CÂNTUL ÎN LITURGIA ROMANÃ
Muzica cereascã ºi muzica pãmânteascã
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Cântarea a fost consideratã dintotdeauna ca fiind manifestarea cea mai
solemnã a sentimentului religios, expresia cea mai înaltã de laudã, de
adoraþie, de mulþumire adusã lui Dumnezeu. Dintotdeauna a existat o
legãturã strânsã între liturgie ºi muzicã. Cuvântul adresat lui Dumnezeu
transcende limitele limbajului comun. De aceea, cuvântul adresat lui
Dumnezeu cheamã în ajutor cântarea. La popoarele antice, precum
asirienii, babilonienii, egiptenii, grecii, muzica se prezintã ca având un
caracter sacru, ca fiind un dar al divinitãþii fãcut oamenilor, destinat în
exclusivitate cinstirii divinitãþii. Pentru Platon, a folosi muzica în scopuri
profane însemnã un abuz, dacã nu chiar un sacrilegiu. I se atribuiau
puteri magice, de pildã, puterea de a izgoni spiritele rele (apotropia) ºi
puterea de a invoca divinitatea la locul de jertfã (epicleza). ªi în timpurile
noastre, formulele de vrãjitorie ºi cele de desfacere a farmecelor se cântã
(incantanþii ºi descântece). În cultele misterice, muzica avea o funcþie
catarcticã, adicã era o acþiune de purificare a sufletului de pãcat.
Ce importanþã are muzica pentru religia nãscutã din Biblie se poate
vedea cu uºurinþã din faptul cã verbul a cânta (împreunã cu derivatele
sale) este unul dintre cuvintele cele mai folosite în Biblie: îl întâlnim de
309 ori în Vechiul Testament ºi de 36 de ori în Noul Testament. Fiindcã
muzica este limbajul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbeºte oamenilor
cântând. Textele din cãrþile considerate inspirate de Dumnezeu nu sunt
citite în adunãrile de cult, ci cântate, cum sunt textele din Biblie la
sinagogã, cele din Coran la moschee. În riturile creºtine, numai în liturgia
romanã este permis a fi citite, ºi nu cântate. Iar când Dumnezeu îi
vorbeºte omului, omul, voind sã rãspundã în rugãciune, gãseºte cuvântul
insuficient, ºi atunci cuvântul se transformã în cântare. Mai mult, simte
nevoia, pentru a exprima ce trebuie sã exprime, sã invite întreaga creaþie
sã se asocieze la cântarea lui: „Trezeºte-te, inima mea, treziþi-vã harfã ºi
alãutã; voi trezi zorile. Te voi lãuda între popoare, Stãpâne, îþi voi cânta
între neamuri, cãci mare pânã la ceruri este îndurarea ta ºi pânã la nori
adevãrul tãu” (Ps 57,9-11).
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Omul face parte din mãreþul concert pe care cosmosul îl cântã
Creatorului; cosmos, de fapt, înseamnã armonie. Îngerii, omul, fãpturile
neînsufleþite sunt interpreþii acestui concert. În toate liturgiile creºtine
gãsim îndemnul de a uni glasurile cu ale îngerilor ºi arhanghelilor, spre
a cânta împreunã cu cetele oºtirii cereºti imnul de laudã pe care profetul
Isaia l-a auzit cântat de îngeri înaintea tronului dumnezeiesc din ceruri:
„Sfânt, sfânt, sfânt...” În limbaj biblic, oºtirea cereascã este o expresie care
se referã atât la aºtrii cereºti cât ºi la ierarhiile cereºti.
Creºtinismul a îmbrãþiºat concepþia pitagoreicilor potrivit cãreia
perfecþiunea cosmicã este de naturã muzicalã. Marele mecanism al
universului este ca un uriaº instrument muzical care produce „muzica
sferelor”, musica perennis, concertul cosmic. Nimic nu este mut în univers.
Hildegard von Bingen, vizionara germanã din secolul al XII-lea, spunea
cã „fiecare element are, aºa cum a fost rânduit de Dumnezeu, sunetul sãu.
Laolaltã, ele rãsunã ca versul acompaniat de ceterã într-o singurã
armonie”. Aceastã muzicã a lumii (musica mundana) este un reflex al
muzicii cereºti (musica coelestis) supra-mundanã ºi trans-sonorã pe care
o cântã îngerii, cãci, scrie cartea apocrifã a lui Enoh: „Toate lucrurile îºi
au îngerul lor: vremurile, anii, marea ºi râurile, fructele ºi iarba, zãpada
ºi norii, stelele”. Din musica mundana se naºte musica humana, cãci,
spune iarãºi Hildegard von Bingen: „sufletul omului este purtãtor de
eufonie ºi, prin natura sa, este sonor (symphonisans)”. Iar din muzica
cosmicã ºi din muzica sufletelor, explicã comentatorii timpurii, se naºte
muzica liturgicã, având ca „reper” „performanþa” corurilor îngereºti,
îngerii fiind liantul întregului sistem muzical al universului1 .
1. Cântarea în Biblie
Pentru poporul Vechiului Testament, cântarea liturgicã începe dupã
trecerea Mãrii Roºii. Aceasta este prima cântare menþionatã în Biblie.
Israelul eliberat de sclavie, salvat de apele Mãrii Roºii precum Moise
fusese salvat din apele Nilului, experimenteazã puterea salvatoare a lui
Dumnezeu într-o situaþie disperatã. „Atunci, Moise ºi fiii lui Israel i-au
cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: «Voi cânta Domnului, cãci
ºi-a arãtat slava. A nãpustit în mare calul ºi cãlãreþul. Domnul este tãria
mea ºi temeiul cântãrilor mele de laudã. El m-a salvat. El este Dumnezeul
meu: pe el îl voi lãuda»” (Ex 15,1-2).
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Cu aceeaºi cântare începe liturgia Noului Testament. Noul popor al lui
Dumnezeu continuã sã cânte cântarea lui Moise. O auzim intonându-se an
de an în noaptea de Paºti. Dar noul Israel cântã o intervenþie mult mai
puternicã a lui Dumnezeu prin apa botezului care, de fapt, este Marea
Roºie a sângelui lui Cristos, Mielul sacrificat. Dumnezeu salveazã ºi
elibereazã poporul sãu din sclavia pãcatului, a morþii ºi a Satanei. Sfântul
Ioan, vizionarul din Patmos, descrie în Apocalips noul popor al lui
Dumnezeu salvat definitiv din toate primejdiile la sfârºitul veacurilor,
când liturgia pãmânteascã se va încheia:
ªi am vãzut ca o mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu
alãutele lui Dumnezeu în mânã, stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi ai
numãrului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise ºi cântarea Mielului. ªi
ziceau „M ari ºi minunate sunt lucrãrile tale, Doamne Dumnezeule
atotputernic” (Ap 15,2-3).

Sfântul Augustin are o explicaþie celebrã: Cantare amantis est (Cine
iubeºte cântã). Toatã cântarea liturgicã în Vechiul ºi Noul Testament se
naºte din iubire, este expresia iubirii dintre mire ºi mireasã, este cântarea
ce însoþeºte ospãþul de nuntã. În Vechiul Testament, Cântarea Cântãrilor,
iniþial, a fost un poem cântat la nunta unui cuplu regal. Intrat în canonul
Sfintei Scripturi, devine cântecul de iubire dintre Dumnezeu, mirele, ºi
Israel, mireasa sa. Aceastã imagine nupþialã o întâlnim frecvent la profeþi.
Creºtinismul a vãzut de la început în celebrarea Liturghiei ospãþul
anticipat de nuntã al lui Cristos, mirele, ºi al Bisericii, mireasa. ªi cum nu
este de conceput un ospãþ de nuntã fãrã muzicã, la fel, este aproape de
neconceput o Liturghie fãrã cântare.
Cel care a organizat cântarea liturgicã în Vechiul Testament a fost
regele David. Cu ocazia aducerii chivotului legãmântului la Ierusalim,
„David le-a zis cãpeteniilor leviþilor sã-i aºeze pe fraþii lor cântãreþi cu
instrumente de muzicã, cu lãute, harfe ºi cimbale ºi sã sune din ele cântãri
rãsunãtoare, în semn de bucurie” (1Cr 15,17). Cartea de cântãri liturgice
folosite atât la templu, cât ºi la sinagogã a fost Psaltirea. Cuvântul psalm
înseamnã, de fapt, imn acompaniat de instrumente cu coarde.
2. Creºtinii, un popor care cântã
Cum primele comunitãþi creºtine proveneau din cei care frecventaserã
sinagoga, Psaltirea a rãmas în continuare cartea de cântãri folosite în
adunãrile lor liturgice. Numai cã ei, creºtinii, le dãdeau psalmilor o altã
interpretare. Cum rugãciunea de bazã a lui Isus fuseserã psalmii, psalmii
încreºtinaþi, ca sã spunem aºa, era cântarea lui Isus care continua pe

186
buzele ucenicilor sãi. Psalmii reflectã toate experienþele ºi sentimentele
umane care, în faþa lui Dumnezeu, devin rugãciune ºi cântare: doliu, jale,
indignare, spaimã, speranþã, încredere, recunoºtinþã, bucurie. În curând,
în adunãrile liturgice creºtine au apãrut, pe lângã psalmii biblici, ºi alte
compoziþii: psalmii nebiblici, imnuri, cântãri specifice creºtine precum
Benedictus, Magnificat, Prologul Evangheliei dupã sfântul Ioan (1,1-18),
imnul cristologic din Scrisoarea cãtre Filipeni (2,6-11), imnul cãtre Cristos
din 1Tim 3,16. Apostolul Pavel îi stimuleazã pe primii creºtini în crearea
de noi imnuri liturgice: „Când vã adunaþi laolaltã, dacã unul dintre voi are
o cântare (psalmón), altul o învãþãturã, altul o descoperire, altul o vorbã
în altã limbã, altul o tãlmãcire, toate sã se facã spre zidirea sufleteascã”
(1Cor 14,26). Dintr-o scrisoare trimisã de scriitorul Pliniu cel Tânãr
împãratului de la Roma aflãm cã, la începutul secolului al II-lea, cântarea
înãlþatã lui Cristos ºi dumnezeirii sale era unul dintre elementele
constitutive ale liturgiei creºtine.
Deºi, cum am amintit deja, liturgia ºi muzica sunt, din natura
lucrurilor, strâns unite, raporturile dintre ele nu sunt întotdeauna
paºnice; existã stãri conflictuale, tensiuni, în special în perioadele de
tranziþie ale istoriei ºi ale culturii.
Cât timp creºtinismul s-a aflat în mediu semit, nu au existat probleme.
Cântarea era ca ºi la sinagogã, monodicã, unisonã. Exista convingerea, ca
ºi la pitagoreici, cã ºi muzica sferelor cereºti, ca ºi cea a îngerilor este
unisonã. De unde îndemnul, înainte de „Sfânt, sfânt, sfânt”, de a ne uni
cu toate oºtirile cereºti spre a cânta într-un singur glas, la unison.
Urmând tradiþia liturgiei sinagogale, instrumente muzicale menite sã
acompanieze cântul liturgic creºtinii nu foloseau. În Occident a pãtruns
în cântul liturgic, în Evul Mediu târziu, polifonia, iar mai târziu, orga ºi
alte instrumente muzicale. În starea de la început a rãmas cântul
gregorian: monodic ºi neînsoþit de instrumente muzicale. În Orient – cel
puþin în mediul bizantin – a rãmas pânã astãzi muzica monodicã ºi
neînsoþitã de instrumente muzicale. Doar în aria slavã, sub influenþa
Occidentului, ºi-a fãcut loc ºi muzica polifonicã.
Conflictele dintre muzicã ºi liturgie au început în momentul în care
creºtinismul a ieºit din graniþele Palestinei, venind în contact cu
civilizaþia greco-romanã. Acum pãtrund în creºtinism gnoza, ereziile,
sectele: poarta de intrare a fost muzica. Secretul succesului la secte pânã
în ziua de astãzi a rãmas arta muzicalã. Tot muzica a fost poarta prin care
a pãtruns în creºtinism imoralitatea, dezmãþul în floare la pãgâni. Au
existat forme de rezistenþã extremistã. Pentru a salva integritatea
credinþei, canonul 50 al Conciliului din Laodiceea interzice folosirea în
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celebrãrile liturgice a imnurilor ºi compoziþiilor extra-biblice. Canonul 15
stabileºte cã psalmii trebuie cântaþi numai de corul psalþilor, în timp ce
„ceilalþi în bisericã trebuie sã tacã”.
În secolele al IV-lea ºi al V-lea a existat ici, colo în Bisericã, mai ales
printre monahii rãsãriteni, un curent ostil miºcãrii liturgice: muzica
trebuie izgonitã din cult, întrucât provoacã plãceri senzuale. Scria în
aceastã perioadã Niceta Remesianul: „ªtiu cã sunt unii, nu numai între
noi, ci ºi în pãrþile Rãsãritului, care considerã cã este superfluã ºi mai
puþin potrivitã cântarea psalmilor ºi a imnurilor. Ei cred cã este de ajuns
ce se spune în inimã ºi cã este lasciv dacã se rosteºte cu limba”2 .
Rezistenþa la un fals model de înculturare ºi adaptare era legitimã. Dar
era epoca marilor pãrinþi ai Bisericii: sfântul Vasile cel Mare, sfântul Ioan
Gurã de Aur, sfântul Ambroziu, care, deºi au vegheat la puritatea
credinþei ºi a moravurilor, au adoptat o altã atitudine. Sfântul Ambroziu,
vãzând cã arienii atrãgeau prin cântãri adepþi la erezia lor, a recurs la
aceeaºi metodã pentru a apãra dreapta credinþã: a compus imnuri
nemuritoare ºi a pus poporul sã cânte cu înflãcãrare. Exemplul lui a fost
urmat ºi de celelalte Biserici. Cântãrile însufleþite din catedrala din
Milano, unde slujea sfântul Ambroziu, au avut un rol hotãrâtor în
convertirea lui Augustin. Îºi aminteºte mai târziu Augustin:
De câte ori am plâns ascultând imnurile ºi cântãrile tale, profund miºcat de
glasul Bisericii tale, glas care, rãsuna dulce ºi pãtrundea în urechile mele, în
timp ce adevãrul se strecura în inima mea! Sentimente pioase se aprindeau în
sufletul meu ºi lacrimi salutare ieºeau nestãvilite din ochii mei 3.

3. Sursa de conflicte dintre muzicã ºi liturgie
De-a lungul istoriei Bisericii, a existat pericolul falselor înculturãri, de
unde confruntarea între liturgie ºi un anumit tip de muzicã incompatibilã
cu spiritul creºtin al liturgiei.
E o problemã cu care s-au confruntat ºi filozofii antici ai Greciei, Platon
ºi Aristotel. Platon deosebea douã tipuri de muzicã fundamental diferite,
derivând din douã tipuri diferite de culturã, din douã tipuri diferite de
imagine cu privire la Dumnezeu ºi cu privire la om. Primul tip de muzicã
îºi trage obârºia ºi inspiraþia, mitologic, de la Apollo, zeul luminii ºi al
raþiunii. Aceastã muzicã nu anihileazã simþurile, ci le subordoneazã
raþiunii ºi le integreazã spiritului: în felul acesta, spiritul este înãlþat prin
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AUGUSTIN DE HIPPONA, Confesiuni, IX, 14.25.
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simþuri, iar simþurile sunt purificate ºi înãlþate de spirit, ele devenind una
cu spiritul. Logosul, raþiunea primeazã, ºi astfel, omul îºi pãstreazã
integritatea ºi personalitatea fiinþei sale. Al doilea tip de muzicã îºi are
obârºia ºi inspiraþia de la Marsia ºi e cunoscutã cu denumirea de muzicã
dionisiacã. E o muzicã iraþionalã ºi abrutizantã, ce îl târãºte pe om în
beþia simþurilor, distruge raþionalitatea ºi subjugã simþurilor spiritul. E
o încercare de a depãºi limitele condiþiei umane, de a potoli setea de infinit
sãditã în inima omului prin frenezia sacrã, extaz orgiac, prin delirul
ritmului ºi instrumentelor asurzitoare. Aceastã muzicã abate barierele
individualitãþii ºi personalitãþii umane; omul se elibereazã în felul acesta
de povara conºtiinþei. Muzica devine extaz, eliberarea de eu, unificare ºi
contopire cu universul.
Evident cã acest tip de muzicã dionisiacã, senzualã, nu are ce cãuta în
liturgie. Ea pãtrunsese masiv pe vremea Renaºterii (pãgâne) la începutul
timpurilor moderne. Conciliul Tridentin a izgonit-o din casa lui
Dumnezeu.
Muzica dionisiacã a revenit în forþã în timpurile noastre, iar liturgia
creºtinã nu poate face vreo concesie în numele înculturãrii: Biserica nu
poate concura cu discoteca în speranþa sau iluzia de a câºtiga tineretul.
Problema este tratatã foarte limpede în discursul cardinalului Joseph
Ratzinger la al VII-lea Congres Internaþional de Muzicã Sacrã þinut la
Roma în noiembrie 1986. Spunea cardinalul:
Astãzi experimentãm revenirea profanã a acestui model [dionisiac] în muzica
rock ºi pop, ale cãrei festivaluri constituie un anti-cult, urmând aceeaºi
direcþie: mania distrugerii, distrugerea barierelor cotidianului ºi iluzia
mântuirii prin eliberarea de eu în extazul furios al zgomotului ºi mulþimii. E
vorba de practici mântuitoare asemãnãtoare cu ale drogului în forma lor de
mântuire ºi fundamental opuse concepþiei de mântuire propusã de credinþa
creºtinã. Drept consecinþã, se rãspândesc astãzi din ce în ce mai mult, în
aceastã atmosferã, culte ºi muzici satanice, a cãror putere periculoasã, întrucât
urmãreºte intenþionat distrugerea ºi destrãmarea persoanei umane, nu e luatã
suficient în serios (...) Cãutând mântuirea în eliberarea de propria
personalitate ºi responsabilitate, muzica rock se încadreazã perfect în ideile de
libertate anarhice care sunt dominante astãzi în Occident mai mult decât în
Orient; dar tocmai de aceea se împotriveºte radical concepþiei creºtine cu
privire la mântuire ºi la libertate, mai mult, e contradicþia ei absolutã. D e
aceea, nu pentru motive estetice, nici din încãpãþânare restaurativã, nici din
imobilism istoric, ci pentru motive antropologice de fond, acest tip de muzicã
trebuie exclus din bisericã.

Existã ºi alte tipuri de muzicã ce nu-ºi gãsesc locul în bisericã.
Continuã cardinalul Ratzinger:
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Avem muzica de propagandã, care îl pune în miºcare pe om spre a atinge
anumite scopuri colective. Existã muzica senzualã, care îl introduce pe om în
sfera eroticã sau tinde într-un alt mod, în esenþã, sã stârneascã senzaþii de
plãceri ale simþurilor. Este muzica uºoarã, care nu vrea sã spunã nimic, ci vrea
doar sã rupã greutatea tãcerii. Este o muzicã raþionalistã, ale cãrei sunete
servesc doar pentru construcþii raþionale, fãrã aprofundarea realã a spiritului
ºi a minþii.

Atunci, care muzicã poate fi muzicã liturgicã creºtinã? Mergând pe linia
gândirii platonice, putem spune cã e muzica Dumnezeului raþiuni ºi
luminii, inspiratã de Duhul Sfânt, Duhul iubirii curate, care l-a inspirat
ºi pe autorul psalmilor, muzicã ce duce la un soi de beþie, dar nu la beþia
dionisiacã, ci la ceea ce se numeºte „sobria ebrietas” (beþie lucidã); cu
specificarea cã, în creºtinism, Dumnezeul raþiunii ºi al luminii nu este
Apollo, ci Cristos, Logosul întrupat. Nu întâmplãtor, arta creºtinã din
primele secole îl reprezenta pe Cristos sub chipul tânãr ºi frumos al lui
Apollo. Liturgicã e numai acea muzicã ce îi conduce pe creºtini la unirea
cu Cristos prezent în tainele mântuitoare care se celebreazã.
4. Funcþiile cântãrii în liturgie
Exigenþele muzicii rituale creºtine decurg din scopul ei, care este acela de a
realiza omul nou în Isus Cristos înviat. Autenticitatea, valoarea, farmecul ei nu
se mãsoarã doar prin capacitatea ei de a provoca participarea activã, nici prin
valoarea esteticã, culturalã, nici prin vechimea receptãrii ei în Bisericã, nici
prin succesul ei la popor, ci prin faptul cã le va fi permis credincioºilor sã strige
Kyrie eleison al oprimaþilor, sã cânte Aleluia al înviaþilor ºi sã susþinã
Maranatha al credincioºilor în speranþa venirii împãrãþiei 4.

Aºadar, prima funcþie a muzicii sacre este, de fapt, la fel ca ºi prima
funcþie a liturgiei în ansamblul ei: prin ea, Dumnezeu îºi reactualizeazã
lucrarea sa de mântuire. Tratând despre muzica sacrã, constituþia
liturgicã a Conciliului al II-lea din Vatican noteazã: „Tradiþia muzicalã a
Bisericii universale constituie o comoarã de o valoare inestimabilã ºi ea
are întâietate asupra altor expresii ale artei, mai ales pentru faptul cã,
unit cu cuvintele, cântul sacru constituie o parte necesarã ºi integrantã a
liturgiei solemne” (SC 12). Vrea sã spunã documentul Conciliului cã
muzica în liturgie nu este doar un accesoriu menit sã provoace emoþii
estetice. E parte necesarã ºi integrantã a liturgiei, e un semn de naturã
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190
sacramentalã ca ºi celelalte semne sacramentale: cuvinte, gesturi, miºcãri,
icoane, prin care se înfãptuieºte în comunitatea întrunitã în prezent
sfinþirea, adicã mântuirea, înfãptuitã odinioarã de Cristos. De aici, marea
demnitate ºi valoarea inestimabilã a cântului liturgic: e vehicul al
mântuirii divine.
În celebrarea liturgicã, comunitatea care beneficiazã de lucrarea de
mântuire rãspunde tot prin semne sacramentale, prin cântare de laudã ºi
mulþumire. Aceasta este a doua funcþie esenþialã a semnelor liturgice, în
general, ºi a cântului sacru, în special. Este ºi ea scoasã în evidenþã de
constituþia liturgicã:
Cântul sacru a fost proslãvit atât de Sfânta Scripturã, cât ºi de sfinþii pãrinþi
ºi de pontifii romani, care, în vremea din urmã, începând cu Pius al X-lea, au
subliniat cu tãrie funcþia de slujire (munus ministeriale) a muzicii sacre în
serviciul divin. De aceea, muzica sacrã va fi cu atât mai sfântã cu cât va fi mai
strâns legatã de acþiunea liturgicã, fie exprimând mai plãcut rugãciunea sau
favorizând unitatea, fie contribuind la o mai mare solemnitate a riturilor sacre
(...) Episcopii ºi ceilalþi pãstori sufleteºti vor veghea cu atenþie ca, în orice
acþiune sacrã celebratã cu cânt, întreaga adunare a credincioºilor sã-ºi poatã
manifesta propria participare activã (SC 12-13).

Dintre papii ce au subliniat funcþia de slujire a muzicii sacre e amintit
numai Pius al X-lea, care, în motu proprio Tra le sollecitudini, din 1903,
numeºte muzica „umile ancella” (slujitoare umilã). Meritã sã fie amintiþi
ºi ceilalþi papi. Pius al XI-lea, în constituþia apostolicã Divini cultus
sanctitatem din 1928, o defineºte „serva nobilissima” (slujitoarea
preanobilã), iar Pius al XII-lea, în instrucþiunea Musicae sacrae disciplina,
din 1955, o numeºte „sacrae liturgiae quasi administra” (slujitoarea sfintei
liturgii). Aceastã funcþie de slujire distinge muzica sacrã de muzica
liturgicã. Funcþie de slujire a cui? A poporului lui Dumnezeu, a
comunitãþii care celebreazã. Frumuseþea unei bucãþi muzicale, faptul cã
încântã urechile, cã place poporului nu e de ajuns. Muzica ce nu þine cont
de comunitatea prezentã, consideratã doar ca auditoriu, care face artã
pentru artã, care îºi reclamã propria autonomie în numele artei, care îºi
subordoneazã liturgia, folosind-o ca simplu pretext de afirmare – muzicã
pe fond liturgic, oricât ar fi de performantã sub aspect artistic –
interpretativ, nu mai este muzicã liturgicã, ci, mai degrabã, muzicã
anarhicã, deoarece, din slujitoare umilã a liturgiei, se transformã în
stãpâna liturgiei. Muzica în liturgie nu este reprezentaþie sau spectacol.
Ea e sursã de comuniune cu Dumnezeu ºi cu fraþii, expresie a rugãciunii
ºi legãturã a solidaritãþii. Ea trebuie sã-i ajute pe credincioºi sã se roage
cântând într-un singur glas. Mai ales dupã introducerea polifoniei, adesea,

191
papii, în reformele muzicale pe care le-au înfãptuit, au izgonit din liturgie
muzica devenitã spectacol de operã, care reducea credincioºii la tãcere, la
condiþia de spectatori muþi. Muzica spectacol în bisericã face cele mai mari
deservicii liturgiei ºi poporului creºtin.
Dacã adunãrile noastre nu mai simt nevoia sã-ºi uneascã glasurile împreunã,
e semn cã au pierdut simþul fraternitãþii chiar pe plan pur um an. D ar m ai
înseamnã cã chiar credinþa lor este închisã într-o atitudine individualistã care
îi împiedicã sã-ºi trãiascã marele ideal al unitãþii creºtine. Paul al VI-lea a spus
în aceastã privinþã: „Dacã poporul nu cântã, pãrãseºte biserica; ºi dacã
pãrãseºte biserica, pierde credinþa”. ªi a mai spus: „Când cântarea poporului
slãbeºte, se rãceºte credinþa” 5.

Muzica are menirea de a favoriza unitatea în credinþã ºi iubire ºi de a
încerca sã înlãture separarea ºi inegalitatea dintre credincioºi. Or, dacã
responsabilii cu cântarea: corul, schola cantorum, dascãlul, soliºtii,
dirijorul, monopolizeazã cântarea în bisericã, interpreteazã mereu melodii
necunoscute ºi grele pentru popor, sau cântã ei pe voci chiar ºi
rãspunsurile destinate poporului, pe un ritm care intenþionat eliminã
participarea poporului spre a nu bruia corul, aceºti responsabili
iresponsabili, în încercarea lor de a-ºi etala virtuozitatea, calitãþile lor
interpretative, fac cele mai mari deservicii liturgiei ºi poporul e privat de
un drept al sãu fundamental ºi provoacã dezbinare în poporul lui
Dumnezeu.
Muzica trebuie sã încurajeze participarea activã a credincioºilor la
slujbele sfinte. Dar ar fi greºit sã se creadã cã participarea activã
înseamnã dezlãnþuire freneticã a glasurilor, urlete, instrumente muzicale
asurzitoare, difuzoare date la maximum. Aceste elemente caracterizeazã
muzica dionisiacã, orgiacã, lascivã, pe care o întâlnim în discoteci ºi la
festivalurile de muzicã rock. Participarea activã în liturgie nu se mãsoarã
în decibeli. Cea mai activã participare la celebrãrile liturgice se realizeazã
în momentele de tãcere sacrã destinate unirii intime ºi personale cu
Dumnezeu. Cântarea sacrã în liturgie trebuie sã se nascã din aceastã
tãcere, de aceea, ea nu poate fi decât o cântare dulce, suavã, potolitã,
însufleþitã, dar nu pasionalã, nu violentã, nu freneticã.
În discursul amintit mai înainte, cardinalul Ratzinger recurge la o
observaþie a lui Mahatma Gandhi. Gandhi scoate în evidenþã trei spaþii
ale vieþii în comun, fiecare dintre aceste trei spaþii vitale oferind un mod

5

L. BORELLO, „Alcune norme generali”, în Musica sacra e azione pastorale, Torino 1967,
41-42.
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propriu de a fi. În mare trãiesc peºtii care tac. Pe pãmânt trãiesc
animalele care rag ºi urlã. În vãzduh trãiesc pãsãrile care cântã. Mãrii îi
aparþine tãcerea, pãmântului, urletul, cerului, cântarea. Omul aparþine
tuturor acestor spaþii vitale: poartã în el profunzimea mãrii, greutatea
pãmântului ºi înãlþimea cerului. De aceea, posedã toate cele trei însuºiri:
sã tacã, sã urle ºi sã cânte. Omului modern, lipsit de dimensiunea
transcendentã, se pare cã nu i-a mai rãmas decât sã urle. Liturgia
adevãratã, liturgia comuniunii sfinþilor, îl repune pe om în plinãtatea
fiinþei sale: îi redã profunzimea ºi înãlþimea, tãcerea ºi cântarea. Îl învaþã
sã se scufunde în adâncurile tãcute ale inimii sale, îl învaþã sã zboare,
pentru ca, eliberat de instinctele primare care îl þin legat de pãmânt, sã
poatã cânta cu îngerii din înãlþimi.
Rezultã din cele de mai sus cã orice muzicã liturgicã trebuie sã fie
muzicã religioasã, adicã sã exprime raportul omului cu Dumnezeu, ºi
totodatã sã fie muzicã sacrã, adicã sã exprime raportul omului cu
Dumnezeu în cadrul unei religii concrete, istorice, revelate sau care se
considerã revelatã. Dar nu orice muzicã religioasã sau sacrã este ºi
liturgicã, chiar dacã este de inspiraþie creºtinã autenticã; dacã ea nu poate
îndeplini funcþia de slujitoare a comunitãþii adunate pentru celebrare, ea
nu poate fi liturgicã. Aºa e cazul unor misse clasice ale unor compozitori
celebri, oratorii, concerte etc. Biserica preþuieºte aceste compoziþii
religioase ºi face în favoarea lor o concesie: sã fie reprezentate în bisericã,
dar în afara celebrãrilor liturgice.
Un document al Congregaþiei pentru Cultul Divin din 6 decembrie 1987
stabileºte condiþiile pentru admiterea concertelor în biserici: sã nu se
piardã din vedere cã biserica este casã a lui Dumnezeu, loc sfânt ºi în
afara celebrãrilor liturgice; sã fie admise numai opere muzicale religioase,
nu profane; sã se cearã în scris aprobarea episcopului printr-o cerere în
care sã se specifice ziua ºi ora concertului, programul cu operele ºi numele
autorilor; cântãreþii ºi muzicanþii nu vor ocupa prezbiteriul; vor avea o
þinutã decentã ºi un comportament vrednic de lãcaºul sfânt; sfântul
Sacrament va fi dus într-un loc de cinste; intrarea la concert va fi gratuitã.
5. Câteva norme de ordin general
Conciliul al II-lea din Vatican ºi documentele ulterioare ale Bisericii
care reglementeazã cântul sacru în liturgie în spiritul Conciliului dau o
serie de dispoziþii care, dacã sunt puse în practicã, fac ca muzica sã-ºi
atingã finalitatea ei de slujitoare a poporului creºtin, care este aceea de a
promova unitatea, solidaritatea, coeziunea comunitãþii, de a da un impuls
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participãrii active, de a înãlþa inimile într-o rugãciune mai înflãcãratã.
Iatã câteva dintre ele.
E necesar ca nu numai în comunitãþile locale, dar chiar pe plan
naþional, poporul sã aibã un repertoriu minim de cântãri comune pe care
sã le cunoascã toþi ºi pe care sã le poatã cânta toþi cu ocazia unor celebrãri
la care iau parte comunitãþi ºi grupuri diferite. Dacã fiecare comunitate
ºi fiecare grup are cântãrile ei proprii: copiii, cântãrile lor, tinerii,
cântãrile lor, comunitãþile cãlugãreºti ºi miºcãrile religioase, cântãrile lor,
la celebrãrile mai mari, cântarea liturgicã, în loc sã fie instrument de
comunicare, devine instrument de diviziune, în loc sã uneascã ºi sã
realizeze fuziunea inimilor ºi a glasurilor, dezbinã adunarea care
celebreazã ºi împiedicã participarea activã.
Folosirea la slujbele religioase a muzicii înregistrate pe bandã de
casetofon ar însemna sã se transforme liturgia în spectacol, iar
comunitatea chematã sã se roage ºi sã cânte ar fi transformatã într-o
comunitate de spectatori muþi chemaþi la o audiþie muzicalã. Muzica
liturgicã are drept scop sã-i însufleþeascã pe credincioºi, sã le uneascã
glasurile spre a-l preamãri pe Dumnezeu cu o singurã inimã ºi un singur
suflet. Or, aparatele ce reproduc muzica în bisericã sunt moarte; nu au
nici suflet, nici inimã ca sã-i cânte lui Dumnezeu. Cel mult, ar putea fi
pusã o muzicã abia perceptibilã în momentul de pauzã sacrã dupã predicã
sau la împãrtãºanie, care sã favorizeze meditaþia ºi adoraþia credincioºilor
ºi nu sã le distragã atenþia tocmai în aceste momente atât de importante.
Corul ºi dascãlul trebuie sã anime poporul la cântare, nu sã-l
înlocuiascã sau sã-l împiedice. Între credincioºi, un oficiu liturgic propriu
îl exercitã schola cantorum sau corul cãruia îi revine sarcina de a se ocupa
de buna executare a pãrþilor care îi sunt rezervate, dupã diferite genuri
ale cântãrii, ºi sã înlesneascã participarea activã a credincioºilor la
cântare. Ceea ce se spune despre schola cantorum e valabil, de asemenea,
cu adaptãrile care se impun, ºi pentru ceilalþi muzicanþi, în special pentru
organist.
E bine sã fie un cântãreþ sau un dirijor de cor care sã conducã ºi sã
susþinã cântarea poporului. Mai mult, când lipseºte corul, îi revine unui
cântãreþ sarcina de a conduce diferitele cântãri, lãsând poporul sã
participe la pãrþile care îi revin6.
Locul cântãreþilor trebuie sã fie fixat în aºa fel încât sã aparã rolul lor
de animatori ai cântãrii poporului ºi sã se vadã cã ei constituie o parte a
comunitãþii care celebreazã ºi nu sunt ca niºte lãutari tocmiþi sã cânte la
6
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194
o petrecere. Evident, locul lor cel mai potrivit este aproape de altar, în faþa
poporului, nu în spatele lui, sus7 .
Cântul gregorian este cântul propriu liturgiei romane ºi în celebrãrile
liturgice trebuie sã ocupe primul loc. Dar nu sunt excluse nici celelalte
genuri de muzicã sacrã, mai ales cele polifonice, cu condiþia sã fie
conforme cu spiritul acþiunii liturgice. Se poate folosi, dar în mod
inteligent, ºi cântul religios popular, respectându-se normele ºi
prescrierile rubricilor (cf. SC 116-118). Din pãcate, constatãm cã,
împotriva voinþei Conciliului, cântul gregorian a fost aproape definitiv
abolit, spre a fi înlocuit cu alte cântãri.
În Biserica Latinã, orga rãmâne instrumentul muzical tradiþional. Alte
instrumente pot fi admise în cultul divin numai cu aprobarea episcopului
(cf. SC 120). Biserica a avut grijã sã nu admitã instrumente muzicale
zgomotoase: instrumente de percuþie, tobã, baterie, pian etc.
Orga ºi celelalte instrumente muzicale trebuie sã tacã în timp ce
preotul rosteºte sau cântã pãrþile prezidenþiale la Liturghie; parte
prezidenþialã este ºi Prefaþa.
Orga ºi celelalte instrumente muzicale sã fie folosite cu reþinere în
Advent ºi numai pentru susþinerea cântãrii în Postul Mare. Excepþie fac
duminica Laetare (a IV-a din Postul Mare), solemnitãþile ºi sãrbãtorile8 .
O atenþie cuvenitã trebuie acordatã muzicii sacre în þãrile de misiuni.
Liturgia trebuie sã þinã cont de mentalitatea ºi tradiþia muzicalã a acestor
popoare (cf. SC 119). Dar ar fi ridicol ca, în numele înculturãrii ºi
adaptãrii, sã se introducã în liturgia din România muzicã sau alte gesturi
liturgice care þin de tradiþiile ºi de civilizaþia popoarelor africane.
Pentru a nu se transforma liturgia în spectacol, nu se admite cântarea
solo sau duet: se admite numai atunci când cântarea solo sau duetul
alterneazã cu un refren pe care îl cântã tot poporul.
6. Norme privind cântarea la Liturghie
Cum cântul liturgic priveºte, în primul rând, Euharistia, sunt necesare
câteva precizãri legate de cântul în cursul sfintei Liturghii.
Sunt trei cântãri destinate sã însoþeascã cele trei procesiuni ale
Liturghiei: la intrare, la ofertoriu ºi la împãrtãºanie. Aceste cântãri pot fi
înlocuite cu alte cântece luate din Colecþia de cântãri aprobatã de
Conferinþa Episcopalã, cu condiþia sã fie inteligent alese ºi sã corespundã

7
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Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 312.
Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 313.
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naturii sãrbãtorii ºi momentului respectiv al Liturghiei. De pildã, nu are
ce cãuta un cântec în cinstea Maicii Domnului la împãrtãºanie. Antifonul
de la intrare ºi cel de la împãrtãºanie din Liturghier se omit când se
cântã; altminteri, se citesc, cel de la intrare dupã ce preotul salutã
poporul, cel de la împãrtãºanie înainte de împãrtãºania poporului. La
împãrtãºanie nu este prevãzutã vreo rugãciune comunitarã a poporului.
Dupã cântecul de însoþire a procesiunii, se poate face o pauzã în care
credincioºii sã-ºi facã în tãcere rugãciunea personalã, dupã care poate
urma un cântec de mulþumire9 .
Celelalte cântãri: Kyrie eleison, Mãrire, Psalmul responsorial (cu
excepþia refrenului), Crezul, Sfânt ºi Mielul lui Dumnezeu, nu pot fi
înlocuite cu alte cântãri, nici cu cele din colecþia aprobatã de Conferinþa
Episcopalã, ci trebuie cântate cu textul din Liturghierul Roman. E un
obicei cvasi-general ca, în special la Crãciun ºi la Paºti, în locul acestor
cântece cu text fix sã se cânte colinde, respectiv cântece de Înviere: e un
abuz grav ºi o mutilare a Liturghiei. Existã o singurã excepþie prevãzutã
în Directorium-ul Congregaþiei pentru Cultul Divin din 1973: la
Liturghiile pentru copii, Mãrire, Crezul, Sfânt ºi Mielul lui Dumnezeu pot
fi cântate pe texte adaptate pentru copii, fãrã ca traducerea lor sã
concorde sutã la sutã cu textul latin. Textele folosite trebuie aprobate de
Conferinþa Episcopalã.
Toate cântecele menþionate mai sus pot fi executate numai de schola
cantorum sau de cor, când e vorba de muzicã polifonicã, dar acest lucru
trebuie sã aibã caracter de excepþie: la sãrbãtorile mari ºi la ocaziile
deosebite. Dacã acest lucru se întâmplã frecvent, poporul e redus la tãcere,
iar corul, monopolizând cântarea, transformã Liturghia în spectacol la
care credincioºii sunt obligaþi sã asiste pasiv.
Practic, pot fi cântate toate pãrþile Liturghiei. E pãcat cã nu se cântã
mai nicãieri Canonul sau mãcar cuvintele instituirii ºi prefacerii. Dar nu
toate pãrþile Liturghiei au aceeaºi importanþã pentru cântare. Existã o
ierarhie a importanþei de care trebuie þinut cont în alegerea pãrþilor
cântate atunci când nu se cântã Liturghia în întregime.
Pentru o participare activã la Liturghie, contribuie în cea mai mare
mãsurã cântarea aclamaþiilor ºi a rãspunsurilor în dialogurile dintre
celebrant ºi popor. Aclamaþia corespunde în vorbirea obiºnuitã strigãtului
care exprimã sonor un sentiment sau o stare sufleteascã intensã: bucurie,
durere, uimire, teamã etc. Fiind destinate poporului, din natura lucrurilor,
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este exclus ca aclamaþiile sã fie cântate polifonic, cãci ºi-ar pierde
spontaneitatea ºi intensitatea. Nu s-a pomenit vreodatã ca la un miting,
la o manifestaþie, la un meci, mulþimea sã strige pe voci, polifonic: „Ura!
hoþii! Jos comunismul! Hai Dinamo!” etc.
Ordinea alegerii cântãrilor, þinând cont de importanþa lor, este
urmãtoarea:
1. Aleluia, Sfânt (cu Prefaþa ºi dialogul introductiv), Amin (la sfârºitul
doxologiei „Prin Cristos...”); refrenul la psalmul responsorial; cântarea
procesionalã la împãrtãºanie.
2. Misterul credinþei ºi aclamaþia; dialogurile cu celebrantul sau alþi
slujitori; Tatãl nostru; ritul penitenþial; Mielul lui Dumnezeu; cântecul la
intrare; cântecul de mulþumire dupã împãrtãºanie.
3. „Cãci a ta este împãrãþia...”; Crezul; rugãciunea credincioºilor;
cântecul la ofertoriu; cântecul final.
Cântecul final nu este prevãzut în normele liturgice, dar dacã se cântã,
nu contravine nici spiritului, nici literei reformei liturgice.
Printr-o cântare autenticã, rugãciunea devine un imbold pentru
credinþã, iar credinþa, un imbold pentru înnoirea vieþii: lex orandi devine
lex credendi, iar lex credendi devine lex vivendi. Cântecul devine viaþã, iar
viaþa devine cântec plãcut Domnului.
Cântaþi-i Domnului o cântare nouã. Dezbrãcaþi-vã de omul vechi, învãþaþi o
cântare nouã. Nou este omul, nou este Testamentul, nouã este ºi cântarea. Nu
o învaþã decât oamenii noi, reîntineriþi prin har ºi aparþinând de acum Noului
Testament care este împãrãþia cerurilor. Orice iubire a noastrã dupã el suspinã
ºi cântã o cântare nouã. Cântã întru bucurie. E propriu cântãrii întru bucurie
sã traducã în sunete nearticulate inefabilul care se naºte în inimã. Cui i se
potriveºte aceastã manifestare de bucurie inefabilã, dacã nu lui Dumnezeu cel
inefabil? Inima ta sã se bucure fãrã cuvinte ºi cântarea ta sã nu cunoascã
hotare în a exprima profunzimea bucuriei tale 10.
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