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Cine nu iubeºte natura, nu iubeºte nici muzica, iar acele peisaje ce nu ne
trezesc reprezentãri muzicale nu pot fi amintiri. Cel ce n-a rãtãcit transportat
ºi melancolic prin parcuri nu va înþelege graþia mozartianã. Înserãri grave fãrã
Brahms? Sau monumentalul naturii fãrã Beethoven? Muzica are un caracter
cosmic. Fãrã dragoste de naturã, ne lipseºte baza pasiunii muzicale 1.

M-am gândit de multe ori la o definiþie a muzicii ºi cred cã aceasta nu
poate fi datã decât dacã îl cunoºti pe Dumnezeu. În acelaºi timp, poþi face
cunoºtinþã cu Creatorul ajutat fiind de muzicã. Am gãsit o împletire între
muzicã ºi Dumnezeu, o împletire care, de cele mai multe ori, dã rãspuns
unor probleme existenþiale ale vieþii ºi care ne înfãþiºeazã pânã în cele mai
mici detalii controversata naturã umanã.
Dumnezeu te împinge spre muzicã, spre aceastã artã fericitã care nu
poate fi conturatã, ci poate fi numai simþitã, ºi orice încercare de
materializare a muzicii face ca aceasta sã se volatilizeze, sã înceteze sã
existe atunci când cineva încearcã sã-i gãseascã un conþinut. Nu poþi
cunoaºte muzica în toatã amploarea ei, pentru ca ea se învãluie într-o
enigmã pe care nu mulþi o pot desluºi. Uneori, încercãm sã pãtrundem
prin aºa-numita perdea de mister ºi sã ne lãsãm sufletul inundat de
mãreþia ºi frumuseþea nobilã a muzicii, cãci ea are talentul de „a atinge
sufletul fãrã a strãpunge corpul”2 . Ne trebuie însã curaj. Curajul de a-l
lãsa pe Dumnezeu sã dirijeze orchestra sufletului. Curajul de a-l lãsa pe
Dumnezeu sã îmbine toate calitãþile frumoase ale unui suflet nobil într-o
compoziþie care sã ne sensibilizeze, care sã ne facã mai oameni, care sã ne
determine sã înþelegem cã, fãrã credinþã, fãrã dragoste, fãrã bucurie, fãrã
speranþã, clipa ce o trãim nu existã. Muzica dã dimensiune vieþii.
Ascultând-o, orice suflet însetat de Dumnezeu are bucuria de a lua contact
cu Fiinþa supremã. O bucurie extraordinarã inundã acea parte din noi care
nu poate fi materializatã, atunci când îi ascultãm pe marii compozitori ai
lumii: Mozart, Verdi, Beethoven, Bach, Händel, Fauré…
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Muzica ne face sufletul sã vibreze ºi, de cele mai multe ori, poate fi
folositã ca un balsam pentru tot ce este „negru”. ªi nu întâmplãtor
Dumnezeu a fãcut ca fiecare compozitor sã dezvãluie, la un anumit
moment de-a lungul veacurilor, o parte a drumului spre credinþã ºi
mântuire.
*****
Pe Händel l-am descoperit ca pe un colos al muzicii, plãmãdit parcã
dintr-un material preþios inalterabil, care a pecetluit cu creaþia sa titanicã
epoca Barocului.
Mult timp, artiºtii ºi umaniºtii au încercat sã fixeze normele ºi
canoanele frumuseþii ºi eleganþei, recuperând antichitatea clasicã. Barocul
marcheazã, în schimb, depãºirea curajoasã a acestor limite. Artã a
efectelor extreme, Barocul cautã minunea spectacolului neprevãzut, dar
e gata sã se cufunde, cum nu se mai fãcuse pânã atunci, în profunzimile
sufletului omenesc. În muzicã s-a manifestat în grandoarea polifoniei,
deseori supraîncãrcatã, în ornamentaþia melodiilor, în mãreþia ºi
amploarea lucrãrilor create.
Händel a operat faza de sintezã creatoare în epoca Barocului. Atât în
timpul vieþii lui, dar mai cu seamã dupã dispariþia sa, a fost considerat
unul dintre cei mai mari compozitori germani, unul dintre marii creatori
de capodopere muzicale din lume. Fiul unui chirurg ºi bãrbier (care avea
ambiþia ca fiul lui sã devinã jurist), Händel a absolvit Universitatea din
Halle, localitate în care s-a nãscut la 23 februarie 1685. Pentru cã tatãl
sãu ºtia cã muzicienii nu câºtigau prea bine, s-a opus oarecum ca G. F.
Händel sã studieze muzica sau, mai bine zis, i-a tolerat niºte studii
particulare pentru care însã bãiatul s-a dovedit extrem de dotat,
dedicându-se mai mult clandestin vieþii muzicale. Tânãrul Händel
cunoºtea destul de bine latina ºi putea sã se exprime corect în francezã,
italianã ºi englezã, limbi pe care le vorbea cu un uºor accent german. Ca
înfãþiºare atrãgea vrând-nevrând atenþia: de o talie supranormalã,
englezii îl numeau „Omul Munte”, prezenþa sa se impunea nu numai din
cauza staturii, ci ºi a mersului sigur ºi maiestos, care trãda o conºtiinþã
clarã a þelului urmãrit, o hotãrâre neînfrântã de a-l atinge, o probitate
ireproºabilã în alegerea mijloacelor întrebuinþate în acest scop. Händel s-a
remarcat ºi prin sonoritatea glasului sãu puternic, dar ºi printr-o voce
foarte plãcutã de bariton. ªtia sã cânte la mai multe instrumente, dar în
mod deosebit prefera orga, clavecinul ºi vioara.
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Atent la manifestãrile epocii, Händel va înregistra, cu o excepþionalã
siguranþã de discernãmânt, tot ce se producea valoros în muzicã în orice
colþ al lumii. Contactul cu micii burghezi, cu marile personalitãþi ale
muzicii, artei ºi literaturii engleze, cu cardinali romani, prinþi germanici
ºi regi britanici, cu micii pastori anglicani sau vânzãtori de cãrbuni ºi
tâmplari iubitori de muzicã, i-a permis sã perceapã pulsul epocii, sã-i
desluºeascã aspiraþiile ºi, pânã la sfârºit, sã-ºi formeze gustul pentru
frumosul muzical, chiar dacã la început pãrea a i se supune. Muzica lui
Händel dezbate marile probleme ale omenirii ºi a locului omului în
univers, ajungând la concluzia cã dragostea este mai puternicã decât
moartea, cã e nevoie de toleranþã politicã ºi religioasã, cã orgoliul ºi
gelozia au constituit sfârºitul civilizaþiilor.
Culmea artisticã a creaþiilor lui Händel o constituie, fãrã îndoialã,
monumentalele sale oratorii, compozitorul punând bazele tiparului clasic
al acestui gen care, pentru prima datã în istoria muzicii, apare plin de
mãreþie epicã, de vigoare ºi de dramatism.
Încununarea genului oratorial este reprezentatã de cea mai mare
capodoperã sacrã – oratoriul Messiah, acesta reuºind sã se impunã printro arhitecturã muzicalã uniformã ºi perfect echilibratã. Händel transpune
în termeni alegorici elanul nãdejdii ca suport indispensabil al vieþii
omeneºti.
Cât timp a compus Messiah, Händel s-a transpus în cer. El însuºi a mãrturisit
cã, numai dupã ce a terminat, ºi-a dat seama cã trãieºte pe pãmânt. ªi cu toate
acestea, în comparaþie cu Bach, Händel este în lume. Ceea ce la Bach e divin,
la Händel e eroic. Amploarea terestrã este nota specificã händelianã. Reflexele
cerului sunt totuºi prezente în toatã opera lui – o transfigurare din afarã.
Elanurile în imanenþã se dilatã pânã la o vibraþie care asociazã cosm icul cu
transcendentul 3.

*****
„Când îl asculþi pe Bach, vezi cum se înfiripã Dumnezeu. Cãci muzica
lui este generatoare de Divinitate. O viziune plasticã a fiinþei divine þi se
desfãºoarã în faþã ºi creºte Dumnezeu sub ochii tãi”4 .
Provenind dintr-o familie de muzicieni – organiºti ºi cantori stabiliþi în
Turingia din secolul al XVI-lea –, compozitorul german Johann Sebastian
Bach s-a nãscut la 23 martie 1685, în acelaºi an cu Händel. A fost ultimul
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dintre cei opt copii ai lui Johann Ambrosius Bach, muzician al oraºelor
Erfurt, Eisenach ºi Elisabeth Lämmerhirt. Johan Sebastian ºi-a absolvit
cu strãlucire studiile gimnaziale la Eisenach. Dupã moartea tatãlui sãu,
Bach ºi-a continuat studiile de culturã generalã la liceul din Ohrdruf, iar
muzica a studiat-o cu fratele sãu. La 15 ani, datoritã vocii sale frumoase,
a fost admis în ºcoala de muzicã din Lüneburg; conform statutului, coriºtii
trebuiau sã fie „nãscuþi în familii sãrace, fãrã nici un fel de resurse, dar
sã aibã o voce bunã”.
Abordeazã de-a lungul vieþii toate genurile muzicale, în afarã de operã,
deºi multe episoade ale cantatelor lui se apropie, ca spirit, de aceasta. Aºa
cum se obiºnuia în epocã, creaþia lui cuprinde aproape în întregime lucrãri
de circumstanþã, strâns legate de exigenþele postului pe care îl ocupa
(pedagog, compozitor ºi organist).
Bach... nu exprima sentimente, ci servea cerul. Muzica adormea patimile ºi
pãmântul, iar în locul lor, un calm de contemplaþie te ridica peste golurile
creaþiunii, într-o m elancolie divinã, strãinã de oameni, dar nu de regrete. Pe
acea vreme, uºor îþi puteai da drumul în Dumnezeu, uºor te puteai scufunda
în el, anesteziindu-þi astfel umanitatea 5.

Muzica lui Bach este ca o licoare pe care un suflet o bea ca sã-ºi
potoleascã setea de contopire cu Creatorul. Din primele acorduri ale unei
cantate, îl iei pe Dumnezeu de mânã ºi pãºeºti în nemurire. Este cel mai
plãcut mod în care omul poate trece dincolo fãrã a fi constrâns de acea
stare, de acel cuvânt sau, pur ºi simplu, de acel gând – moartea. Sufletul
trece necenzurat în acel bine unde nu sunt patimi ºi orgolii, unde nu existã
teamã ºi minciunã, unde suferinþa ºi agonia nu au puterea de a distruge
acel ceva pe care Dumnezeu îl vrea de la fiecare dintre noi – adevãrul.
Bach nu a fost un creator de forme sau de genuri, ci le-a reluat pe cele
lãsate moºtenire de predecesori, lãrgindu-le considerabil, atât pe plan
structural, cât ºi expresiv, ducându-le la un grad de perfecþiune ºi
universalitate necunoscut înaintea lui. Creaþia lui Bach se distinge printrun caracter polifonic evident, care merge în paralel cu claritatea ºi bogãþia
melodicã. Se poate vorbi, în acest sens, de o sintezã a elementelor
germanice ºi italiene; asta, fãrã a uita influenþele franceze, asimilate ºi
puse în valoare remarcabil, mai ales în suitele sau uverturile pentru
orchestrã. Dacã Bach a fost moºtenitorul lungii tradiþii polifonice
occidentale, el ºi-a asumat în paralel ºi marea revoluþie a secolului al
XVII-lea (reducerea structurii sonore la o melodie acompaniatã de un bas),
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originalitatea lui esenþialã fiind însã aceea de a fi plasat la rãscrucea celor
douã cãi. Acesta este motivul pentru care el nu a avut un urmaº muzical
direct.
Muzica pentru orgã l-a preocupat pe Bach de-a lungul întregii vieþi. A
scris în jur de 250 de lucrãri pentru orgã, fie având la bazã coralul luteran,
fie motive melodice originale. În cazul lucrãrilor pentru orgã, fuziunea
elementelor de provenienþe diverse, caracteristicã operei sale în general,
este ºi mai evidentã. Bach a compus mai mult de 150 de corale pentru
orgã, pe care le-a grupat în patru mari culegeri. La polul opus faþã de
corale, fanteziile, toccatele, preludiile ºi fugile sunt pagini de mare
strãlucire, ilustrând elementele decorative ale cultului.
Muzica vocalã a lui Bach, ca, de altfel, ºi muzica sa instrumentalã, este
dominatã de coral, cântarea de bazã a muzicii luterane. Coralele sunt
prezente în motete, în oratorii, în patimi ºi, mai ales, în cantate, gen care
provine direct din coral.
Dupã un oratoriu, o cantatã sau o pasiune, trebuie sã existe Dumnezeu.
Altcum, toatã muzica lui Bach este o iluzie sfâºietoare, ea fiind mult prea
nedefinibilã pentru a o degrada într-un deliciu estetic. Ce va fi fost pe vremuri
prin ceruri nu se ºtie. Doar de la Bach încoace existã Dumnezeu 6.

*****
Am ales aleatoriu doi coloºi ai muzicii sacre, pentru a scoate în
evidenþã talentul unor oameni care, prin compoziþiile lor, l-au atins pe
Dumnezeu. Au caracterizat viaþa, prin muzicã, aºa cum este ea: plinã de
bucurii, de frãmântãri, de idealuri, de neajunsuri, de zile albe sau zile
negre, de frumosul care ne înconjoarã ºi pe care nu-l observãm, neavând
timp pentru el.
Muzica pentru un om este o ºansã. Este o ocazie de a-ºi înnobila fiinþa,
de a percepe lumea într-o altã culoare. Este o forma de comunicare
superioarã între oameni. „Nu poþi cunoaºte un om decât dupã nivelul la
care s-a ridicat muzica în sufletul lui”7 . Îmbãtat de muzicã, sufletul devine
mai sensibil, mai vulnerabil. Muzica îi ajutã pe oameni sã plângã.
„Prea puþini cunosc genealogia lacrimilor. Cãci de ar cunoaºte-o, nu ar
mai zice: eu, ci Dumnezeu. Nu cã el ar fi izvorul lacrimilor – ochii lui sunt
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umeziþi doar de rãsuflarea muritorilor –, ci noi nu putem plânge decât în
el. Toate lacrimile ce curg din Dumnezeu sunt ale noastre”8 .
De multe ori plângem. Plângem de bucurie, plângem din cauza tristeþii
care ne copleºeºte, plângem la auzul muzicii care, la un anumit moment,
face sã iasã la suprafaþã sãmânþa purã din noi. Dar ce este o lacrimã? Un
strop de apã apãrut o datã cu existenþa noastrã? Un mod de a convinge pe
cineva de o realitate? Sau „criteriul adevãrului în lumea sentimentelor”9 ?
Poate cã nu am descoperit încã o definiþie, pentru cã de multe ori
lacrimile ne iau pe nepregãtite ºi nu pot fi controlate. Cea mai bunã ocazie
de a ne convinge de valoarea ºi de adevãrul unei lacrimi este aceea de a
merge într-o catedralã ºi de a observa oamenii care plâng atunci când le
este încântat auzul de muzica lui Bach, Händel, Mozart... Acele lacrimi
apãrute din adâncul fiinþei au poate cea mai mare valoare. Credincioºii
ascultã muzicã ºi oferã muzicã – muzica lacrimilor.
„Dacã ar dispãrea muzica, toate bucuriile ºi durerile pãmântului n-ar
putea stoarce o lacrimã de esenþa celei izvorâte din ea”10 .
Vine un moment în viaþã când ne desprindem – pregãtiþi mai mult sau
mai puþin pentru eternitate. ªi într-o secundã se deruleazã întreaga
istorie. Totul rãmâne aici. Dar nu suntem singuri. Ducem cu noi o
încãrcãturã inestimabilã: muzica ºi Dumnezeu.
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