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Începând cu civilizaþiile primitive ºi continuând apoi cu teoriile antice
privitoare la ethos-ul muzical, înþelegând ºi experienþa comunã
contemporanã, putem observa cum cântul exprimã sentimente omeneºti:
de durere, de bucurie, de iubire. Se pot exprima sentimente ºi în alte
moduri, de exemplu, prin cuvinte. Dar cuvântul, de multe ori, se rãtãceºte
în concepte ºi pierde din intensitate. Cântând, însã, sentimentele par sã
rãmânã mai aproape de realitatea lor purã.
Istoria omenirii este cititã de credinþa creºtinã în cheie escatologicã, ca
istorie a mântuirii, dialog de iubire între Dumnezeu ºi om. Pe acest drum
cãtre „veºnicul dialog de iubire”, omul, încã de la originile sale, a gãsit în
muzicã ºi în cânt un limbaj privilegiat pentru a realiza comunicarea sa cu
Dumnezeu, Fiinþa supremã. În cânt, el îl ascultã pe Dumnezeu care îi
vorbeºte, astfel încât el îi adreseazã lui Dumnezeu strigãtul rugii sale ºi
îi mulþumeºte pentru binefacerile primite.
În liturgia creºtinã, cântul ºi muzica au avut mereu un rol important,
întrucât oglindesc chipul comunitãþii ecleziale care le produce.
Orice experienþã artisticã îºi are începutul în inefabila Înþelepciune. A
adera la acest Izvor de Frumuseþe înseamnã a exprima semnificaþia
intrinsecã a oricãrei realitãþi ºi a oricãrui limbaj. Istoria omenirii, marcatã
definitiv de misterul întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, ne aratã – de-a
lungul timpului – cã existã posibilitatea de a tinde spre Transcendent prin
„frumuseþea” liturgiei Bisericii, înþeleasã ca o „epifanie” ºi actualizare a
misterului lui Cristos. Liturgia, care este un adevãrat „cult în duh ºi
adevãr”, de toþi participat, înþeles ºi trãit, este susþinutã ºi de expresiile
artistice de credinþã ale muzicii. De altfel, aºa cum subliniazã Constituþia
liturgicã a Conciliului al II-lea din Vatican, muzica nu ocupã un loc
periferic sau secundar în cadrul liturgiei Bisericii, nici nu însoþeºte ritul,
ci e parte integrantã ºi necesarã a acesteia (cf. SC 112).
Între liturgie ºi muzicã a existat încã de la început un raport fratern. Atunci
când omul vrea sã-l laude pe Dumnezeu, cuvântul nu-i ajunge, cãci cuvântul
adresat lui Dumnezeu transcende limitele limbajului omenesc. De aceea,
cuvântul, în orice epocã, tocmai în virtutea naturii sale, a invocat ajutorul
muzicii, al cântului ºi al vocii creaturilor însoþite de sunetul instrumentelor.
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Liturgia, ca slujire adusã lui Dumnezeu, înseamnã a ne introduce în realitatea
despre care vorbesc toate lucrurile create 1.

1. În Sfânta Scripturã
Putem deduce importanþa muzicii pentru religia Bibliei din faptul cã
verbul „a cânta” (împreunã cu derivatele sale) este unul dintre cele mai
folosite cuvinte în Sfânta Scripturã. În Vechiul Testament îl gãsim de 309
de ori, iar în Noul Testament, de 36 de ori. Acolo unde Dumnezeu intrã în
contact cu omul, simplul cuvânt nu ajunge, cãci sunt atinse puncte ale
existenþei care devin în mod spontan cânt: ceea ce este propriu omului nu-i
ajunge pentru a exprima ceea ce doreºte, astfel încât el invitã întreaga
creaþie sã devinã cânt împreunã cu el: „Trezeºte-te, gloria mea! Treziþi-vã,
harpã ºi alãutã; vreau sã trezesc aurora! Te voi lãuda printre popoare,
Doamne, îþi voi cânta imnuri printre neamuri, pentru cã îndurarea ta este
mare pânã la ceruri ºi fidelitatea ta pânã la nori” (Ps 57,9-11).
Prima menþionare a cântului în Sfânta Scripturã se aflã în textul
imediat urmãtor trecerii Mãrii Roºii. Poporul lui Israel, eliberat definitiv
din sclavie, a experimentat într-un mod miraculos puterea mântuitoare a
lui Dumnezeu. Mulþumirea poporului evreu care a participat la
evenimentul fundamental al mântuirii se exprimã în cânt: „Sã-i cântãm
Domnului, cãci strãlucitã este biruinþa sa: a aruncat în mare calul ºi
cãlãreþul. Domnul este puterea ºi tãria mea: el a devenit mântuirea mea”
(Ex 15,1-2). Un cânt plin de bucurie, pe care îl repetãm ºi noi în celebrarea
Vigiliei pascale, amintindu-ne de Cristos care, rupând legãturile morþii,
a înviat glorios din mormânt ºi, prin Botez, ne-a fãcut ºi pe noi sã
renaºtem la o viaþã nouã, dupã ce am fost robiþi de sclavia pãcatului.
Cântul a însoþit evenimentele cele mai importante ale poporului evreu,
ajuns în Þara Promisã. Muzica era consideratã capabilã sã pãtrundã cele
mai intime trãiri ale fiinþei umane. Un cântãreþ din ceterã a reuºit sã-l
inspire pe profetul Elizeu, care, astfel, a putut prevesti victoria lui Israel
asupra lui Moab (cf. 2Rg 3,14). David, cântând, a reuºit sã liniºteascã, cel
puþin pentru o perioadã de timp, mânia regelui Saul (cf. 1Sam 16,14.23).
Muzica, cântul ºi dansul femeilor israelite au exprimat victoria lui David
asupra lui Goliat (cf. 1Sam 18). Cele mai frumoase ºi mai vechi tradiþii
ebraice se transmiteau pe cale oralã ºi prin intermediul cântecelor, astfel
încât aceste cântece au devenit mãrturii a ceea ce poporul evreu trãia cu
adevãrat.
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În Cartea Deuteronomului stã scris:
„Scrie cuvintele cântãrii acesteia ºi învaþã-i pe israeliþi sã o cânte; pune-o în
gura lor, pentru ca aceastã cântare sã-mi fie mãrturie printre fiii lui Israel.
Cãci eu îi voi duce în þara pe care am promis-o pãrinþilor lor (… ) Ei se vor
îndrepta cãtre alþi dumnezei ºi vor sluji acelora, iar pe mine mã vor lepãda ºi
vor cãlca alianþa pe care am fãcut-o cu ei, dar când îi vor ajunge mulþime de
nenorociri ºi de necazuri, atunci aceastã cântare va fi mãrturie împotriva lor,
cãci ea nu va pieri din gura lor ºi din gura urm aºilor lor”. ªi a scris Moise în
ziua aceea cântarea aceasta ºi a învãþat-o fiilor lui Israel (Dt 31,19-22).

În Cartea Cronicilor, cultul, templul, muzica ºi tot ce se referã la
slujirile din casa lui Dumnezeu, ocupã partea principalã a acestei opere.
Se pare cã autorul a trãit printre personajele care exercitau cultul în
vremea aceea, mai precis printre leviþii cântãreþi. În nici o altã carte a
Bibliei, cântãreþii nu au parte de o mai mare consideraþie, precum în
Cartea Cronicilor. Laudele adresate lui Dumnezeu, care erau cântate,
erau un act principal al slujirii levitice.
Regele David „a poruncit cãpeteniilor leviþilor sã punã pe fraþii lor
cântãreþi cu instrumente muzicale, cu harpe, cu cetere ºi chimvale, pentru
a vesti bucuria cu glas puternic” (1Cr 15,16). Apoi, a mai stabilit ca „unii
dintre leviþi sã stea înaintea chivotului Domnului, ca sã-i slujeascã, sã-i
mulþumeascã ºi sã sã-l laude pe Domnul, Dumnezeul lui Israel” (1Cr 16,4).
Aceºtia cântau din instrumente, din harpe, cetere, chimvale ºi trompete
ºi erau mereu înaintea chivotului legãmântului lui Dumnezeu.
Sintetizând, se poate afirma cã importanþa muzicii în liturgia ebraicã
s-a conturat îndeosebi în timpul domniei regelui David, cel care a
încredinþat conducerea cântului unui numãr de 24 de clase de cântãreþi,
fiecare alcãtuitã din 12 persoane (cf. 1Cr 6,16; 25,9.31). Numãrându-i apoi
pe cei care s-au întors în þarã dupã exilul babilonic, Esdra citeazã un
numãr de 128 de cântãreþi (cf. Esd 2,41), iar Nehemia aminteºte de 148
de cântãreþi (cf. Neh 7,44). Trebuie amintit ºi faptul cã, în timpul
celebrãrilor cultuale, poporul se unea, în general, cu corul de cântãreþi,
participa prin aclamaþii (Amen sau Aleluia) sau prin diferite responsorii
ºi refrene (cf. 1Cr 16,36; Ps 106,48; 136).
Printre cele mai frumoase mãrturii ale Sfintei Scripturi cu privire la
cântul adresat lui Dumnezeu, Psalmii ocupã locul cel mai important.
Chiar dacã nu cunoaºtem sistemul lor de notaþie muzicalã, ei sunt
adevãrata poezie-rugãciune care, datoritã plinãtãþii sentimentelor
exprimate, devine cântec capabil sã reprezinte intimitatea sufletului
omenesc aºezat înaintea lui Dumnezeu. „Într-un anume sens, Psalmii se
pot numi «variaþiuni ale cântãrii lui Moise», deoarece îi înalþã lui
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Dumnezeu laudã, îi aduc mulþumire, îi înalþã rugãciuni de cerere, în
situaþii de suferinþã ºi, mai ales, de speranþã”2 . De aceea, Cartea Psalmilor
a devenit cartea de rugãciune a Bisericii peregrine spre patria promisã din
ceruri.
Pe de o parte, cântarea înaintea lui Dumnezeu se ridicã în situaþii de nevoie,
situaþii în care nici o putere omeneascã nu mai poate interveni, astfel încât
numai Dumnezeu constituie salvarea cea adevãratã. Pe de altã parte însã,
aceastã cântare provine din acea credinþã care, chiar ºi în întunecimea cea mai
mare, rãmâne conºtientã cã evenimentul petrecut la Marea Roºie este o
promisiune cãreia îi aparþine ultimul cuvânt în istorie ºi în viaþã 3.

Doliu, plângere, chiar acuzã, fricã, bucurie, speranþã, recunoºtinþã –
întreaga viaþã este reflectatã în momentul când omul stã înaintea lui
Dumnezeu. Chiar ºi o plângere care vizeazã o situaþie fãrã ieºire are la
sfârºit un cuvânt de încredere, pentru a anticipa acþiunea mântuitoare a
lui Dumnezeu care îºi va face cunoscutã puterea sa în favoarea celui pe
care l-a creat.
Noul Testament ne oferã ºi el mãrturia prezenþei cântului în momente
esenþiale ale vieþii lui Isus. Departe de orice orgoliu uman, Isus se naºte
în ieslea din Betleem, care este încãlzitã de cântul îngerilor: „Dintr-o datã,
s-a unit cu îngerul o mulþime din oastea cereascã, lãudându-l pe
Dumnezeu ºi spunând: «Mãrire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu ºi pe
pãmânt pace oamenilor pe care el îi iubeºte!»” (Lc 2,13). În seara ultimei
cine, Isus împreunã cu ucenicii îi mulþumesc lui Dumnezeu, cântând
împreunã psalmi: „ªi, dupã ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele
Mãslinilor” (Mt 26,30). Dacã îngerii vestesc naºterea lui Cristos aducând
laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu pentru darul întrupãrii, mai apoi, însuºi
Cristos continuã prin viaþa sa sã fie un imn de laudã adus Tatãlui ceresc,
aducere de laudã la care este invitatã sã participe toatã suflarea umanã
(cf. SC 83).
Sfântul apostol Paul le demonstreazã efesenilor cã muzica este
consideratã o activitate a Duhului Sfânt care umple inimile credincioºilor
ºi care îi îndeamnã sã-i aducã mulþumire lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile primite în numele lui Isus Cristos: „Vorbind între voi în
psalmi, imnuri ºi cântãri sfinte, cântând ºi intonând psalmi în inimile
voastre pentru Domnul, aduceþi mulþumiri lui Dumnezeu Tatãl
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A. MISTRORIGO, La musica sacra nella liturgia, Portalupi Editore, Casale Monferrato
2002, 18.
3
J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Milano 20013, 135.
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întotdeauna ºi pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos” (Ef
5,19-20). Cântul ºi muzica nu au funcþie decorativã, nu sunt numai o
coregrafie pentru a face mai vie liturgia, ci au în sine o funcþie spiritualã,
cristologicã ºi eclezialã4 .
Cântul devine, aºadar, un dar pascal, un semn pascal al bucuriei aduse
de Cristos cel înviat. „Dacã în Vechiul Testament muzica era dependentã
de un cult (încã) material, în Noul Testament, ea devine spiritualã, la fel
ca noul cult ºi noua liturgie. Liturgia este cea care pune în legãturã cântul
sacru cu acordul ontologic dintre supranatural ºi natural”5 . Cântul sacru
exprimã adevãrul creºtin care a intrat în timp ºi trãieºte veºnic pânã la
sfârºitul veacurilor, care face sensibilã prezenþa lui Cristos între oameni:
cântã bucuria naºterii sale, durerea pãtimirii sale, triumful învierii ºi al
înãlþãrii la ceruri, siguranþa comuniunii în Cristos a tuturor celor din cer
ºi de pe pãmânt.
2. Primele veacuri ale creºtinismului
„În cult se manifestã în mod concret prezenþa lui Cristos în Biserica
sa”6 . Acest lucru apare în mod clar încã din primele secole de viaþã a
Bisericii, într-un moment în care ea nu avea alt mijloc specific de
manifestare decât cultul. Predica apostolicã, ce vestea evenimentul salvific
numit Isus Cristos, era un act de cult adresat lui Dumnezeu, în Duhul
Sfânt, însemna participarea la liturgia cuvântului, astfel încât cei care îi
acceptau conþinutul primeau botezul ºi participau la cina euharisticã.
Astfel, se constituia adevãratul „templu al lui Dumnezeu” (cf. Ef 2,21-22),
„poporul sfânt” (cf. 1Pt 2,4-5), ecclesia, sau adunarea cultualã, al cãrei scop
fundamental era acela de a continua sã facã viu în celebrare misterul
pascal al lui Cristos. Toate acestea, într-un climat de simplitate, de
vitalitate ºi bucurie sfântã.
Primele comunitãþi creºtine foloseau încã, în mod logic, în celebrãrile
lor, modul specific sinagogilor de a cânta psalmii. Foarte repede, însã, au
ieºit în evidenþã imnurile ºi cântãrile creºtine. Într-o primã fazã, se cântã
Benedictus ºi Magnificat, cu fundament veterotestamentar, apoi apar
texte cristologice, precum Prologul lui Ioan (In 1,1-18), imnul cristologic

4
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A. MISTRORIGO, La musica sacra nella liturgia, 23.
O. CULLMANN, La foi et le culte de l’église primitive, Neuchâtel 1963, 150, citat de F.
RAMPAZZO – M. CANOVA – G. DURIGHELLO, ed., Cantare la liturgia, I, Messaggero, Padova
2002, 13.
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din Scrisoarea cãtre Filipeni (cf. Fil 2,6-11), imnul înãlþat lui Cristos din
Scrisoarea întâi a sfântului Paul cãtre Timotei (cf. 1Tim 3,16).
Lipsesc mãrturiile directe cu privire la cântul primilor creºtini, dar ne-a
rãmas un numãr de texte ºi mãrturii cu privire la practica muzicalã din
acþiunile liturgice. Aceste mãrturii, pe de o parte, ne ajutã sã ne întoarcem
pe firul acestei evoluþii pentru a cunoaºte criteriile ºi categoriile
compozitive; pe de altã parte, datoritã conþinutului lor, sunt de o mare
bogãþie, descoperindu-ne spiritul expresiei creºtine în liturgia creºtinã de
la început. ªi aºa cum logos-ul, cuvântul, trebuia sã primeze mereu asupra
iraþionalului, la fel, ºi cântul sau expresia profeticã vocalã trebuia sã
existe în mod obligatoriu în raport cu didaché: cuvântul inteligibil avea
prevalenþã asupra lui melos. Astfel, era exclusã încã de la început funcþia
„captivantã” a muzicii.
Cântul ºi muzica trebuia sã reintre în ordinea funcþionalitãþii ºi a
spontaneitãþii. Aceastã practicã se diferenþia de la un spaþiu lingvistic la
altul, de la o Bisericã la alta, de la o comunitate la alta. Biserica, în forma
ei concretã, se nãºtea în acel timp ºi cãuta moduri proprii de exprimare.
Rãspândirii rapide a creºtinismului îi corespunde în acest timp ºi o
mare vitalitate ºi pluralitate de atitudine. Aceºti factori, la care se adaugã
ºi importanþa pe care o avea muzica în viaþa socialã, i-au stimulat pe
sfinþii pãrinþi sã dea o mare atenþie cântului liturgic ºi problematicilor
care decurg din el. Din scrierile lor reiese clar o elaborare a unei gândiri
originale ºi autentic creºtine cu privire la cântul liturgic. În afarã de unele
poziþii contrare din anumite contexte ascetice radicale, cântul este unanim
exaltat de pãrinþii Bisericii ºi promovat de pãstorii ei. „Cântului psalmilor
îi sunt recunoscute valenþe pozitive care trec de la o dimensiune
antropologicã la o dimensiune spiritualã ºi misticã”7 .
Epoca pãrinþilor Bisericii ne transmite, între altele, o primã
sedimentare a textelor ºi repertoriilor care ne permit sã ajungem la o
caracterizare formalã clarã a psalmodiei8 ºi imnodiei9 .

7

F. RAMPAZZO – M. CANOVA – G. DURIGHELLO, ed., Cantare la liturgia, I, 16.
Cântul declamat al psalmilor ºi al cântãrilor Bibliei, în cadrul sfintei Liturghii ºi al
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cãtre solist ºi grupul de cântãreþi, ºi directã, atunci când cântã numai solistul sau numai
corul. Psalmodia cea mai simplã ºi cea mai veche era intonatã pe o singurã notã, cu câteva
inflexiuni caracteristice la începutul ºi sfârºitul fiecãrui verset. Începând cu secolul al IIIlea, sunt organizate tipuri de psalmodie, mai mult sau mai puþin îmbogãþite cu melisme.
9
Complexul imnurilor care aparþin unei determinate culturi ºi elementele de stil care
îi sunt caracteristice.
8
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Psalmii constituiau o ºcoalã autenticã de formare care permitea lectura
în cheie cristologicã a istoriei mântuirii ºi transformarea vieþii zi de zi
într-un sacrificiu de laudã, preludiu sau anticipare a plinãtãþii
escatologice. În rit, psalmul este utilizat ca o cântare ce uneºte lecturile
liturgiei cuvântului, sau în cântãrile procesionale cu rolul de a comenta
situaþiile rituale prin cuvântul lui Dumnezeu. Textul psalmilor folosit în
liturgie este cel biblic, în formã poeticã, însã nu metricã. Acest lucru
conferã o datã în plus garanþia primatului lui logos, în serviciul cãruia se
pune tehnica lui psallein, bazatã pe o coardã de recitare cu punctualizãri
iniþiale, intermediare ºi finale, care permit o declamare ºi o articulare
clarã a textului. Pe plan formal, psalmodia, cu timpul, capãtã bogãþie ºi
varietate, în conformitate cu stimulii ºi exigenþele diferitelor familii
rituale (psalmodia directã, solisticã sau în coruri alternate, cu sau fãrã
antifonã, psalmodia intercalatã, aleluiaticã sau responsorialã).
Imnul este o compoziþie poeticã, stroficã, de obicei metricã, pe un text
propriu, de creaþie liberã, non-biblic. El rãspunde unei duble exigenþe.
Prima este aceea de a-i cânta o laudã lui Dumnezeu, cu cuvinte proprii; a
doua exigenþã este legatã de faptul cã poporul tinde spre o mai mare
cantabilitate datoritã mijloacelor metricii ºi melodiei de care se foloseºte
imnul. Aceste aspecte au fãcut ca imnul sã gãseascã teren liber pe lângã
miºcãrile eretice ºi, dimpotrivã, poziþii contradictorii între pãstori, pe
alocuri chiar ostilitate. Sfântul Efrem, episcop de Edessa, tocmai pentru
a combate propaganda ereticã, a introdus imnul în practica Orientului
creºtin. În Occident, dupã o tentativã nereuºitã a sfântului Ilariu, episcop
de Poitiers, sfântul Ambroziu, episcopul de Milano va fi acela care va gãsi
forma cea mai potrivitã culturii latine10 . Imnul de tip „ambrozian” s-a
demonstrat imediat eficace, fiind primit imediat de popor ºi rãspândinduse repede în toatã Europa, în special, datoritã mãnãstirilor.
În celebrãrile din secolul al II-lea, cântul devine un element constitutiv
de o importanþã fundamentalã. Corul vocilor s-a dezvoltat cu multã
demnitate ºi forþã de expresie, încât a fãcut din celebrarea Euharistiei o
adevãratã sãrbãtoare a credinþei. Pentru a contura încetul cu încetul
diferenþa dintre noul rit creºtin, cu tot ceea ce cuprinde el, ºi riturile
pãgâne, muzica creºtinã s-a aflat în opoziþie deschisã faþã de acestea din
urmã, preferând o exprimare mai degrabã vocalã celei instrumentale ºi
refuzând sistemele ritmico-melodice ale muzicii greco-romane. Sfântul

10
Imnurile sfântului Ambroziu sunt metrice, într-o schemã de 8 strofe de 4 versuri
fiecare, cu picior iambic. Ele fac trecerea de la metrica clasicã cantitativã la metrica
accentuativã sau calitativã.
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Efrem, spre exemplu, recomandã ca sãrbãtorile martirilor sã nu fie
celebrate cu sunet de instrumente, care amintesc prea mult de banchete,
de teatre ºi de templele pãgâne.
Rãmâne, aºadar, ca o preocupare vie faptul de a nu permite
introducerea în cultul creºtin a vreunui element profan, care nu ar fi
adecvat exigenþelor liturgiei creºtine.
3. Cântul gregorian
Încetul cu încetul, mesajul creºtin lasã cetatea sfântã a Ierusalimului
ºi teritoriile siro-palestiniene ºi se extinde rapid de-a lungul bazinului
mediteranean. Mesajul apostolic face sã fie tot mai rãspânditã liturgia,
rugãciunea publicã creºtinã. Suntem în momentul când nu se pune
problema unei centralizãri a celebrãrii liturgice. De aceea, orice regiune
va celebra liturgia ºi (de aceea) va cânta în propria sa limbã.
Aceastã diversitate de limbaj s-a pãstrat pânã în zilele noastre pentru
liturgiile medio-orientale. Dupã douã secole de liturgie în limba greacã11 ,
este adoptatã, în mod progresiv, limba curentã: limba latinã. Fiecare
regiune a Occidentului creºtin a început sã aibã un repertoriu local
propriu de cânt sacru: o limbã unicã, dar texte ºi melodii diferite. Conform
mãrturiilor paleografice, suntem siguri de existenþa unui cânt
„beneventan” pentru sudul Italiei, a unui cânt „roman” pentru oraºul
Roma ºi teritoriile care depindeau de el, un cânt „milanez” în nordul
Italiei, un cânt „galican” în teritoriile Galiei romane.
Astfel, s-a conturat un repertoriu, de tradiþie oralã, care de-a lungul
timpului a ajuns chiar sã capete o formã ºtiinþificã scrisã, lucru care i-a
permis sã fie cunoscut ºi în zilele noastre. Este vorba de cântul care, întrun mod comun, este numit cântul gregorian, dar care s-ar putea defini mai
concret monodia12 liturgicã creºtinã.
Din toate repertoriile menþionate mai sus, repertorii folosite în
Occidentul antic, unicul rãmas în uz ºi în zilele noastre este cel milanez.
Biserica din Milano a pãstrat, cu destule dificultãþi ºi compromisuri, o

11

Pentru cã noua religie a creºtinismului s-a rãspândit foarte rapid în întreg bazinul
mediteranean, limba greacã a devenit limba folositã în cea mai mare parte în liturgie.
Chiar ºi în interiorul religiei ebraice, în Palestina, existau sinagogi în care cultul se presta
în limba greacã. Aceste sinagogi erau frecventate de aºa-numiþii „eleniºti”, evrei proveniþi
din alte zone ale Mãrii Mediterane.
12
Monodia este cântul pe o singurã voce, cânt care poate fi intonat de unul sau mai
mulþi cântãreþi. Acest termen este opusul polifoniei, care înseamnã cântul pe mai multe
voci, care executã în mod simultan linii melodice diferite.
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liturgie proprie. Cântul sãu este numit „ambrozian”, în amintirea
protecþiei spirituale exercitate de episcopul Ambroziu († 397).
Tradiþia romanã anticã a ajuns la noi prin câteva mãrturii istorice mai
degrabã vagi. Compoziþia repertoriului roman are loc, în partea sa
esenþialã, în secolele al V-lea ºi al VI-lea. Încã de la începutul secolului al
IV-lea, Biserica este eliberatã de persecuþii. Începe construirea marilor
bazilici, care îi permite cultului sã se dezvolte în mod public ºi sã capete
solemnitate.
La toatã aceastã lucrare a artelor ia parte ºi muzica. Dacã pânã atunci
marea parte a cântului era rezervatã unui solist, în aceastã epocã, ia
naºtere schola cantorum13 . În decursul secolelor al V-lea ºi al VI-lea, acest
grup de specialiºti elaboreazã un repertoriu de muzicã religioasã cultã,
format din douã tipuri de compoziþii.
Pe de o parte, au prelucrat repertoriul deja existent, încercând sã
confere un aspect divers monodiei liturgice, prin substituirea unor
elemente constitutive, dar nedeterminante în raport cu structura însãºi
a cântului. Astfel, schola va substitui solistul în interpretarea unor texte
muzicale care pânã atunci aparþineau acestuia din urmã, conferind acestor
lucrãri un stil mai ornat ºi o muzicalitate mai complexã.
Pe de altã parte, schola îngrijeºte procesul de creaþie a unor compoziþii
originale, legate de desfãºurarea cultului în marile edificii, de exemplu,
cântul legat de procesiunea impunãtoare a intrãrii celebrantului. Tot acest
proces se desfãºoarã într-un ritm destul de lent, astfel încât, la venirea pe
Scaunul Apostolic a papei Grigore I (590)14 , compoziþia corpus-ului
melodiilor romane pare sã fi fost deja încheiatã15 .
Când se vorbeºte despre cântul gregorian, sunt mulþi cei care îl numesc
cantus planus16 , cantus firmus (sau cantus immesuratus)17 , sau „culegere
de melodii monodice”, cu ajutorul cãrora sunt cântate textele liturgiei

13

Un grup compus din aproximativ 20 de clerici (cântãreþi experþi ºi tineri elevi în
formare). Ei îºi puneau propria competenþã în slujba celebrãrii liturgice.
14
Teoria conform cãreia papa Grigore cel Mare († 604) este considerat pãrintele
cântului gregorian, datoritã renumelui sãu de reformator, renume care s-a menþinut viu
pe tot parcursul Evului Mediu, nu are un fundament istoric. Calificativul „gregorian” nu
vizeazã lucrarea, fãrã îndoialã, preþioasã, a papei Grigore cel Mare, ci izvoarele manuscrise
numite „gregoriene”, întrucât în ele succesiunea formularelor ºi a textelor era conformã
calendarului „gregorian” al secolului al VIII-lea.
15
Cf. D. SAULNIER, Il canto gregoriano, Piemme, Casale Monferrato 1998, 9-11.
16
Termenul indicã o melodie în „registrul grav”, în opoziþie cu cantus acutus.
17
Termenul indicã o melodie liberã din punct de vedere ritmic, în opoziþie cu muzica
exprimatã de note sau sunete de „duratã proporþionalã” în timp.
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Bisericii Romane18 . Dacã cineva ia în mâini o carte de cântece gregoriene,
poate sã-ºi facã o idee inexactã, considerând-o o carte care cuprinde
„partituri”, melodii care sunt reprezentate de o succesiune mai lungã sau
mai scurtã de note pãtratice.
Definiþia exactã a cântului gregorian este monodia liturgicã creºtinã,
sau monodia cuvântului ritual. ªi aceasta, deoarece cântul gregorian este
o monodie legatã strâns de textele Sfintei Scripturi (în accepþiunea sa
specificã) ºi de cele ale Cãrþii Psalmilor (în mod particular). Este, aºadar,
un „cânt”, ºi nu o „muzicã” sau o „melodie purã”. Este un cânt ritual, este
cântul „propriu” liturgiei Bisericii Romane, care are drept calitate primarã
aceea de a fi rugãciune, atât când se vesteºte cuvântul lui Dumnezeu în
momentul proclamãrii lecturilor sau în aducerea de mulþumire din
Rugãciunea euharisticã, cât ºi atunci când devine vocea rugãtoare a
comunitãþii ecleziale care simte nevoia de a comunica cu Dumnezeu,
pentru a-i exprima mulþumirea ºi a implora binecuvântarea sa. Cântul
gregorian devine, astfel, semn, gest ºi expresie a unui eveniment sacru.
Alãturi de aceste consideraþii, nu putem pierde din vedere aspectul
subiectiv care trebuie sã fie prezent în orice rugãciune: dispoziþia
interioarã. Cântul gregorian, având elemente bune (text ºi melodie), are
nevoie de un spirit pentru a putea fi interpretat; are nevoie de un suflet
care se roagã, un suflet ce se roagã cântând.
4. Magisteriul Bisericii
Primul document pontifical oficial care abordeazã tema cântului liturgic
este Docta Sanctorum, scris între anii 1324 ºi 1325. Documentul este
important, pentru cã, împreunã cu alte mãrturii ale timpului, ne permite
sã conturãm cadrul situaþiei ca atare. Apar în acest document câteva
probleme ce vor constitui axa pe care se construieºte reflecþia cu privire
la muzica liturgicã în decursul istoriei: raportul dintre cuvânt ºi sunet,
inteligibilitatea ºi integritatea textului sacru, raportul dintre sacru ºi
profan, coerenþa moralã în modul de execuþie.
Ceea ce papa Ioan al XXII-lea doreºte este tocmai întoarcerea la acel
dulce sunet, astfel încât, prin cânt, Dumnezeu sã poatã fi primit în inimile
credincioºilor, inimi care sã se aprindã de iubire ºi devoþiune faþã de el.
Documentul înfiereazã ceea ce, din punct de vedere muzical, în viziunea
timpului, constituie prilej de deviere. Astfel, contrapunctul,

18

A. TURCO, Antiquae monodiae eruditio, I, Edizioni „Torre d’Orfeo”, Roma 2004, 15.
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mensuralismul, politextualitatea, ochetus-ul19 devin „pericole” atunci
când, folosite în exces, dãuneazã inteligibilitãþii textului ºi dezvoltã un pur
exhibiþionism. La apãrarea „inteligibilitãþii” textului se adaugã ºi cea a
„integritãþii” ºi a „sacralitãþii” sale ºi, de aceea, gãsim aici o anumitã
ostilitate pentru teme muzicale de provenienþã profanã. Acelaºi document
condamnã practica executivã lascivã, cea care face ca interpretarea
cântãreþilor, în loc sã trezeascã devoþiune sfântã în inimile credincioºilor,
provoacã ilaritate.
Conciliul Tridentin (1546-1563), reprezentativ în ceea ce priveºte
reformarea întregii Biserici, abordând numeroase probleme ridicate de
Reforma protestantã în domeniul biblic, moral, dar, mai ales, dogmatic,
a încercat sã traseze liniile unei posibile reforme muzicale în ultimele sale
sesiuni20 . Arta polifonicã21 intrase deja în arta muzicalã liturgicã, fiind
aproape acceptatã. Existau însã câteva elemente care nu cadrau cu
liturgia Bisericii: obiºnuinþa de a se compune misse ºi motete pe un motiv
gregorian, denaturând astfel textul muzical gregorian prin mãrirea
duratelor notelor ºi prin modificarea ritmului; folosirea exageratã a
tehnicii contrapunctului22 ºi înmulþirea numãrului vocilor care se
împleteau în polifonie, fapt care a dãunat inteligibilitãþii textului liturgic.
Contribuþia cea mai importantã în acest sens a fost formulatã de
episcopul Vienei din acel timp, F. Nausea Blancicampianus, în
Observationes pe care le-a trimis comisiilor Conciliului. El condamnã
folosirea în liturgie a imnurilor ºi a cântecelor care nu au fost prescrise ºi
care dãuneazã credinþei. El subliniazã pe scurt abuzurile cele mai
obiºnuite la cântãreþii timpului sãu (compozitori ºi executanþi): pregãtirea
proastã din punct de vedere muzical; neglijenþã în copierea cãrþilor de

19

Tip de scriiturã contrapunctisticã, în uz încã din secolul al XIII-lea, caracterizatã de
frecventa întrerupere, prin pauze, ale vocilor dintr-o lucrare muzicalã, producându-se
astfel, o execuþie „ruptã”, non-linearã.
20
Cf. G. BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di G. P. da Palestrina, I,
Società Tipografica, Roma 1828, 74-275, citat de V. SANSON, La musica nella liturgia,
Edizioni Messaggero, Padova 2002, 161.
21
Polifonia este execuþia simultanã a mai multor sunete sau succesiuni combinate de
sunete, cu o individualitate certã. Întrucât este consideratã sub aspect vertical, polifonia
face obiectul armoniei; întrucât este consideratã sub aspect orizontal, polifonia face obiectul
contrapunctului.
22
Din lat. punctum contra punctum (odinioarã, nota muzicalã se numea punctum). Este
arta de a suprapune douã sau mai multe linii melodice. Unui cânt dat (tenor) alcãtuit din
note lungi îi era suprapusã o altã melodie cu valori metrice egale sau o melodie
melismaticã cu valori scurte. Regulile care au coordonat raportul dintre tenor ºi celelalte
voci au variat într-un mod sensibil de-a lungul secolelor.
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cânt, cu destule greºeli de înþeles; puþinã devoþiune; alterarea pãrþilor
sfintei Liturghii; folosirea textelor ºi a melodiilor non-liturgice. Drept
urmare, Conciliul a decis cã din biserici trebuie sã disparã acele texte
muzicale care, cântate fie cu orga, fie cu vocea, au în ele ceva impur,
pentru ca biserica sã fie într-adevãr o casã a rugãciunii. Cei mai buni
muzicieni catolici au început lucrarea de reînnoire a muzicii liturgice.
Giovanni Pierluigi da Palestrina23 spunea: „Am simþit cã e de datoria mea
sã mã ofer cu toatã dragostea ºi inteligenþa mea Bisericii, pentru a
împodobi prin cânt cea mai dumnezeiascã ºi mai mare realitate a religiei
creºtine: sacrificiul sfintei Liturghii”. La rândul sãu, Tomás Luis de
Victoria24 declara: „Eu lucrez numai pentru a face ca arta cântului sã fie
dedicatã exclusiv scopului pentru care ea a fost creatã la începuturi: Deo
optimo maximo laudibusque suis”.
Cu toate acestea, nu toþi au împãrtãºit ideea conform cãreia trebuia sã
existe o diferenþã substanþialã între limbajul sacru ºi cel profan, astfel
încât, de-a lungul secolului al XVII-lea, s-au înmulþit abuzurile: s-a
abandonat cântul latin medieval, muzica teatralã ºi instrumentalã a
invadat adunãrile liturgice, s-a înregistrat o superficialitate ºi o
mundanitate exageratã în interpretarea cântului liturgic, textele oficiale
au fost înlocuite cu altele care nu erau aprobate. În apropierea Anului
Sfânt 1750, papa Benedict al XIV-lea s-a ocupat în mod serios de aceste
lucruri, ºtiind cã principalele bazilici romane rãsunau de multã muzicã
profanã ºi de puþinã devoþiune. Pentru aceasta, la 19 februarie 1749, a
publicat o enciclicã foarte lungã, Annus qui, cunoscutã datoritã
abundentei documentãri istorice, a profundei reflecþii liturgice ºi a marii
sensibilitãþi pastorale. Între altele, documentul prevede îngrijirea
bisericilor cu mare atenþie, astfel încât ele sã devinã într-adevãr edificii
de rugãciune; atenþie acordatã cântãrii din Oficiul divin, respectându-se

23
G. P. da Palestrina (1525-1594), compozitor italian, maestrul Capelei Sixtine ºi
cântãreþ al Capelei Giulia din Vatican, chemat la Roma de papa Iuliu al III-lea. A
îndeplinit apoi ºi funcþia de maestru al Capelei Bazilicii „S. Giovanni in Laterano” ºi al
capelei Bazilicii „S. Maria Maggiore”. Spre sfârºitul vieþii, s-a dedicat publicãrii operei sale,
care cuprinde, între altele, 104 misse, peste 300 de motete, 79 de imnuri, 35 Magnificat,
litanii, Stabat mater. A scris ºi muzicã profanã, peste 140 de madrigaluri, în mare parte
de inspiraþie religioasã.
24
T. L. de Victoria (1548-1611), compozitor spaniol, intrat în anul 1565 în Colegiul
Germanic, a fost probabil elevul lui Palestrina. În anul 1571, devine organist al
Seminarului Roman. Este cel mai mare compozitor ar Renaºterii spaniole. Este
impresionantã (prin bogãþie ºi varietate) producþia sa muzicalã, exclusiv sacrã: 20 misse,
18 Magnificat, douã cãrþi de imnuri, Officium Hebdomadae Sanctae, 6 cãrþi de motete. A
fost considerat un spirit mistic, fiind, între altele, un bun prieten al sfântului Filip Neri.
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textul, într-o conºtientizare interioarã; muzica trebuie sã þinã cont de text
ºi de rit, ºi nu invers, pentru ca edificarea credincioºilor sã fie
proporþionalã cu ritmul celebrãrii, atât în timpul sfintei Liturghii, cât ºi
în celebrarea Oficiului divin; textele oficiale nu trebuie omise sau
abreviate; sunt admise instrumentele muzicale care nu fac „zgomot”, mai
ales orga, cât timp sunt folosite pentru a susþine ºi a înfrumuseþa cântul
liturgic.
Cu toate cã aceastã ultimã enciclicã a fost apreciatã ca fiind cea mai
bunã din toatã istoria Bisericii, cu privire la muzica liturgicã, condiþiile nu
s-au îmbunãtãþit. Lipsa spiritului liturgic, a conºtiinþei pline de credinþã
cã muzica liturgicã trebuie sã fie în slujba textului sacru ºi a ritului nu au
permis muzicienilor sã foloseascã limbajul muzical al timpului lor în forme
adecvate celebrãrii liturgice. Au apãrut din nou proteste ºi interdicþii.
Autoritatea ecleziasticã a fost din nou chematã sã regândeascã funcþiile
ºi caracteristicile stilistice ale artei muzicale în vederea unei simbioze
fecunde cu ritul creºtin.
La 22 noiembrie 1903, în sãrbãtoarea sfintei Cecilia, papa Pius al X-lea
a promulgat un important motu proprio cu privire la muzica sacrã, Inter
sollicitudines, care constituie punctul de sosire al întregii miºcãri liturgice
ºi muzicale din secolul al XIX-lea ºi un punct de plecare pentru reflecþia
ulterioarã pânã la Conciliul al II-lea din Vatican. Documentul rãspundea
exigenþelor ºi cerinþelor multor specialiºti care lucrau cu entuziasm la
reformarea muzicii sacre ºi dãdea o importanþã majorã principiilor care
reglementau raportul dintre liturgie ºi muzicã. Sfântul Pius al X-lea
stabileºte cã muzica este pentru liturgie, liturgia este pentru poporul lui
Dumnezeu, iar adunarea liturgicã este prezentã pentru a-i aduce laudã lui
Dumnezeu. În prescrierile sale detaliate, papa rãmâne intransigent cu
privire la respectarea textelor, folosirea limbii latine, excluderea muzicii
teatrale, seriozitatea cântãreþilor care în Bisericã împlinesc „o adevãratã
slujire liturgicã”. Este momentul când se vorbeºte despre instituirea
comisiilor diecezane de muzicã sacrã, ale aºa-numitelor schola cantorum
ºi despre studiul muzicii liturgice în seminarii.
Papa Pius al XII-lea continuã munca predecesorilor sãi, spiritul sãu
inovator resimþindu-se în toate sectoarele Bisericii. În anul 1955, în
sãrbãtoarea Naºterii Domnului, papa prezintã Bisericii enciclica Musicae
sacrae disciplina, în care reia, cu o mai mare amploare ºi cu multe
îmbunãtãþiri, multe dintre chestiunile deja discutate în ultimele decenii.
„Muzica este un dar al lui Dumnezeu fãcut omului. Ea contribuie la
bucuria spiritualã ºi la delectarea sufletului”, spune papa în deplinã
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sintonie cu sfântul Augustin25 . În acelaºi document, papa expune o teologie
a artei sacre, de care þine ºi muzica. El afirmã cã „nu existã artã de dragul
artei, ci artã pentru a fi pusã în slujba omului ºi oferitã lui Dumnezeu”.
Documentul propune atenþiei credincioºilor nu numai muzica liturgicã, ci
chiar ºi pe cea religioasã, care trebuie folositã în celebrãri non-liturgice,
trebuie sã fie accesibilã poporului, cu texte scrise în limba vorbitã.
Conciliul al II-lea din Vatican ºi constituþia liturgicã Sacrosanctum
Concilium împletesc într-un singur document toatã tradiþia muzicalã
liturgicã existentã pânã în acel moment. De aceea, ca o evoluþie fireascã,
Conciliul nu a gândit un document separat privitor la muzica sacrã, dar
a tratat aceastã problemã în interiorul discuþiei despre liturgie. Sunt
confirmate, astfel, normele ºi prescrierile disciplinei ºi tradiþiei
ecleziastice cu privire la scopul muzicii sacre: lauda lui Dumnezeu ºi
sfinþirea credincioºilor. Muzica sacrã este cea care exprimã în modul cel
mai suav rugãciunea, favorizeazã consensul, conferã solemnitate riturilor.
Muzicienii, animaþi de spirit creºtin, sã înþeleagã cã sunt chemaþi sã
cultive muzica sacrã ºi sã facã sã-i creascã patrimoniul26 .
Documentul cel mai important ºi cel mai complet cu privire la muzica
liturgicã este instrucþiunea De musica in sacra liturgia, emis de Sfântul
Scaun la data de 5 martie 1967. El introduce câteva elemente noi, în
comparaþie cu cele precedente: acum se tinde spre o teologie a muzicii
liturgice. Astfel, muzica este înþeleasã ca un semn ce amplificã alte semne
liturgice, precum cuvântul, gestul, adunarea liturgicã; sunt introduse
conceptele pastorale de gradualitate, de adaptabilitate ºi varietate, în
participarea activã la cântul liturgic.
În toate aceste documente, succint prezentate, am vãzut preocuparea
autoritãþii Bisericii de a aminti funcþia importantã a muzicii sacre, pe care
Pius al X-lea o prezintã fie ca un mijloc de elevaþie a spiritului cãtre
Dumnezeu, fie ca un preþios ajutor pentru credincioºi „în participarea
activã la misterele preasfinte ºi la rugãciunea publicã ºi solemnã a
Bisericii”. Muzicii sacre trebuie sã i se acorde o atenþie deosebitã, pentru
cã, fiind parte integrantã a liturgiei, ea participã la scopul ei general, care
este gloria lui Dumnezeu ºi sfinþirea ºi edificarea credincioºilor. Ea este
capabilã sã adauge o mai mare eficacitate textului însuºi, încât

25

Cf. AUGUSTIN DE HIPPONA, Epistula 161, De origine animae hominis, 1,2: PL 33, 725,
citat de V. SANSON, La musica nella liturgia, 210.
26
Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituþia despre sfânta liturgie Sacrosanctum
Concilium, cap. VI, nr. 112-121.
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credincioºii sã se dispunã mai bine sã primeascã în ei roadele harului,
proprii celebrãrilor sfintelor mistere.
5. Muzicã „liturgicã”, muzicã „religioasã”, muzicã „sacrã”
Am folosit pe parcursul acestei prezentãri de multe ori termenii:
„muzicã religioasã”, „muzicã sacrã”, „muzicã liturgicã”. Dar, de multe ori,
aceste expresii sunt folosite în sens univoc. Este vorba de expresii care, la
prima vedere, înseamnã acelaºi lucru, dar ele conþin în sine o semnificaþie
diferitã. Aceastã semnificaþie definitivã a avut de strãbãtut un drum lung,
presãrat cu documente ale Bisericii, cu cât aprofundarea în domeniu a
intensificat reflecþia specificã. Trebuie sã spunem de la început cã o
asemenea distincþie este rodul studiului muzicologilor ºi al documentelor
recente ale Bisericii.
Muzica religioasã, aºa cum o considerã instrucþia Congregaþiei pentru
Cultul Divin despre concertele din biserici (1987), este cea care se inspirã
din textul Sfintei Scripturi sau din liturgie ºi care este referitã la persoana
lui Dumnezeu, a sfintei Fecioare Maria, a sfinþilor, a Bisericii. O definiþie
care vrea sã cuprindã în sine muzica ce abordeazã chestiunea omului ºi
toate acele teme care conduc la evanghelie. Toatã literatura muzicalã,
provocatã ºi de sentimente (chiar) generic religioase, poate fi consideratã
pe drept muzicã religioasã. Însã aceastã muzicã nu este fãcutã pentru
liturgie, ea poate sã se facã auzitã în biserici, dar în afara celebrãrilor
liturgice, în concerte spirituale sau în meditaþii muzicale. În categoria
muzicii religioase intrã toate compoziþiile care nu au fost concepute pentru
celebrãrile liturgice (reprezentãrile sacre, laude, oratorii, madrigale,
cântãri spirituale) ºi toate cântãrile religioase ale autorilor moderni de
muzicã creºtinã. Sunt compoziþii care, chiar dacã rãspund la intenþii ºi
scopuri devoþionale, nu au fost „la origine” momente integrante ale unei
acþiuni liturgice, sau nu posedã calitãþile necesare din punct de vedere
artistic, liturgic ºi ritual.
Muzica sacrã este cea care, compusã pentru celebrarea cultului divin,
este împodobitã cu sfinþenie ºi forme bune27 . Din aceastã categorie fac
parte cântul gregorian, polifonia sacrã, anticã ºi modernã (în diferitele ei
genuri), muzica sacrã pentru orgã ºi alte instrumente legitim aprobate în
liturgie. Muzica sacrã are naturã ºi scop specifice, autorul voind sã
potriveascã cât mai mult posibil natura intimã a muzicii cu sfinþenia
liturgiei. Fac parte din genul muzicii sacre toate acele compoziþii vocal-
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instrumentale care, îndeplinind condiþiile cerute, au preluat conþinutul lor
textual direct din Sfânta Scripturã sau din alte izvoare liturgice sau din
devoþiunea popularã. Sunt apoi compoziþiile pentru orgã, compoziþiile
pentru cor ºi orchestrã (de exemplu, Missele).
Muzica liturgicã este acea „muzicã sacrã” ce poate fi prezentã în mod
concret în celebrarea cultului, pentru cã, afarã de sacralitatea
indispensabilã, ea posedã anumite caracteristici: are un text liturgic oficial
sau aprobat de autoritatea ecleziasticã; corespondenþã între ceea ce se
cântã, ritul care se celebreazã ºi timpul liturgic în care se celebreazã;
compoziþiile au dimensiuni acceptabile, capacitatea de a fi înþelese ºi de
a fi într-adevãr eficace din punct de vedere spiritual, pentru a nu se
transforma într-un concert.
Trebuie precizat, în sfârºit, cã muzica religioasã nu este sacrã ºi nici
liturgicã; muzica sacrã este religioasã, dar nu în mod obligatoriu liturgicã.
Doar muzica liturgicã posedã atât predispoziþia necesarã, cât ºi
caracteristicile cele mai potrivite finalitãþii sacre ºi sacramentale a
riturilor.
Concluzie
Liturgia Bisericii vrea sã-l uneascã pe om (trup ºi suflet) cu Dumnezeu
ºi sã-i confere vieþii sale un aspect sacru. Acest lucru cere ca ºi muzica sã
se încadreze în simbolismul complex al liturgiei, pentru a exprima
calitãþile pe care numai liturgia Bisericii le poate dãrui: interioritate,
unitate, comuniune. Ca acest lucru sã se întâmple, trebuie ca între liturgie
ºi muzicã sã existe o adevãratã armonie, ºi nu o simplã juxtapunere.
Trebuie ca liturgia ºi muzica sã devinã un singur lucru, în efortul lor de
a arãta ceea ce le este comun amândurora: credinþa, iubirea, rugãciunea
ºi comuniunea cu Dumnezeu. În timp ce liturgia oferã „tema” pe care o
celebreazã în mod sacramental, muzica trebuie sã ºtie sã ofere mijloacele
pentru a o exprima, a o trãi ºi a o traduce în rugãciune ºi viaþã. Numai aºa
liturgia ne elibereazã de modul nostru comun de a acþiona ºi ne face sã
înþelegem cã ea îmbrãþiºeazã Universul, ne este cosmicã. Ea cântã ºi o
face împreunã cu îngerii. Tocmai în aceastã cântare, creºtinul atinge
apogeul dimensiunilor sale ºi reuºeºte încã de pe acest pãmânt sã-ºi
ascundã viaþa sa cu Cristos în Dumnezeu.
Mahatma Gandhi evidenþia trei spaþii în viaþa Cosmosului ºi arãta cã
fiecare dintre aceste trei spaþii vitale comunicã un mod propriu de a fi.
În mare trãiesc peºtii, ºi peºtii tac. Animalele de pe pãmânt strigã, dar
pãsãrile, care au ca spaþiu vital cerul, cântã. Mãrii îi este proprie tãcerea,
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pãmântului îi este propriu strigãtul, iar cerului, cântul. Omul participã însã la
toate aceste trei moduri de manifestare: poartã în sine profunzimea mãrii,
amãrãciunea pãmântului ºi înãlþimea cerului. De aceea îi sunt proprii toate
aceste trei proprietãþi: tãcerea, strigãtul ºi cântul. Astãzi vedem cum omului,
lipsit de transcendent, nu i-a mai rãmas decât sã strige, pentru cã nu vrea sã
fie decât pãmânt, vrea sã aducã pe pãmânt înãlþimea cerului ºi profunzimea
mãrii. Adevãrata liturgie, liturgia comuniunii sfinþilor, îi restituie omului
totalitatea. Îl învaþã din nou sã tacã ºi sã cânte, deschizându-i profunzimea
mãrii ºi învãþându-l sã se ridice în zbor, asemenea pãsãrilor 28.
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