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MUZICA LITURGICÃ ÎN CONTEXTUL VIEÞII MODERNE
„Cântarea vine o datã cu Învierea”

Când am pornit acest demers, ceea ce m-a incitat a fost modul de interpretare ºi de empatie a
cântãrii liturgice, constatând tocmai preocuparea realã asupra existenþei muzicii liturgice în viaþa
noastrã a unor personalitãþi din diferite sfere ale culturii ºi spiritualitãþii.

Rugãciunea ºi cântarea sunt douã realitãþi nedespãrþite în cultul creºtin. Constituind o tradiþie
vie, muzica liturgicã, a cãrei vechime se pierde în negura timpului, pãstreazã în sine ideea de
comuniune în exprimarea spiritualã, sensibilã ºi totodatã conºtientã, a Cuvântului Întrupat.
„Majoritatea slujbelor din cultul Bisericii sunt alcãtuite din rugãciuni ºi cântãri ce se împletesc ºi se
completeazã armonios, fapt ce conferã cultului un ritm mereu nou. Cântãrile sunt organizate pe
diferite glasuri, lucru important de altfel în cadrul acestor slujbe, deoarece coloratura ºi ethosul
fiecãrui glas imprimã credincioºilor stãri sufleteºti ºi trãiri sfinte nebãnuite. Melodia contribuie la
adâncirea sensurilor pe care le conþin rugãciunile ºi textele imnografice, prin aceea cã stimuleazã
factorul emotiv, afectivitatea, fãcând ca rugãciunea sã fie pãtrunsã ºi înþeleasã cu raþiunea, dar ºi
trãitã cu inima.” (Pr. Zaharia Matei).

Caracterul comunitar pe care îl are cântarea liturgicã este întruchipat de cântarea coralã,
omofonã sau polifonicã. Aici nu putem sã nu subliniem faptul cã existã o tot mai evidentã preocupare
pentru reîntoarcerea la vechea cântare psalticã, dar aceste încercãri se fac cel mai adesea aleatoriu,
aºa cum constatã Costion Nicolescu: „Nu trebuie trecutã cu vederea apariþia în ultima vreme a unor
încercãri susþinute de reîntoarcerea la vechea ºi corect ziditoarea cântare psalticã, încercãri care,
este drept, cel mai adesea au loc în afara ºcolilor muzicale, fie ele teologice sau laice cu preocupãri
de muzicã religioasã”.

Din nefericire realitatea dezvãluie, cu rare excepþii – care þin tocmai de încercarea de
redescoperire a muzicii psaltice în perimetrul Braºovului – destul de multe lipsuri în susþinerea
partiturii muzicale legatã intrinsec de textul liturgic. O justã orientare nu poate porni decât din
perspectiva unei abordãri teologice a structurii muzicale liturgice.

Tradiþia localã a impus, prin creaþia compozitorilor George Dima ºi Iacob Mureºianu, cântãri
liturgice corale. Creaþia coralã a compozitorului George Dima prezintã un deosebit interes sub
raportul expresivitãþii, al polifoniei, al principiilor modale folosite de autor. Iacob Mureºianu, are
meritul de a se fi descãtuºat, în ce priveºte cântarea bisericeascã, de influenþele lui Schumann ºi
Mendelsohn ºi sã se îndrepte spre probleme legate de autenticitatea stilului cântãrii noastre
religioase.

Aceastã tradiþie se pãstreazã în cea mai mare parte, pânã astãzi în biserica românã din spaþiul
braºovean. Problema acutã este aceea a implicãrii la un nivel înalt de conºtientizare ºi asumare a
participãrii active – fie cã este vorba de cântãreþi de stranã care psalmodiazã sau de un cor (variabil ca
numãr) mixt ori un grup omofon care antreneazã întreaga comunitate a mirenilor.

„Muzica reprezintã farã îndoialã un dar al lui Dumnezeu, ºi ar fi pãcat sã nu fie primit cum se
cuvine. Muzica adevãratã se înalþã ºi pogoarã deodatã – te cuprinde, te învãluie protector. Ca tare,
muzica adevãratã (respectându-ºi condiþia de dar al lui Dumnezeu) este capabilã sã te poarte spre
Dumnezeu, o posibilã cale spre El, cu condiþia sã-ºi respecte constituþia. Muzica bunã te poartã spre
zonele cele mai imponderabile ale spiritualitãþii. Orice muzicã bunã, bine realizatã, are în ea, prin
definiþie, o componentã misticã. Poate cã aceastã misticã vine în parte ºi din ambiguitatea ei, dar în
mod sigur, pânã la urmã depãºeºte aceastã ambiguitate într-o siguranþã neabãtutã. Existã o curãþie
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a muzicii bune, adevãrate. Pe teritoriul ei eºti mult mai puþin expus la a face rãul. Ea produce o
purificare a fiinþei. Într-o salã de concert eºti lucrat întru liniºtirea ºi aºezarea fiinþei. În mod
normal, ieºi de acolo mai disponibil celorlalþi, mai capabil de hotãrâri generoase, cu un cuvânt –
mai bun.” (Costion Nicolescu). 

Cântãrile liturgice, atunci când rãmân genuine, nealterate, au capacitatea de a exprima
adâncimea conþinutului teologic al textului religios (chiar fãrã a fi neapãrat „bizantine”). Virtuþile
teologice ale cântãrii rãzbesc uneori ºi dincolo de zidurile bisericii: dintre toate cântãrile satului,
colindele ºi iertãciunile de la nuntã sunt cele mai evident religioase. „Cele dintâi reprezintã o subtilã
ºi delicatã teologie a întrupãrii ºi nu numai, dacã ne gândim cã existã colinde ºi pentru alte momente
ale anului liturgic. Cele din urmã reiau cu multã ºi subþire înþelegere istoria Vechiului Testament”.
(Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu). La oraº aceastã prelungire a liturghiei în afara spaþiului bisericesc
se poate întâlni astãzi destul de rar.

Existã o muzicã interioarã care se dezvãluie celor ce cunosc ºi stãpânesc atât tainele, cât ºi
ºtiinþa citirii unei partituri, aceasta dezvãluindu-se – la modul ideal – fãrã intermediari. Ca ºi în
vorbirea responsabilã, tãcerea are ºi ea în muzicã un rol esenþial, este mai mult decât o simplã pauzã,
ea face parte din partiturã ºi trebuie ascultatã.

Cercetãrile actuale dovedesc faptul cã muzica clasicã, cultã (evident cã termenul îºi are obârºia
în cultul religios) poate schimba omul – cu atât mai mult muzica liturgicã. „Aºa cum existã o poezie
liturgicã ºi una laicã, o arhitecturã culticã ºi una civilã, nu poate sã nu existe ºi o muzicã
bisericeascã ºi una în afara bisericii. Existã biserica – locaº de cult, dar existã ºi biserica cosmicã,
Cosmosul ca Bisericã (a se vedea în acest sens ºi icoana reprezentând Pogorârea Sfântului Duh).
Nimeni nu trãieºte permanent într-un locaº de cult. Chiar ºi monahii îºi petrec un timp mai scurt sau
mai extins în propria lor lume lãuntricã. Mulþi vãd în orice muzicã din afara bisericii o decãdere.
Cred cã lucrurile trebuie sã fie nuanþate. Totul este ca ceea ce se petrece în afara zidurilor bisericilor 
sã prelungeascã pe cât posibil ceea ce se petrece înãuntru, sã slujeascã acelaºi duh, sã propage
aceleaºi precepte, sã conducã la ceea ce unii teologi contemporani au numit liturghia de dupã

liturghie. Fãrã a fi neapãrat bisericeºti, manifestãrile artistice, inclusiv muzicale, nu trebuie sã
contrazicã creaþia, conþinutul ei ontologic ºi þelul ei eshatologic”. (Costion Nicolescu)

Rolul ºi importanþa cântãreþilor bisericeºti a crescut cu timpul, poate în defavoarea participãrii
active a credincioºilor la cântarea religioasã, cel puþin în anumite regiuni ale ortodoxiei. Participarea
laicilor la cântarea religioasã nu reprezintã în fapt o inovaþie, ci constituie o tradiþie veche a cãrei
aplicare în practicã a evoluat ºi s-a diversificat dupã împrejurãri.

„Cele mai multe dintre caracteristicile cântãrii bisericeºti ortodoxe – a cãror perpetuare
obstinatã, într-o lume mereu în schimbare, contrariazã un spirit cultural – estetic «istorist» sau
«modernist», pot fi mai bine înþelese în perspectiva unei «teologii a persoanei». 

De ce numai vocea omeneascã îºi gãseºte loc în cântarea ortodoxã, nu ºi instrumentul muzical?
Vocea, chiar la modul comun, este expresia cea mai directã a unei persoane (umane), ce are în
«spatele» sãu un nesfârºit de tainã. Orice instrument muzical, chiar prin ceea ce este el
(«instrument»), este o intermediere, o interpunere, între cel-cei- care cântã în cadrul liturgic ºi Cel
pentru care se cântã, ce umbreºte «directeþea», imediatul comunicãrii nãscãtoare de comuniune
între persoane. Pe de altã parte, cântatul împreunã cu instrumentele ºterge deosebirea de «glãsuire»
(«glasul bisericesc» – o altã expresie a «personalismului» ortodox) între omul-persoanã ºi
instrumentul neînsufleþit, deschizând drumul tratãrii «instrumentale» nu numai a vocii (ca în
«bel-canto») ci chiar a persoanei umane – o tratare inevitabil reducþionistã, ce ar coborî fiinþa
omeneascã spre firea neînsufleþitã (omul-instrument, omul-maºinã, omul previzibil, fãrã Tainã), un
reflex invers al erorii «instrumentaliste» strãvechi a idolatriei, care atribuia neînsufleþitului valenþe
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personale... Este adevãrat cã existã, în Biserica Ortodoxã excepþii în privinþa instrumentelor muzicale
(«sonore» – ar fi mai corect): clopotul ºi toaca. Acestea însã, prin «instrumentalismul» lor declarat –
sunet direct instrumental, repetat, lovit, neînsufleþit, farã a avea vreo pretenþie de a imita sau suplini
vocea omeneascã, sau de a crea vreo construcþie sonorã capabilã sã-ºi fie suficientã (estetic) sie
însãºi (ºi care astfel ar înlocui vocea) – nu creeazã confuzie spiritualã în planul liturgic, firea
neînsufleþitã participând în chipul ei adevãrat (ºi nu în vreun fel înºelãtor, care sã confunde viul
persoanei cu vreo «abilitate» a unei închipuiri neînsufleþite) la liturghia generalã a lumii create. În
«iconomia sonorã» a Bisericii, orice eveniment sonor, ca ºi orice eveniment liturgic, trebuie sã fie
prezent în adevãrul sãu, cântarea liturgicã fiind un mijloc specific în iconomia

bisericeascã-liturgicã mântuitoare”. Slujba bisericeascã (la fel ca ºi cântarea cuprinsã în ea) este, în
primul rând, o lucrare a persoanelor, a persoanelor omeneºti între-laolaltã ºi împreunã cu Persoanele
Dumnezeieºti, care abia în al doilea rând îºi revarsã binecuvântarea asupra întregii fãpturi – (ºi celei
neînsufleþite). Orice mediere sau (mass-) mediatizare instrumentalã – muzicalã, dar ºi de tehnicã
radio, TV etc. – nu-ºi are locul într-o lucrare a comuniunii inter-personale. Pentru cã, oricum, într-un
domeniu al lucrurilor esenþiale, omeneºti ºi dumnezeieºti (îndeosebi), instrumentul (ºi
„instrumentalismul”) muzical nu poate concura persoana umanã, fie ca ofrandã aleasã între cele
create (ºi Mântuitorul S-a adus Jertfã desãvârºitã, întrupat ca om!), fie ca „instrument” al cântãrii –
„jertfã de laudã” sau ca icoanã a Fãcãtorului sãu.

O altã caracteristicã a cântãrii liturgice este cuvântul, totdeauna prezent, ca ºi cuvânt rostit, viu,
adresat de cãtre ºi cãtre persoanã (Persoanã), cuvânt personal cu înþeles. Non-cuvântul este refuzat,
fie sub înfãþiºarea sunetului impersonal al instrumentului muzical, fie a vocalizei tehnice (tot
„instrumentale”); jubilaþia sau cântarea papadicã, în care cuvântul pare cã se dizolvã, se sprijinã tot
pe cuvânt, ce suferã însã o „prefacere” liturgicã. Faptul cã Dumnezeu „i-a fãcut (pe oameni) dupã
chipul ºi asemãnarea Lui, împãrtãºindu-le ºi din puterea cuvântului Sãu, fiind ca un fel de umbre ale
Cuvântului ºi fiind cuvântãtori...”, face ca slabele cuvinte omeneºti ale cântãrilor liturgice – care
trebuie cântate pentru a le ridica din condiþia pãmânteascã decãzutã a rostirii prozaice – sã trimitã la
Cel prin Care „toate s-au fãcut ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut…” (In. 1, 3), ele, cuvintele cântãrilor
liturgice, fiind „loc teofanic” ºi icoanã a Cuvântului Dumnezeiesc. Aºadar, cântarea liturgicã, este
prin excelenþã, o cântare a Cuvântului, care ne deschide calea cãtre viaþa de comuniune ºi de iubire ce
izvorãºte din Comuniunea desãvârºitã a Persoanelor Treimice. (Pr. Dr. Vasile Grãjdian)

Fie ca tradiþia muzicii liturgice sã sensibilizeze responsabil pentru dãinuirea ºi creºterea
sentimentului de comuniune ºi comunitate liturgicã.

Church music in modern life
Abstract

When I started this project, what incited me was the interpretation and empathy of church music. 
I found out that there is a real interest in the existence of church music in real life for many
personalities amongst cultural and spiritual entities. Prayer and music are two unseparable realities in 
Christianity. Being a real tradition, church music`s age is long in the mist of time. Certainly, it keeps
it`s ideas of community in the spiritual language, sensitive and conscious, of the Born Word
(Cuvântul Întrupat).

The comunity character of church music is represented by the choir, homophonic or polyphonic. 
We cannot miss out the fact that there is an on-going preoccupation towards the psalms, but the
elaboration is still random, as quoted by Costion Nicolescu: ”We cannot overlook the recent
appearance of sustained experiments to retrieve the old and well-building psalm chant. However,
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these experiments take place outside music schools, either theological or church unrelated, but with
church music interests.”

Sadly, the reality unveils, with few exceptions – which obviously are the re-enactments of
church music, fewer and weaker in the Braºov perimeter – many shortages in sustaining the musical
tabs that are strongly bonded to text. A just orientation can only start from the perspective of a
theological point of view of the church music.

Local tradition imposes, within the creation of composers like George Dima and Iacob
Mureºianu, choir music. The work of George Dima has a large appeal towards expresivity,
poliphonity and modal principels of the author. Iacob Mureºianu has the honour of unlocking the
influences of Schumann and Mendelsohn in church music and leaning towards the problems of
authenticity of our church music.

There is an inner music which unveils the secrets and the science behind the tabs to which it may
know and use them. They are unveiled – in an ideal way – with no intermediaries. As in responsible
speech, the silence has an essential role in music. It is far more than a simple pause. It belongs to the
tabs and must be listened to accordingly. The role and importance of this type of music`s singers has
grown in time, maybe in disfavour of active religious participants to church music, especially in some 
orthodox regions. The involvement on church unrelated singers is not an innovation, but is seen as an
old tradition. The application of this in church music evolved and diverted among near-by
surroundings. An important characteristic of church music is the word, always present, as in spoken
word, live, from a person to another person (The Person), personal word with meaning.
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