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Abstract: The meaning of comunication refers to a great 

personality and a great saint of the Church of the first centuries of 

christianity, St. Niceta of Remesiana, contemporary of St. Basil the 

Great. The author makes a brief presentation of the life and work of 

St. Nicetas, highlighting in his principal work: „De psalmodiae bono”, an 

important part of singing in the first centuries of christianity – „singing 

together”. 
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A.  Viaţa Sf. Niceta de Remesiana (338 - 420) 

 

Poporul român şi limba română s-au format pe o întinsă arie 

geografică, cuprinzând nu numai teritoriile din nordul Dunării, adică 

Dacia de altădată, ci şi teritorii din sudul marelui fluviu, de pe atunci 

aparţinătoare Imperiului Roman, învăţătura creştină a fost cunoscută 

încă din „veacul apostolic”, continuând apoi cu veacurile următoare. Pe 

la începutul secolului al IV-lea, în provincile romane din sudul Dunării 

existau vreo 40 de scaune episcopale, cu ierarhi de seamă, dintre care 

unii au luat parte şi la lucrările primelor Sinoade ecumenice, ori au scris 
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lucrări de teologie prin care apărau dreapta credinţă în faţa unor 

învăţături greşite
1
. 

Binecunoscut contemporanilor, Sf. Niceta a desfăşurat o 

activitate misionară intensă în Dacia Mediteraneană (Dacia 

Mediterranea), creată în sudul Dunării după retragerea aureliană (271-

275) avându-şi scaunul episcopal la Remesiana astăzi Bela Palanca în 

Serbia
2
. 

Datele externe, puţine la numă, ne lasă să înţelegem faptul că 

Sf. Niceta era originar din această regiune, că a vieţuit între anii 338 şi 

420, fiind contemporan cu marii scriitori ai epocii de aur a literaturii 

creştine, că a avut relaţii chiar strânse şi durabile cu membri ai elitei 

culturale bisericeşti atât din Răsărit cât şi din Apus
3
. 

Jurisdicţia episcopului de Remesiana se întindea asupra daco-

romanilor din Bulgaria şi Serbia de azi, dar şi asupra celor din nordul 

Dunării (Dacia Traiană-România de azi) şi a besilor (ramură dacă), 

încorporaţi toţi în dieceza Iliricului, supusă canonic, între anii 366-535  

Vicariatului apostolic al Tesalonicului, acesta fiind supus direct Papei. 

Mai târziu, între 535-540, aceiaşi daco-romani erau supuşi 

Arhiepiscopiei Iustiniana Prima, subordonată direct Papei. Exista apoi o 

veche şi bogată datină în virtutea căreia episcopii din sudul Dunării 

aveau misionarii lor la populaţia daco-romană în nordul Dunării şi sigur 

Sf. Niceta a îmbogăţit această tradiţie activă apostolică
4
.  

De altfel, în urma celor două vizite din 398 şi 402 făcute de Sf. 

Niceta la Roma, căreia îi este subordonat canonic, şi Sfântului Paulin de 

Nola (lângă Neapoli), prietenul său, pentru a venera cu aceste prilejuri 

şi mormântul Sf. Felix, Sf. Paulin a scris, în cinstea lui, două poeme, 

dintre care,  în Carmen XVII scrie: 

 

                                                 
1 Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, Iaşi, Editura Moldovei şi Bucovinei, 

1994, p. 58. 
2 Niceta de Remesiana – Opere – trad. din lb. latină, introd şi note de Ovidiu Pop, 

Bucureşti, Editura Sofia, 2009,  p.6. 
3 Ibidem, p. 7. 
4 Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastră, Craiova, 1984, p. 

82 şi Ioan G. Coman,  “Izvoarele ortodoxiei româneşti în creştinismul daco-roman”, în 

Ortodoxia, XXXII, 1981, p. 340. 
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II. Pe tine, părinte te numeşte toată regiunea Nordului;  

III. La vorba ta Sciţia se îmblânzeşte şi cei confuzi, la 

învăţătura ta îşi leapădă firea sălbatică...  

şi Geţii aleargă şi, amândoi Dacii.  

IV. Cel ce locuieşte în ţara mijlocie (sau cel ce bogat în cirezi 

de vite), îmblănit locuieşte la ţărm.  

VIII. Prin tine toţi barbarii din acele regiuni tăcute, învaţă să 

laude pe Cristos cu inimi romane şi să trăiască în curăţie şi plăcută 

pace...
5
 

 

Din strofele citate aflăm că atunci când Sf. Paulin îşi scria 

poemul său, Sf. Niceta predica pe Hristos în limba latină strămoşilor 

noştri geţi şi daci, besi şi sciri (hunilor). 

După Vasile Pârvan, jurisdicţia Sf. Niceta s-ar fi întins asupra 

întregului teritoriu de astăzi al Bulgariei, Dobrogei şi asupra unor părţi 

nedeterminate ale Munteniei şi Olteniei
6
.  

Aşadar Sf. Niceta a avut jurisdicţie şi asupra ţinuturilor care 

formează astăzi actualul judeţ Mehedinţi, sediul episcopului de 

Remesiana fiind la o distanţă de numai 230 de kilometri de Drobeta. 

 

B. Opera Sf. Niceta de Remesiana 

 

Activitatea şi opera sa erau cunoscute şi apreciate, Sf. Niceta 

fiind considerat un adevărat apostol, evanghelizator al dacilor, dar, din 

păcate, în cursul Evului Mediu numele lui a fost dat uitării, iar unele 

lucrări din opera sa au fost atribuite greşit altor ierarhi cu nume mai 

sonore ca Sf. Ambrozie sau Fer. Augustin
7
. 

Reputatul exeget britanic  Andrew Ewbank Burn a realizat cea 

dintâi şi rămasă credibilă ediţie critică pentru opera completă a Sf. 

Niceta, astfel: 

                                                 
5 Nestor Vornicescu, op.cit., p. 83. 
6 Vasile Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 

1911, p 62. 
7 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 7.   
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I. „De diversis appellationibus” (Despre diferitele numiri 

potrivite Domnului nostru Iisus Hristos) o predică simplă în care a 

explicat aceste numiri: Cuvânt, Înţelepciune, Lumină, Putere, Înger, 

Om, Miel, Preot, Cale, Adevăr, Viaţă, Pace, Judecător, Uşă, Piatră etc., 

24 de numiri tâlcuite dogmatic şi moral. 

II.  Libelli instructionis (Cărticele de învăţătură), 6 cărţi, sunt 

catehisme pentru pregătirea candidaţilor la botez, din care ni s-au 

păstrat doar în întregime cartea a III-a şi a V-a, expunând învăţătura 

creştină şi combătând greşelile trinitare şi cristologice arianiste şi 

apolinariste, explicând la sfârşit Simbolul Credinţei, ţinând seama şi de 

Catehezele Sf. Ciril al Ierusalimului
8
.  

III.Cuvântări:  

  De vigillis servorum Dei (Despre privegherile robilor lui 

Dumnezeu) în 9 capitole, care explică desfăşurarea slujbelor şi 

rugăciunile introduse noaptea în Biserică (sâmbăta spre duminică), de 

unde noi, românii, am moştenit privegherea prin Sf. Slujbe, priveghiul 

la morţi, privegherea sau lumânarea la capul mortului şi pasărea ce 

priveghează noaptea cu minunatele ei triluri
9
.  

  De Psalmodie bono (Despre folosul cântării), adică 

participarea tuturor credincioşilor la Sf. Slujbe prin cântarea comună ce 

aduce linişte şi pace în suflete. Cuvântarea cuprinde 14 capitole. 

IV. Imnul: Te Deum laudamus (Pe Tine Dumnezeu, Te 

lăudăm), atribuită, după studii temeinice făcute de Burns şi Dom Morin, 

Sfântului Niceta şi nu Sfântului Ambrozie ori Sfântului Augustin, cum 

susţineau până acum alţii. Este un imn scris în proză ritmică şi cântat în 

bisericile Apusului de catolici, dar şi de protestanţii lui Luther şi, de 

asemenea, şi de ortodocşii Răsăritului (ortodocşii şi maroniţii). A fost 

tradus în slavoneşte de Mitropolitul Moldovei, Dosoftei, la sfârşitul 

Psaltirii în versuri, Uniev, 1673; din latineşte, la noi, de arhimandritul 

Ghenadie Enăceanu în B.O.R. VIII, 1884 şi apoi Carte de Te Deum, 

Bucureşti, 1973, folosindu-se, în locul Doxologiei Mari la Anul Nou, 

după Sf. Liturghie şi la alte solemnităţi
10

. 

                                                 
8 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 59. 
9 Ibidem. 
10 Nestor Vornicescu, op.cit., p. 99. 
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V.  Opere incerte: Despre jertfa Melului Pascal, Către 

fecioara căzută şi Epistola din manuscrisul Corbeiense
11

. 

Toate acestea ni-l descoperă pe Episcopul Niceta din 

Remesiana ca un om deosebit de erudit. Un mare propovăduitor şi 

apărător al credinţei creştine. El a luptat pentru păstrarea dreptei 

credinţe, potrivit hotărârilor luate de primele două Sinoade ecumenice 

(convocate în veacul al IV-lea), apărând-o de învăţăturile greşite şi de 

superstiţiile oamenilor din acele vremuri. Cele două călătorii în Italia, 

prietenia sa cu Sfântul Paulin de Nola, activitatea sa misionară, precum 

şi sfinţenia vieţii lui, îl arată ca pe un ierarh de seamă al acelor timpuri, 

aparţinând creştinismului daco-roman. A trecut la cele veşnice după 

anul 414, când era pomenit pentru ultima oară într-o scrisoare a papei 

Inocenţiu I, episcopul Romei. Nu se ştie când a fost trecut în rândul 

sfinţilor. Martirologiile romane îl sărbătoresc pe daco-romanul Niceta 

la 7 ianuarie, în aceeaşi zi cu prietenul său Paulin de Nola.
12

 Biserica 

Ortodoxă îl serbează în ziua de 24 iunie. 

 

C.  Psalmodierea în lumina operei Sfântului Niceta de 

Remesiana 

 

Contemporan cu sfinţii Vasile cel Mare, Chiril al Ierusalimului, 

Ioan Gură de Aur, Ambrozie şi Fericitul Augustin, şi Sf. Ioan Casian, 

Sf. Niceta de Remesiana tratează problema psalmilor în aceleaşi linii 

generale trasate de contemporanii săi, însă Sf. Niceta insistă asupra 

esteticii interpretării, intrând în amănunte de tehnică vocală, aşa cum 

vom vedea din tratarea cuvântării Despre folosul cântării. 

Se pare că Sf. Niceta a rostit şi apoi a aşezat în scris cele două 

cuvântări prima Despre privegherile robilor lui Dumnezeu şi a doua 

Despre folosul cântării, ambele în contextul slujbei de priveghere aşa 

cum scrie în Capitolul 1: „Se spune că pentru fiii luminii este 

prevăzută noaptea, în care scop liniştea şi tihna sunt oferite de noaptea 

însăşi, când se face chiar acest lucru (s.n.), pe care doreşte a-l arăta 

                                                 
11 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 165.   

 12Mircea Păcurariu, op. cit., p. 60 vezi şi Ioan G. Coman, Patrologie, Bucureşti, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1956. p. 236. 
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cuvântarea….iar acum…am să mă adresez, prin propria strădanie 

acestei adunări întrunite pentru taina imnelor”
13

.    

În Cap. 2, Sf. Niceta afirmă că există atât în părţile sale(in 

nostris partibus)
14

, cât şi în cele răsăritene(in orientalibus partibus), 

unii care socotesc de prisos şi, mai mult, chiar „nepotrivită sfintei 

credinţe cântarea psalmilor şi a imnelor”(psalmorul et hymnorum 

decantationem), considerând că e suficient a se zice cu inima şi chiar 

neserios dacă se rosteşte cu limba
15

. Ei argumentează acestă părere cu 

spusele Sf. Ap. Pavel din epistola către Efeseni, 5, 18-19: „Vă umpleţi 

de Duhul, vorbindu-vă în psalmi şi imne şi cântări duhovniceşti, 

cântând în har şi psalmodiind lui Dumnezeu în inimile voastre”
16

. 

În faţa acestei probleme Sf. Niceta are o atitudine echilibrată, 

prin faptul că nu dezaprobă nici pe cei ce cântă în inimă, dar îi şi laudă 

pe cei „care Îl slăvesc chiar şi cu sunetul vocii.”
17

 Sf. Niceta combate 

„cuvântul prostesc” al acelora chiar prin textul adus de ei ca argument 

împotriva cântării. Astfel, prin „vorbindu-vă în psalmi”(Efes. 5,19), Sf. 

Niceta înţelege că „ne-a deschis gurile şi a dezlegat limbile şi a dezvelit 

întru totul buzele noastre…şi nu ar fi făcut vorbire despre cântări, dacă 

ar fi vrut ca psalmistul să tacă de tot, căci…nimeni nu poate cănta 

tăcând.”
18

 Iar faptul că spune „în inimi”, ne îndeamnă să nu se cânte 

doar cu glasul fără participarea inimii
19

. 

                                                 
13 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 133.   
14 Prin acestă sintagmă in nostris partibus „în părţile noastre”, Sf. Niceta se declară 

cetăţean al Occidentului de limbă latină ca şi pe membri eparhiei sale în opoziţie cu cei 

„din părţile răsăritului”, de limbă greacă. 
15 Ibidem, p. 135. 
16 Această atitudine reticentă faţă de cântarea psalmilor sau a imnelor recitate cu voce 

tare era specifică celor din mediul monastic, care din smerenie si din teama de a nu se 

mâdri, refuzau cântarea cu voce tare. Iată ce-l  învăţa ava Silvan pe un ucenic: “Fiule, a 

zice tu psalmi cu glas, este în primul rând mândrie, căci aceasta îţi pune în minte că tu 

cânţi iar fratele tău nu cântă. Al doilea, îţi împietreşte inima şi nu telasă să te umileşti. 

De voieşti deci umilinţa, lasă cântarea”. Vezi Petre Vintilescu, Despre poezia 

imnografică… Galaţi, Editura Partener , 2006, p. 195. 
17 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 135.   
18 Ibidem, p. 137. 
19 Ibidem. 
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În Cap. 3 aduce argumente petru „cântările duhovniceşti” din 

Scriptura Vechiului Testament:  

 Moise este numit primul dintre cei care au creat 

astfel de cântări: „Să cântăm Domnului căci cu slavă S-a 

preaslăvit” (Ieş. 15,1). El şi sora sa au condus cele două coruri 

împărţite pe cele două sexe
20

. 

 Debora s-a aflat şi ea în fruntea acestei slujiri
21

.  

 

În Cap. 4, David este numit „întâiul între cântăreţi” şi 

„vistierie a cântărilor”. Alăuta cu care David a îmblânzit duhul rău 

care lucra în Saul închipuia „imaginea crucii lui Hristos care se 

alcătuia tainic din lemnul şi din coardele întinse şi însăşi suferinţa ce 

se cânta supuneau încă de pe atunci duhul diavolului”
22

. 

Cap. 5 – Folosul psalmilor – În acord cu Sf. Vasile cel Mare 

(330-379) şi cu Sf. Ioan Gură de Aur (347-407), Sf. Niceta arată folosul 

psalmilor prin cuvinte de o rară profunzime: „Oare ce nu vei găsi în 

aceşti Psalmi, care să nu fie spre folosul, spre mângâierea neamului 

omenesc, fără deosebire de stare, sex, vârstă? Sugarul are în psalmi ce 

să sugă, pruncu cu ce să se joace, copilandrul încotro să-şi îndrepte 

drumul, tânărul ce să urmeze, vârstnicul pentru ce să se roage. Femeia 

învaţă ruşinea, orfanii îşi găsesc părintele, văduvele pe apărător, 

săracii un sprijin, străinii o pavăză, regii şi judecătorii aud de ce să se 

teamă. Psamul mângâie pe cel trist, pe fericit îl potoleşte, pe mânios îl 

îmblânzeşte, pe sărac îl înviorează, pe bogat îl mustră să se cercetze. 

Pe toţi cei care-l primesc, Psalmul se dovedeşte a fi leacul potrivit; dar 

nu-l lasă nici pe
23

 păcătos, căci îi aduce îndreptare în mod mântuitor 

prin lacrima pocăinţei”
24

. 

                                                 
20 Ibidem, p. 139. 
21 Ibidem,vezi şi Judecători, cap. 5. 
22 Ibidem, p. 141. 
23 Urmărind expunerea Sf. Vasile cel Mare(contemporan cu Sf. Niceta) despre folosul 

psalmilor, obsevăm similitudini, în expunerile celor doi sfinţi părinţi, în ceea ce priveşte 

atât conţinutul, cât şi în forma de o rară frumuseţe şi elocinţă. Aceasta ne arată 

rapiditatea cu care circulau scrierile, dar scoate în relief şi unitatea de gândire a 

părinţilor din Apus şi Răsărit în primele veacuri creştine: „Psalmul este liniştea 

sufletelor, răsplătitorul păcii potolitorul gălăgiei şi al valurilor gândurilor. El face să 
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Sf. Niceta numeşte Psalmii „băutură plăcut la gust prin 

cântare….căci cu plăcere se ascultă psamul atunci când se cântă. El 

pătrunde sufletul în timp ce-l desfată. Cu uşurinţă se reţine de se cântă 

mai des. Şi ceea ce asprimea legii nu putea scoate din sufletul omului, 

acesta îndepărtează prin dulceaţa cântării.”
25

  

În Cap. 6 se arată din nou folosul psalmilor: „Se arată 

Dumnezeu, se iau în râs închipuirile, se impune credinţa, se alungă 

necredinţa, se aduce dreptatea, se stăvileşte nedreptatea, se laudă 

milostenia, cruzimea dă înapoi, se caută adevărul, se osândeşte 

minciuna, se condamnă înşelăciunea, se laudă curăţia, trufia e 

înlăturată, smerenia e înălţată, se predică pocăinţa,  se vădeşte pacea 

de urmat, se cere apărare împotriva duşmanilor, se făgăduieşte 

răzbunare, se hrăneşte nădejdea sigură.”
26

  

Mai presus de toate, Psalmii arată Tainele lui Hristos, astfel: 

-Naşterea Lui şi împotrivirea mulţimii necredincioase; 

-Se zugrăveşte Pătimirea; 

-Se arată Învierea; 

-A şezut de-a dreapta; 

-Venirea cu foc a Domnului; 

-Trimiterea Duhului creator şi înoirea pământului; 

-Împărăţia cu Domul şi osânda păcătoşilor. 

                                                                                                           
slăbească mânia sufletului şi înfrânează pornirea către patimi; este tovarăşul 

prieteniei, apropierea celor ce stau departe, ca unul care împacă pe cei ce-şi poartă 

vrăjmăşie...ce poate fi mai înţelept, oare, ca această povaţă a învăţătorului care ne 

îndeamnă să cântăm(psalmi n.n.) pentru ca în acelaşi timp să şi învăţăm cele ce ne sunt 

de folos? Nu se întipăresc, oare, în felul acesta, în sufletele noastre şi mai  bine 

învăţăturile?...Ce nu poate  învăţa cineva din psalmi?  Măreţia bărbăţiei, exactitatea 

dreptăţii, însemnătatea înfrânării desăvârşirea judecăţii...”. Vasile cel Mare, Scrieri 

partea I (Omilii la psalmi), traducere, introducere, note şi indici de  D. Fecioru, 

Colecţia PSB 17, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 184. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 143.vezi aceeaşi idee şi la Ambrozie al Milanului: „Îl cântăm(psalmul 

n.n.) pentru plăcere dar îl învăţăm pentru instruirea noastră. Învăţăturile date cu sila 

nu durează, dar ceea ce ai învăţat cu plăcere, o dată intrat în suflet, nu va mai 

dispărea.” Omilia IX asupra Ep. Către coloseni, cap. III, 16, apud Pr. Petre Vintilescu, 

Despre poezia imnografică…, p. 187. 
26 Ibidem. 
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În Cap. 7 concluzionează spunând că acestea sunt cântările pe 

care le cântă lui Dumnezeu Biserica înălţându-le cu glas, aducând ca 

argument citate din Psalmi:  

„Toată suflarea să laude pe Domnul.”(Ps. 150, 6);  

„Lăuda-voi numele Domnului cu cântare şi-L voi preamări pe 

el cu aludă.”(Ps. 68, 34);  

„Jertfa de laudă mă va slăvi şi acolo este calea prin care îi voi 

arăta mîntuirea lui Dumnezeu.”(Ps. 49, 24) 

Cap. 8 continuă cu textele din psalmi:  

„Lăudaţi pe Domnul că bine este a cânta.”(Ps. 146, 1); 

„De şapte ori pe zi Te-am lădat.”(Ps. 118, 164); 

„…şi limba mea va grăi dreptatea Ta, toată ziua lauda 

Ta.”(Ps. 34, 27); 

„Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă va 

păzi.”(Ps. 17, 4). 

În Cap. 9 aduce arguemnte pentru cântare din Noul Tetament, 

lăsând să se înţeleagă că din Legea Veche s-au păstrat decât cele 

duhovniceşti iar „cele privitoare la trup s-au respins, precum 

circumcizia, sabatul, jertfele, deosebirea mâncărurilor, trâmbiţele, 

lăutele, chimvalele, tamburinele.(s.n.)”
27

. Argumetează, aşadar, 

încetarea instrumentelor în Noul Testament. 

  Zaharia a profeţit prin imn; 

  Elisabeta nu a încetat să preamărească pe Dumnezeu; 

  Oastea îngerilor la Naştere: „Slavă întru cei de sus…”(Lc. 2, 

4); 

  Copiii au strigat: „Osana fiul lui David”(Mt. 21, 15; Lc. 19, 

40); 

  Domnul Însuşi pe Muntle Măslinilor a cântat cu ucenicii un 

imn; 

  Apostolii (Cap. 10) nici în temniţă n-au încetat a cânta
28

. 

 

Tot în Cap. 10  aduce marturii din Noul Testament în favoarea 

psalmodierii: 

                                                 
27 Ibidem, p. 147. 
28 Ibidem, p. 149. 
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„Când vă adunaţi împreună, fiecare din voi are psalm, are 

învăţătură, are descoperire: toate spre zidire se fac.”(I Cor. 14, 26) 

„Voi cânta cu duhul, voi zice psalmul şi cu mintea” (I Cor. 14, 

5) 

„Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cu 

inimă bună? Să cânte psalmi.”(Iac. 5, 13) 

Ioan Teologul în Apoclipsă a văzut şi a auzit glasul oştirii 

cereşti „ca vuiet de ape multe şi tunete puternice zicând Aliluia.” 

(Apoc. 19, 6) 

Această slujire este împreună cu îngerii, dacă e făcută cu 

credinţă şi dăruire
29

. 

În Cap. 11 aduce din nou în prim plan personajele Vechiului 

Testament care au legătură cu cântarea: 

  Împreună cu David îi mărturisim lui Dumnezeu că 

bun este (Ps. 33, 8) 

  Cu Moise cântăm pe Sfântul Duh. 

  Împreună cu Ana – chipul Bisericii – ne întărim 

sufletele în lauda lui Dumnezeu. 

  Cu Isaia veghem de cu noapte. 

  Cu Avacum cântăm Psalmi. 

  Cu Iona şi cu Ieremia cântăm rugându-ne. 

  Cu cei trei tineri binecuvântăm pe Creatorul a toate. 

În Cap. 12 concluzionează din nou printr-o întrebare retorică: 

„Ce lucru e mai plăcut ca această desfătare?...suntem şi încântaţi de 

psalmi şi pătrunşi de rugăciuni şi hrăniţi de citirile făcute la 

răstimpuri…” şi „sufletele noastre sporesc prin citirea repetată şi prin 

intonarea imnelor”
30

  

Cap. 13
31

  -  de aici Sf. Niceta va arăta modul în care trebuie 

să-l lăudăm pe Dumnezeu: 

  „să cîntăm cu simţirea încordată şi cugetul treaz, 

lăsând la o aprte poveştile fără rost.”  

                                                 
29 Ibidem, p. 151. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem, p. 153. 
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  „…cântaţi cu înţelegere” (Ps. 46, 8) – nu numai cu 

glasul ci şi cu mintea să cugetăm la ce cântăm. 

  „sunetul ori melodia să se câte potrivit sfintei 

credinţe, nu ca una ce redă suferinţe de tragedie, ci exprimă în 

voi adevărata creştinătate; nu ca una ce miroase a ceva 

teatral, ci produce căinţa păcătoşilor” 

  „Glasurile voastre, ale tuturor nu trebuie să fie 

stridente, ci la unison. Nu unul să tragă înainte prosteşte ori 

unul să se smerească, iar altul să ridice glasul; ci fiecare să se 

strădiuască cu smerenie a-şi potrivi vocea la sunetul corului 

aflat în armonie, fără a o scoate în evidenţă ori a o prelungi, 

ca pentru a o arăta dintr-o prostească şi nepotrivită fală, ori 

pentru a dori să placă oamenilor. Căci noi trebuie să împlinim 

totul ca înaintea lui Dumnezeu, nu din dorinţa de a plăcea 

oamenilor.” Ca exempul sunt daţi cei trei tiner care  „au 

înălţat imnul ca dintr-un glas” (Dan 3, 51-53). De aceea „să 

scoatem ca dintr-un glas aceeaşi cântare a psalmilor, aceeaşi 

mlădiere a vocii”
32

 

  „însă pentru cel care nu se poate potrivi celorlaţi 

mai bine este să tacă ori să cânte cu voce scăzută decât să-i 

tulbure pe toţi cu glas ţipător.”
33

 Aşadar cântarea trebuie să fie 

                                                 
32 Ibidem, vezi şi Sf. Grigore de Nyssa care descrie afluenţa mulţimii venită din toate 

colţurile lumii pentru a asista la ceremonia funebră  a surorii sale Macrina. Pentru a nu 

neglija nimic din ceea ce ar putea menţine ordinea „am separat  mulţimea sosită, 

amestecând femeile cu corul de fecioare şi pe bărbaţi cu ceata monahilor. Am făcut o 

singură armonie şi un singur ritm din amândouă, ac într-un coral, sunând frumos prin 

participarea tuturor la o singură cântare…De la început până la sfârşit se psalmodia 

la unison ca în cântarea celor trei tiner.” Omilia IX asupra Ep. Către coloseni, cap. III, 

16, apud Pr. Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică…, p. 187. Sf. Grigore de 

Nyssa, Viaţa sfintei Macrina(trad. de Ion Pătruleanu), Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, 

p. 80-82. 
33 Ibidem. Vezi şi Fericitul Ieronim: „Noi trebuie să cântăm, să psalmodiem şi să 

lăudăm pe Dumnezeu mai mult cu sufletul decât cu glasul nostru. Să mă înţeleagă 

tinerii, să mă priceapă cei a căror funcţie este de a cânta psalmii în biserică: trebuie să 

cântăm lui Dumnezeu cu inima, nu cu glasul; să nu umblăm a îndulci gâtul şi laringele 

cu medicamente, cum fac tragedienii, pentru a face să se audă în Biserică cântece şi 

înflorituri de teatru, ci să lăudăm pe Dumnezeu cu frică, prin faptele noastre şi prin 
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omoforă şi uniformă. Pentru realizarea unităţii de cântare este 

nevoie totdeauna de o anumită educaţie muzicală, pentru ca 

vocile să formeze un tot armonios, plăcut la auz. Şi în acest 

caz, unii credincioşi cu o voce mai evoluată, din dorinţa de a-şi 

manifesta calităţile vocale ieşeau din armonia corului, luând-o 

înainte sau prelungind nota finală. 

  „Atunci când se cântă să se cânte de toţi (s.n.), când 

se face rugăciunea să se facă de toţi. Când se face citirea, să 

fie ascultată în linişte” nimeni să nu se roge altceva în timp ce 

citeţul(superveneris)citeşte.
34

  

  Cei care au întârziat trebuie să aştepte sfârşitrea 

citirii şi doar „închinându-se cu semnul crucii pe frunte” să 

asculte în continuare cu atenţie(deci să nu facă tulburare în 

biserică)
35

.  

În Cap. 14 Sf. Niceta îndeamnă ca citirile să fie ascultate cu 

toată atenţia, pentru ca mintea „întărită de imaginile lucrurilor sfinte” 

să se roage, apoi, mai cu putere.
36

 „De aceea şi diaconul cu glasul 

limpede, ca la o înştiinţare ne îndrumă pe toţi ca fie în rugăciune, fie în 

închinare, fie în cântare, fie în ascultarea citirilor, să se păstreze de toţi 

unirea.”
37

 

                                                                                                           
cunoaşterea Scripturilor.” Comm. in Epist. ad Ephes. III, 5, 19. Apud,  Nicolae 

Gheorghiţă, „Antichitatea creştină şi muzica sa”, Curs II, UNMB, 2008, p. 16. 
34 Sf. Niceta de Remesiana, op. cit., p. 155.   
35 Ibidem, p. 157, vezi şi Sf. Ioan Casian despre “sinaxă”(rugăciunea obştească): „când 

se adună, toţi păstrează atâta linişte, încât, deşi se strânge la un loc un număr mare de 

monahi, ai crede că nu se mai află nici un om înăuntru, în afară de cel care sculându-

se, intonează psalmul la mijloc…în tot acest timp, nimeni nu scuipă, nu-şi drege glasul, 

nu tuşeşte, nu cască…nu se scoat nici un geamăt, nici un suspin care să poată stânjeni 

pe cei de faţă…” Sfântul Ioan Casian, Aşezăminte mănăstireşti, II, 10, trad. V. 

Cojocaru şi D. Popescu, PSB 57,  Bucureşti, Editura IBMBOR, (1990), p. 126. 
36 Ibidem. vezi şi Ioan Casian: „psalmii pe care-i cântă în slujbele obştei nu caută să-i 

termine într-o litanie (rugăciune n.n.) neîntreruptă, ci duc citirea până la sfârşit 

despărţindu-i în mod lămurit după numărul versetelor în două sau trei grupe separate 

prin rugăciuni adăugate. Căci ei se simt atraşi nu de mulţimea versetelor, ci de 

înţelegerea lor cu mintea, urmărind cu toată tăria acest lucru: Voi cânta cu mintea, 

voi cânta şi cu duhul”(I Cor. 14,15) Sfântul Ioan Casian, Aşezăminte…, II, 11, p. 126. 
37 Ibidem. 
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Iată exprimate într-o frază elementele care compuneau, în mare, 

cultul divin din primele veacuri creştine(rugăciunile, cântările – psalmi 

şi imne - , închinarea, ascultarea citirilor). 

Acest rit practicat şi în eparhia Sf. Niceta, cu elementele 

liturgice specifice cultului public în  formare, a fost părăsit cel târziu în 

sec. IX-X, sub presiunea apostolilor slavilor Ciril şi Metodiu, şi mai 

ales a ucenicilor acestora reveniţi în Bulgaria sub ţarul Boris (852-888), 

când noi, românii, depindeam de Ohrida, şi, astfel am introdus şi noi în 

biserică ritul bizantino-slav
38

.  

Parcurgând opera Sf. Niceta de Remesiana - Despre folosul 

cântării, operă scrisă pe la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul 

secolului al V-lea, se impun anumite concluzii: 

  Demersul Sf. Niceta în alcătuirea acestei cuvântări este în 

primul rând acela de a arăta celor care erau  împotriva cântării, de ce 

este nevoie de psalmodiere, de „cântările duhovniceşti”
39

 

  Din cele 14 capitole numai ultimele două tratează strict 

despre modul în care trebuie să se cânte, celelalte fiind de agumentare, 

de arătare a necesităţii psalmodierii. Face aceasta aducând exemple de 

personaje şi texte din Vechiul Testament (Moise, Debora, David, Isaia, 

Avacum, Iona, cei trei tineri) Trecerea de la Vechiul la Noul Testament 

s-a făcut prin renunţarea la cele trupeşti (circumcizia, sabatul, jertfele, 

deosebirea mâncărurilor) şi din punct de vedere al cântării prin 

renunţarea la instrumente (trâmbiţele, lăutele, chimvalele, 

tamburinele
40

. 

  Scoţînd în relief influenţa binefăcătoare a cîntării psalmilor 

(Cap. 5 şi 6), Sf. Niceta în acord cu ceilalţi Sfinţi Părinţi contemporani, 

recomandă psalmodia ca singura muzică potrivită pentru creştini.
41

 

  Deşi în general la Sfinţii Părinţi textul stă în prim-planul 

cântării, Sf. Niceta pune mare accent pe modul în care trebuie să se 

execute cântările tocmai pentru ca printr-o cântare corectă toate 

înţelesurile să fie puse în lumină: „Glasurile voastre, ale tuturor nu 

                                                 
38 Nestor Vornicescu, op.cit., p. 125. 
39 Sf. Niceta de Remesiana, op. cit., p. 137.   
40 Ibidem. p. 147. 
41 Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 186 
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trebuie să fie stridente, ci la unison. Nu unul să tragă înainte prosteşte 

ori unul să se smerească…să scoatem ca dintr-un glas aceeaşi cântare 

a psalmilor, aceeaşi mlădiere a vocii.”
42

 

  Înmulţirea imnurilor creştine precum şi cântarea acestora din 

ce în ce mai elaborată (cu mai multe melisme), aduceau cu ele şi 

maniera de execuţie din mediul profan, dar mai ales preocuparea pentru 

melodie şi accentuarea acesteia.
43

 De aceea Sfinţii Părinţi, ca şi Sf. 

Niceta încearcă să accentueze spiritul se smerenie în cântare, de 

moralitate: „sunetul ori melodia să se câte potrivit sfintei credinţe, nu 

ca una ce redă suferinţe de tragedie, ci exprimă în voi adevărata 

creştinătate; nu ca una ce miroase a ceva teatral, ci produce căinţa 

păcătoşilor”
44

. 

  Din această lucrare reiese că în eparhia Sf. Niceta se practica, 

în special, cântarea de întregul popor, aşa numita „psalmodie de 

obşte”
45

: „Atunci când se cântă să se cânte de toţi…”
46

, credincioşii 

primind din partea Sf. Niceta precizări etice, estetice şi stilistice clare:  

    Cântarea trebuie să fie comună, omofonă şi uniformă, făcută 

din inimă curată, cu evitarea afectărilor teatrale şi cu urmărirea 

acordului dintre cuget şi cântare. 

Aşadar, sfârşitul veacului al IV-lea găseşte „cântările 

duhovniceşti” – psalmi şi imne – îmtr-un proces de formare în care 

cântarea în comun din eparhia Sf. Niceta reprezintă o constantă 

                                                 
42 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 153.   
43 Petre Vintilescu, op. cit., p. 187 
44 Ibidem. p. 153. 
45 Nicolae Gheorhiţă, „Antichitatea creştină…, p. 11. 
46 Niceta de Remesiana, op. cit., p. 137. În acest sens Stăniloae spune: „slăvirea cu o 

gură nu se poate întâmpla decât în cântare. Căci în vorbire nu pot vorbi toţi cei 

adunaţi deodată. În această slăvire cu o gură nu se anulează persoana, ci constituie o 

simfonie, prin intercomunicare. Gândind toţi, în fond, acelaşi conţinut şi comunicându-

şi-l, se întăreşte fiecare din puterea tuturor în gândirea comună cu ceilalţi, în credinţa 

comună, dar şi în dragostea comună faţă de Acelaşi Dumnezeu. Căci El Însuşi produce 

în toţi aceeaşi simţire a credinţei şi dragostei şi aceeaşi pornire de a-L lăuda cu gurile 

lor unite, ca printr-o singură gură, care din contribuţia tuturor capătă o tărie de 

mărturisire ce devine a fiecăruia sau sporeşte tăria fiecăruia.” Dumitru Stăniloae, 

Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, Craiova,Editura 

Mitropoliei Olteniei, 1986, p.423. 
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liturgică. Această  practică a rămas vie în conştiinţa credincioşilor până 

în zilele noasre, cântarea în comun regăsindu-se în multe din parohiile 

Patriarhiei Române, cât şi în comunităţile romano-catolice.  
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