol. IV al monumentalei lucrări a lui Constantin tou~ e3x 
Oi3kono1mwn, citat de Papadopulos în legătură cu operele atribuite cuviosului, nu am găsit decât citatul 
din Ps.-Codinos9. Dar în vreme ce învăţatul prelat se rezuma doar la acea referinţă, aşezată concluziv 
după înregistrarea calităţii celor doi fraţi drept autori ai unei bune părţi din Triod, Papadopulos 
formulează altfel afirmaţia. El scrie, tot „după Codinos”, că în vremea lui Leon al V-lea Armeanul 
(813–820), împreună cu fratele său Iosif, cuviosul a compus (e3melw10dhse) canoanele cuprinse în 
cartea Triodului, adăugând că a vieţuit în biserica sfântului Roman (kaqh1menoj e3n tw~0 naw~0 tou~ 
a2gi1ou Rwmanou~). La p. 750 din al IV-lea volum al cărţii lui Oikonomos aceste detalii lipsesc, deşi 
Papadopulos îl citează în subsol. Deducem că el a utilizat direct pasajul din Ps.-Codin. Este adevărat 
că patriograful anonim menţionează biserica dedicată Sf. Roman martirul de către Sf. Elena, unde 
după 500 de ani de la construirea ei aveau să se aşeze şi să compună canoane cei doi fraţi. Dar aceasta 
este o pură legendă. Când Leon i-a exilat (815), monahii trăiau în mănăstirea tw~n Stoudi1ou, iar Sf. 
Teodor nu a mai revenit în Constantinopol decât o dată, în anul 82110. Pe la mijlocul secolului al XV-
lea un călător rus la Ţarigrad a atribuit mormântul mucenicului sirian din vremea lui Diocleţian (18 
noiembrie) lui Roman Melodul11 şi am putea întrezări aici şi originea legendei legate de înrudirea lui 
Teodor. Trebuie adăugat, desigur, faptul că renumele lui Teodor ca imnograf s-a legat în primul rând 
de personalitatea marelui său înaintaş. 

În literatura modernă nu am găsit menţiunea fericitului Teodor drept autor al Prohodului. Nici la 
C. Émereau12 (care trece compoziţia Laudelor îngropării sub numele ieromonahului Ignatie, arhimandrit al 
mănăstirii sf. Dimitrie „prope Vatopedium siti”), nici la Beck13, care citează studiul din 1936 al lui 

                                                 
9 Peri` tw~n O, e2rmhneutw~n th~j Palaia~j qei1aj Grafh~j, IV, Atena, 1849, p. 750: poihta`j kano1nwn. Autorul trimite la 

p. 94 a uneia din ediţiile Patriei, poate la p. 98 din ediţie care îi va fi stat la îndemână, aceea a lui Bekker din CSHB (1843). 
Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca, vol. X(1807)448: „Poihtàj tw~n kano1nwn Theodorum Studitam et Iosephum, (episcopum 
Thessalonicensem,) eius fratrem laudat Codinus Origg. CPol. c. 104. p. 50”. Th. Preger, Scriptores originum Constantinopolitanarum 
[…], fasciculus alter Ps.-Codini continens, Lipsiae 1907, p. 245, 81: Oi2 dè poihtaì  3Iwsh̀f kaì Qeo1dwroj o2 a3delfòj au3tou~ o2 
Stoudi1thj e3kei~se e3kaqe1zonto kaì e3poi1oun toùj kano1naj e3n toi~j cro1noij Le1ontoj tou~  3Armeni1ou. Metà de ̀f' e7th tou~ 
ktisqh~nai toǹ au3tòn naòn h9san  3Iwshf̀ kaì Qeo1dwroj oi2 poihtai1. Du Cange, Historia byzantina duplici commentario 
illustrata, Lutetiae Parisiorum MDCLXXX. Constantinopolis Christiana, lib. IV, p. 135, LXXXVII: S. ROMANI ædem à B. Helena 
ædificatam auctor est Codinus pag 49. ex Originibus CP, ineditis […]. Quis autem iste S. Romanus, incertum: nam binos hoc nomine 
sanctos colit Ecclesia Graecanica, quorum festum agit, Emesini Contaciorum scriptoris, qui sub Anastasio Imp. vixit, I. Octob. 
alterius Martyris in Palæstina sub Dioclet. XVIII. Nov. […] Denique in eo monasterio sanctos Josephum Poëtam, & Theodorum 
Studitam ejus fratrem hic commoratos, composuisseque Canones Leone Armenio imperante. V. şi Leo Allatius, Diatriba de 
Theodoris (reprodusă de Angelo Mai în Nova Patrum Bibliotheca, vol. VI, p. 158, după care s-a reluat în PG 99, coll. 49–58): 
„Canonum potissimam partem ipse cum Josepho fratre composuit, in templo sancti Romani, cum Leonis Iconomachi minas 
subterfugiens, ibi leteret. Origines Constantinopolitanæ nondum editæ (conf. Imper. Orient., t. I, ed. Paris. p. 55, cum diversitate)”. 
Apoi reproduce pasajul şi îl traduce în latineşte: „[...] Fama est canonum compositores Theodorum et Josephum Studitas, ob metum 
Leonis Iconoclastae in Syria nati, illuc confugisse, ibique morantes, canones composuisse. Quingenti vero anni præterierant, ex quo 
templum ædificatum fuerat, ad dictorum poetarum habitationem”. Este locul aici să amintim că Leo Allatius († 1669) ne-a lăsat şi o 
mărturie contemporană despre desfăşurarea procesiunii epitafului: „Ad haec tamen tempora usus obtinuit, ut dum Psalmus CXVIII 
canitur, et singulis versiculis singula Troparia concinuntur [s. n.], Christus, decore exsculptus [...]” (De Ecclesia occidentalis atque 
orientalis perpetua consensione, Coloniae 1643, col. 1447, apud Pallas, op. cit., p. 10). 

10 R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire Byzantin, Ière partie: Le Siège de Constantinople et le Patriarcat 
Œcuménique, t. III: Les églises et les monastères, Paris 21969, p. 448.  

11 Janin, ibidem. B. de Khitrowo, Itinéraires russes en Orient, Genève, 1889, p. 232. Am văzut mai devreme că nici Du 
Cange, în sec. XVII, nu ştia sub vocabula căruia dintre cei doi sfinţi fusese ctitorită biserica constantinopolitană. 

12 C. Émereau, Hymnographi byzantini, în: Échos d’Orient 28(1925)177–179 şi 29(1926)178. 
13 Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München 1959, p. 798. 
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Pantelakes14, stabilind şi epoca vieţuirii monahului vatopedin („den letzten byzantinischen Dezennien”), şi 
nici la alţii. O atare scriere nu figurează nici în lista lui Fabricius şi nici în Patrologia Greacă, vol. 99. Ar fi 
de văzut, de pildă, ce zice A. Schneider, Der heil. Theodor von Stoudion. Sein Leben u. Werken, Münster 
1900 (menţionat de Émereau sub Theodorus Studita), dar această monografie ne-a fost inaccesibilă15. N.V. 
Thomadakis crede şi el că acest gen poetic ar fi apărut „peri` tou`j e3sca1touj cro1nouj tou~ Buzanti1ou”16 
şi, nefăcând nici o aluzie la Teodor, semnalează unele manuscrise (Vatop. 428, Sinait. 746, din sec. XVI) 
unde apare drept autor arhimandritul Ignatie. Nici în articolul din ThEE17, care preia în parte afirmaţiile din 
Introducerea citată mai sus, adăugând şi unele consideraţiuni suplimentare (prozodie, metrică), Thomadakis 
nu pomeneşte de Teodor Studitul.     

Se ştie însă ce rol hotărâtor a avut prea fericitul în alcătuirea şi definitivarea Triodului18, mai precis a 
redacţiei constantinopolitane studite, pe care manuscrisele Triodului cu începere din secolul XI o atribuie 
celor doi fraţi, Teodor şi Iosif (ulterior arhiepiscop al Tesalonicului). Că acest Iosif († 832) ar fi fost cu 
adevărat fratele sfântului, ori însuşi Iosif Imnograful (Sicilianul), cum pare a pune problema autorul 
memoriului menţionat (cf. Macarie, op. cit., p. 2519), importă mai puţin în nota de faţă. Dar abia secolul al 
XV-lea va vedea introducerea în structura finală a Triodului a strofelor Prohodului „care reprezintă până în 
zilele noastre pentru credincioşii ortodocşi punctul culminant al celebrărilor Săptămânii Mari”20, deşi este 
citată în continuare teza din 1965 a lui D.I. Pallas21 care afirmă22 că „originea acestor strofe urcă de fapt în 

                                                 
14 Emanuil G. Pantelakes, Ne1a  3Egkw1mia tou~  3Epitafi1ou e3k Sinai_tikou~ ceirogra1fou, în: Qeologi1a 14(1936)225–250. 

Autorul afirmă că vechea Biserică nu a cunoscut „tà kalou1mena #Egkw1mia”, a căror introducere în slujba Sâmbetei celei Mari  ar data 
din perioada Căderii Constantinopolului (katà toùj perì th̀n a6lwsin th~j Po1lewj cro1nouj). Versiunea publicată de Pantelakes 
după cod. Sinai 746 este a arhimandritului Ignatie de la mănăstirea Sf. Dimitrie cel Mare (la Vatoped) şi poate fi aflată în multe 
manuscripte, din care trei a găsit chiar la Sinai, al patrulea la EBE şi al cincilea la Marea Lavră a Athosului. Toate sunt din secolele 
VI şi VII (Pantelakes, p. 29 din extras). Dar ştim că şi în secolul V se cânta psalmul Amomos la slujba Epitafului (cod. Iviron 1120, 
papadichie de mâna lui Manuil Hrisaf din anul 1458, f. 474: “Tou~to ya1lletai kaì ei3j tòn #Epita1fion tw~0 Mega1lw0 Sabba1tw0”. 
Apud Gr. Th. Stathis, Les anagrammes et les “mathémata” de la mélopée byzantine, Atena 1979, p. 108).  Să se mai vadă şi studiul 
aceluiaşi Pantelakes despre manuscrisele sinaite publicat cu puţin timp înainte în Praktikà th~j e3n #Aqh1naij Cristianikh~j 
#Arcaiologikh~j @Etairei1aj tou~ e7touj 1933, Atena 1936, p. 154 urm. Într-una din dezbaterile publicate de aceeaşi asociaţie 
ateniană (Praktikà [...] tou~ e7touj 1932, Atena 1933, p. 135–140), Venetia Kottas aborda chestiunea hierotelestiei Patimilor 
Mântuitorului, adică a slujbelor de la utrenia Vinerii celei Mari şi de la utrenia Sâmbetei Mari (a Epitafului), constatînd că nu sunt 
cunoscute dovezi ale existenţei ei, în forma practicată astăzi, înainte de 1453. Aşadar în perioada bizantină slujba epitafului şi deci 
cântarea Laudelor îngropării (o2 e3pita1fioj qrh~noj) nu existau. După cunoscuta autoare a monografiei Le théâtre à Byzance (Paris, 
1931), rânduiala Patimilor lui Hristos (h2 dia1taxij tw~n Paqw~n tou~ Cristou~) a fost introdusă în biserica greacă în vremurile 
înrobirii (katà tou`j cro1nouj th~j doulei1aj), adică ale turcocraţiei, în contextul arzătoarei năzuinţe de libertate a naţiunii elene. 
Puterea otomană nu a perturbat niciodată manifestarea pietăţii populare, desfăşurată fără oprelişti la Constantinopol, mai ales la 
marile sărbători creştine, inclusiv sub forma teatrului sacru.  Monahismul şi Biserica în general au sfârşit prin a accepta introducerea 
în cadrul slujbelor a unora din aceste manifestări laice (Le théâtre à Byzance, p. 131 şi urm.). 

15 O bibliografie recentă poate fi consultată în Dumbarton Oaks Hagiography Database (1998), sub numele sfântului 
(www.doaks.org/hagiointro.pdf). 

16 Ei3sagwgh ̀ei3j th̀n Buzantinhǹ Filologi1an, I, Atena, 21956, p. 217. 
17  Qrhskeutikh̀ kaì #Hqikh̀ #Egkuklopaidei1a 5(1964)784 urm. 
 

18 A se vedea: Ierom. Macarie Simonopetritul [Gérard Bonnet], La Mystagogie du temps liturgique dans le Triodion, mémoire 
dactylo, 1978, trad. rom. de I.I. Ică jr., Sibiu, 2000. Cf. E. Wellesz, op. cit., p. 141. După Wellesz, nu numai Triodul, dar şi 
Penticostarul ar fi opera studiţilor de la începutul secolului al IX-lea („probably of Theodore and Joseph Studites themselves, or of 
their pupils and followers”). 

19 În fapt, chestiunea e de mult lămurită şi s-au putut distinge compoziţiile lui Iosif Imnograful de cele ale omonimului său 
studit. Cf. Eutychios I. Thomadakis,  3Iwsh`f o2  3Umnogra1foj. Bi1oj kai` e7rgon, Atena 1971, p. 77–94, precum şi recenzia lui 
D. Stiernon, Revue des Études Byzantines 31(1973)244: Thomadakis „expose les critères permettant de distinguer les compositions 
de Joseph l’Hymnographe de celles de son homonyme stoudite, Joseph, archêveque de Thessalonique, tous deux artisans de la réforme 
hymnographico-liturgique au IXe siècle”. Articolul lui A. J. Phytrakis în  3Episthmonikh ̀  3Epethrìj th~j Qeologikh~j Scolh~j 
17(1970)1–27, pe care Stiernon nu l-a putut vedea (recenzia citată, p. 245, nota 1), tratează tocmai „sur Joseph Hymnographe et le 
Stouditès”.  Pe câte ştim, nici în literatura mai veche cei doi imnografi nu au fost confundaţi. 

20 Ierom. Macarie,  ibidem, p. 27. Formularea lui Pallas este de fapt mai scurtă şi el citează în sprijin şi doi cunoscuţi istorici ai 
Bisericii ruse, Vl. Troiţkii (1912) şi E. Golubinskii (1904).   

21 Die Passion und Bestattung Christi im Byzanz, München 1965 [Miscellanea Byzantina Monacensia 2]. 
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secolul VIII, încheierea lor în secolul XV fiind doar prilejul unei mai mari solemnizări”23. Am putea vedea 
aici sugestia unei înrâuriri, dar este ştiut că opera poetică a sfântului, cu precizarea că ne referim doar la 
aceea a iambografului, nu a avut vreo influenţă notabilă24. Nu acelaşi lucru se poate spune, fără îndoială, 
despre grandioasa operă a imnografului25. 

Revin însă la bibliografia românească a chestiunii. În studiul menţionat mai sus, C. Erbiceanu 
pomeneşte pe Sf. Teodor înşirând câteva din compunerile sale liturgice, între care şi Prohodul: „Póte totŭ a 
luĭ este şi Imnul plângătorŭ Epitaficŭ. (Inmormêntarea Domnuluĭ)”26. Autorul nu citează nici o sursă. 
Afirmând că „aşişderea să fi compus Teodor Studitul o mare parte a imnelor ce se cântă astăzi la serviciul 
înmormântării Domnului nostru Isus Christos şi canonul la re’ntroducerea cinstirii sf. icoane [...]27,  
Mitrofanovici face trimitere la Историческій обзоръ пђснопђвцевъ и пђснопђнія греческой церкви, 
Черниговъ 21864, p. 302 şi 306. Am consultat prima ediţie, accesibilă nouă, a cărţii arhiepiscopului Filaret 
(Gumileovski) al Cernigovului28. Autorul afirmă de la început, ca şi Papadopulos, că Teodor ar fi fost 
nepotul Sf. Roman (святый племянникъ св. Романа), ceea ce ne face să credem că ambii au avut o sursă 
comună, mai veche. Mai la vale aflăm că cele 75 de stihiri „anabaqma” (vrea să zică a3nabaqmoi1) ar fi 
creaţia Studitului (твореніе Өеодора Студита), fiind adică vorba de „nimic altceva” (ничто иное) decât de 
„cântările la îngroparea Domnului Iisus”. S-ar afla în „manuscrise din Biblioteca Bodleiană” (въ 
рукописяхъ Бодлеянской Библіотеки), fără altă specificaţie. Şi adaugă precizarea că în slujba actuală 
numărul lor corespunde numărului stihurilor psalmului 118, deşi în unele manuscrise slave a întâlnit şi un 
număr mai mic. Dar în cele trei stări ale Prohodului se cuprind 176 de tropare, câte versete are şi psalmul 
11829. Este curios şi inexplicabil cum savantul ierarh a confundat cele 75 de stihiri anabathmi din Octoih cu 
versetele Laudelor îngropării. Acelea se cântă duminica la utrenie, fiind rânduite pe cele opt glasuri, 
respectiv câte trei a3nti1fwna pentru fiecare, cu excepţia glasului 8 căruia îi sunt alocate patru. Apoi fiecare 
din cele 25 de „antifoane” are trei stihiri, împlinindu-se aşadar numărul de 7530. Conţinutul lor nu are nimic a 
face cu cântările Prohodului dar, formal, am putea explica confuzia şi prin aceea că distribuirea versetelor 
antifoanelor aminteşte de vechea diviziune a psalmilor graduali în sta1seij (vezi L. Petit, articolul din 
DACL citat mai jos). Apoi întâlnim aceeaşi structurare pe psalmul 118. Dar nu este aceasta alcătuirea 
primitivă a cîntării antifonice a creştinilor sirieni, pe care a moştenit-o imnografia bizantină, adică: sti1coj 
(versetul din psalm), alternând cu troparul (corespunzător sirianului enyana)?31. Pe de altă parte, este 
adevărat că stihirile anabathmi au fost atribuite cuv. Teodor32 şi numele lui apare în manuscrise muzicale 
încă din secolul al XII-lea. Cod. Iviron 470, reprodus în facsimil în al doilea volum al seriei Monumenta 
Musicae Byzantinae (în anul 1938), conţine şi două acoluthii avîndu-l ca autor (f. 77 şi f. 96v)33. Xiropotam 
                                                                                                                                                                  

22 D.I. Pallas, op. cit., p. 11 urm. Este cazul a preciza aici că autorul redă de fapt opinia lui Sofronios Eustratiades, exprimată în 
studiul acestuia @H a3kolouqi1a tou~ Mega1lou Sabba1tou kaì tà megaluna1ria tou~ #Epitafi1ou, apărut în două numere succesive 
ale publicaţiei Ne1a Siẁn în anii 1937 şi 1938. Fostul episcop al Leontopolei afirma de altfel că autorul Prohodului Domnului ar fi putut 
fi mitropolitul Neilos al Rodosului (†1379). 

23 Ierom. Macarie, op. cit., p. 27. 
24 Theodoros Studites, Jamben auf verschiedene Gegenstände. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar besorgt von 

Paul Speck, Berlin 1968 [Supplementa byzantina 1], p. 104–105 (cap. VII, Nachwirkungen). Totuşi, epigramele dedicate vieţii monahale nu 
sunt lipsite de prospeţime. „A cause de leur charme inhabituel, ils se différencient de l’oeuvre poétique de Théodore, ainsi que de la 
littérature byzantine toute entière” (N. Radošević-Maksimović, La valeur littéraire des épigrammes de Théodore le Stoudite, in: Зборник 
радова Византолошког Института 14–15 [1973]243). 

25 Între alţii, E. Wellesz, loc. cit., p. 229–236. 
26 BOR 7(1883)145. 
27 Subl. în textul ediţiei din 1929, prelucrată, completată şi editată de Teodor Tarnavschi şi Nectarie Nicolae Cotlarciuc, p. 359. 
28 Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви, Санкт-Петербург, 1860, p. 231–237. 
29 @O &Amwmoj [sc. yalmo1j] este numele care s-a dat în terminologia liturgică ortodoxă psalmului 118. Cf. Diane Touliatos-

Banker, The Byzantine Amomos Chant of the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Tesalonic 1984 [#Ana1lekta Blata1dwn 46], în 
special p. 200–211. 

30 Cf. MMB I1 (1935), p. 13 urm. şi L. Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques, Paris, 1895, p. 7 urm. Vezi şi 
P. Vintilescu, op. cit., p. 112. Conform antifonarului oficiului catedral al Marii Biserici (a3smatikh̀ a3kolouqi1a), psaltirea liturgică 
este structurată în 74 (sau 76) de antifoane ale psalmilor. Cf. Taft, cit. în nota 5 a studiului de faţă; M. Arranz, L’office de l’Asmatikos 
Hesperinos, IIe partie: La psalmodie, în: Orientalia Christiana Periodica 44(1978)391–419; O. Strunk, The Byzantine Office at Hagia 
Sophia, Dumbarton Oaks Papers 9–10(1956)175–202 (repr. în: Essays on Music in the Byzantine World, New York, [1974], p. 112–
150). Acesta ar fi aşadar modelul pe care s-a alcătuit seria celor 75 de stihiri a3nabaqmoi1. 

31 Gustave Reese, Music in the Middle Ages, London [1941], p. 68, 78. E. Wellesz, op. cit., p. 171. 
32 C. Émereau citează pe L. Petit. V. Échos d’Orient 28(1925)179: #Anabaqmoùj (seu tria antiphona ex binis psalmorum 

versibus et singulis tropariis constantia quae recitationem psalmorum in Laudibus sequuntur) dicitur Theodorus composuisse et 
Octoecho intulisse. 

33 Gr. Stathis, Les manuscrits de musique byzantine. Mont Athos, Atena, vol. III (1993), 1031. 
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270 (sec. XV), Dohiar 41 (sec. XIII), Cutlumuş 403 şi 411 (din sec. XIV) – şi mă rezum doar la manuscrisele 
athonite catalogate până acum de Gr. Stahis – menţionau pe Teodor Studitul drept autor al troparelor 
anabathmoi. Legenda înregistrată de Nichifor Calist Xantopol34 şi preluată ulterior de Nicodim Aghioritul35 
spune că nu sf. Ioan Damaschinul ar fi „poetul şi melurgul” troparelor anabathmi ale Octoihului, cum se 
poate vedea din chiar stilul şi expresia lor, care nu se aseamănă cu aceea obişnuită a Damaschinului (h6tij 
dèn o2moia1zei mè th̀n sunh1qh fra1sin tou~ Damaskhnou~), ci sf. Teodor, egumenul mănăstirii tw~n 
Stoudi1wn, în timpul exilului la Tesalonic (797). Alţii susţin însă că fratele sfântului, Iosif Studitul, viitorul 
episcop al Tesalonicului, a compus cele 75 de tropare. Judecând după stilul modest al acestor compoziţii, 
Louis Petit36 a înclinat odinioară să acorde paternitatea lor mai curând Studitului decât lui Ioan Damaschinul, 
multă vreme considerat autor al Octoihului37. 

Aşadar, V. Mitrofanovici operează o sinteză a acestor date confuze şi pune concluzia amintită mai sus 
cu adaosul prezumtivului „să fi compus”, spre deosebire de sursa citată, deplin afirmativă. Cum am văzut la 
început, Vintilescu38 preia informaţia de la Papadopulos, de la Erbiceanu39 şi de la Mitrofanovici, tuspatru 
rămânând rezervaţi în atribuire. 

Înainte de a scoate de sub tipar traducerea îndreptată a Cuvintelor de învăţătură, fostul egumen al 
Căldăruşanilor, arhimandritul Athanasie Dincă, publicase în anul 1940 o broşură despre „viaţa, activitatea şi 
operile” sfîntului40. Nici acest monah nu face pomenire de Prohod, între operele atribuite lui Teodor Studitul, 
dar menţionează Cântările la înmormântare, despre care scrie că sunt „neîntrecute” şi traduce câteva 
fragmente, după Analecta sacra ale cardinalului Pitra, de fapt prin intermediarul abatelui Eugène Marin41: 
„Ce înfricoşată şi străină privelişte! Este fără de viaţă cel care, ieri încă, era tovarăşul meu” etc. Textul editat 
de Pitra42 (Friktòν ble1pw kaì xe1non tò o6rama? o6ti a7pnouj o2 cqe1j moi suno1miloj) ne trimite la strofa 
13 din starea I a Prohodului: %W qauma1twn xe1nwn! w5 pragma1twn kainw~n! o2 pnoh~j moi corhgo`j a7pnouj 
fe1retai [...]43. Oricine recunoaşte aici un topos al imnografiei bizantine. Asemenea paralele între textul 
Laudelor şi  opera imnografică a studitului s-ar putea înmulţi şi desigur o analiză comparativă ar aduce poate 
unele lumini; nu este însă aici locul unui atare demers. De altminteri nu am găsit în studiul lui P. Speck (v. 
nota 24), care s-a ocupat în mod special de limba poetică a sfântului, nici o aluzie în acest sens.  

În concluzie, afirmaţia avansată cu atâta siguranţă de autorii citaţi la început44,  după care Prohodul ar 
fi „opera poetică şi muzicală a imnografului Theodor Studitul”, se cere privită, în lumina surselor amintite, 
cu multă rezervă. Cât despre adăugirea „şi muzicală”, credem că nu mai este cazul a încerca o polemică45. 
Dacă aşa ar sta lucrurile, am putea lua în considerare revizuirea radicală a unui întreg capitol din istoria 
începuturilor muzicii bizantine. 

                                                 
34  2Ermhnei1a ei3j toùj a3nabaqmoùj th~j  3Oktwh1cou. Ediţia îndeobşte citată este cea de la Ierusalim 1862. 
35 Ne1a Kli1max h7toi @Ermhnei1a ei3j toùj e2bdomh1konta pe1nte #Anabaqmoùj th~j #Oktwh1cou, Constantinopol, 1844, p. a' – b'.   
36 Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (DACL) I, coll. 1860–1863. “Comme les a3nabaqmoi1 font partie de 

l’office du dimanche et se trouvent pour cette raison dans l’o3ktw1hcoj, on en a souvent attribué la composition à saint Jean 
Damascène; mais rien n’est moins sûr. Leur style un peu terne et leurs tournures souvent embarrassées n’ont rien de commun avec 
l’éclat et la precision des rythmes damascéniens. Sans être absolument certaine, l’attribution de ces modestes compositions à saint 
Théodore Studite paraît beaucoup plus vraisemblable” (col. 1862). 

37 V. şi Trajan Vintilescu, Studiu istoric şi exegetic asupra Octoihului cu o privire asupra cântărilor în Biserica veche. Teză 
pentru licenţă, Bucureşti, 1907, p. 74–76 („Cântarea acestor trepte antifonice este una din poemile cele mai frumoase ale lui Teodor 
Studitul”).  

38 În teza sa din 1907, p. 76, Vintilescu făcea menţiune de Erminia lui Callist Xantopol, trimiţând şi la precuvântările 
„Octoicilor mari din 1811 şi 1865 din Râmnic”. 

39 Puţin probabil ca Erbiceanu să fi avut ştiinţă de compendiul lui Filaret. 
40 Sfântul Teodor Studitul. Viaţa, activitatea şi operile sale, Bucureşti, 1940, 99 p. cu o hartă a locurilor unde a petrecut 

cuviosul studit. 
41 Saint Théodore, Paris 21906, p. 162 urm. 
42 J. B. Pitra, Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata, I, Paris, 1876, p. 374. 
 

43 Dar este de remarcat că în acest caz comparaţia s-a făcut cu troparul 8 din  Canticum de mortuis, imnul lui Roman Melodul 
şi Wellesz (op. cit., p. 229 urm.) aşează „side by side” cele două texte, ambele după Pitra (op. cit., p. 46 şi 374). Roman Melodul: 
#Exista1menoj ble1pw tò o6rama/ o6ti a7pnouj o2 cqe1j moi suno1miloj etc. 

44 V. nota 2. 
45 O analiză a izvoarelor muzicale ale Prohodului ne-a dat cu ani în urmă regretatul colaborator al revistei noastre, Gh. C. 

Ionescu, Prohodul – Laudele îngropării Domnului. Studiu comparat, în: SCIATMC 37(1990)17–39. Autorul nu menţionează vechiul 
studiu al lui Pantelakis (v. nota 14).  
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