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În timpul adunãrilor sinodale diecezane de la Iaºi din noiembrie 2004,
s-a prezentat, printre altele, ºi situaþia dificilã a comunitãþilor catolice
care au biserici în construcþie sau nu sunt înzestrate cu structurile
necesare pentru celebrãrile liturgice ºi formarea credincioºilor. În acest
context, un preot paroh a fãcut urmãtoarea afirmaþie: „Din cauza grabei
de a avea lãcaºe de cult, acolo unde nu existau deloc sau nu erau suficient
de încãpãtoare, s-au ridicat ºi biserici în care nu-þi vine sã te rogi!” Preotul
nu a dezvoltat aceastã chestiune, însã din scurta lui intervenþie am înþeles
cã dorea ca bisericile sã fie biserici ºi, în general, toate cele ce au de-a face
cu biserica sã fie în concordanþã cu rostul lor, adicã muzica bisericeascã
sã fie bisericeascã, rugãciunea rugãciune etc.

Faptul cã unuia sau altuia nu-i vine sã se roage într-o bisericã poate
avea mai multe cauze: biserica este apãsãtoare, greoaie din cauza
combinaþiei nefericite de stiluri de construcþie (de exemplu, biserica este
ziditã în stil modern, iar în interior se cultivã o atmosferã clasicã prin
picturi, icoane, statui, mobilier, haine liturgice); biserica este un loc în
care se amestecã fãrã discernãmânt domeniile de referinþã (de exemplu,
muzica liturgicã este înlocuitã cu muzica sacrã, religioasã sau, ºi mai rãu,
cu muzica profanã); biserica este respingãtoare prin exces de ornamente
– prea multe flori, icoane ºi statui, becuri ºi fundiþe etc. –, prin defecþiuni
elementare (dezordine, praf, pãianjeni), prin simplificare leneºã a
celebrãrilor liturgice, prin import exagerat de cântece, programe ºi stiluri
pastorale strãine problemelor ºi tradiþiilor locale ºi aºa mai departe.

Pe frontispiciul sau la intrarea în multe biserici se mai vede încã
aceastã indicaþie: „Aici este casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului!” Fãrã
îndoialã, asemenea cuvinte au efect de aducere aminte a semnificaþiei
bisericii dacã sunt acoperite prin fapte ºi realitãþi care vorbesc despre
Dumnezeu ºi deschiderea cerurilor. În acest sens, unele lucruri þin de
educaþia artisticã a preotului ºi a credincioºilor, altele, însã, de formarea
teologicã a arhitecþilor ºi artiºtilor. De aceea, sunt încredinþat cã se
impune cãutarea unui dialog între artã ºi credinþã, între preot ºi artist.

*****
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Prima premisã pastoralã care ar justifica necesitatea dialogului am
gãsit-o în Catehismul Bisericii Catolice, care, vorbind despre locurile
favorabile rugãciunii, afirmã: 

Locurile cele mai favorabile pentru rugãciune sunt oratoriul personal sau

familial, mãnãstirile, sanctuarele de pelerinaj ºi, mai cu seamã, biserica [s.n.],

locul propriu al rugãciunii liturgice pentru comunitatea parohialã ºi locul

privilegiat al adoraþiei euharistice (CBC, 2696).

O altã premisã constã în faptul cã rugãciunea trebuie sã fie o înãlþare
a sufletului cãtre Dumnezeu, un elan al inimii, o privire spre cer, un
strigãt de recunoºtinþã ºi de iubire adresat lui Dumnezeu Tatãl, prin Isus
Cristos, în Duhul Sfânt. Lucrul acesta se poate întâmpla în multe locuri,
dar în locul favorabil rugãciunii trebuie evidenþiat într-un fel sau altul.

Alte premise combinã motivaþii de ordin istoric ºi factual (de exemplu,
tema religioasã este una dintre temele cele mai tratate de artiºtii din toate
timpurile ºi locurile) cu cele de ordin antropologic (aceastã colaborare a
fost mereu un izvor de îmbogãþire spiritualã pentru oameni).

Pe lângã premisele ce invitã la dialog, existã ºi piedici ce îngreuneazã
colaborarea între preot ºi artist.

Mai întâi, lipsa de experienþã într-un domeniu strãin de cel al propriei
specializãri, deci lipsa de educaþie interdisciplinarã. Aceastã mentalitate
a separãrii radicale între artã ºi credinþã, între religie ºi artã are rãdãcini
adânci în trecutul nostru recent, de care cu greu ne putem debarasa.

Apoi, dacã, în modernitate, arta s-a separat de credinþã, de religie, în
postmodernitate sau în zilele noastre, arta a asumat expresii religioase
fãrã discernãmânt, provocând daune atât credinþei, cât ºi artei înseºi.

*****

Cu toate acestea, Biserica apreciazã arta, convinsã fiind cã arta
autenticã este foarte aproape de credinþã, chiar dacã în exterior e separatã
de Bisericã. Pentru omul credincios, arta este un fel de punte de legãturã
cu experienþa religioasã, este o chemare adresatã misterului, este un glas
al aºteptãrii universale de mântuire. Lucrul acesta a fost formulat de
Conciliul al II-lea din Vatican în constituþia pastoralã privind raportul
dintre Bisericã ºi lumea contemporanã Gaudium et spes, care, referindu-se
la rolul artelor, în general, spune: 

Într-adevãr, ele se strãduiesc sã cunoascã caracterul propriu al omului,

problemele ºi experienþa sa, în efortul de a se cunoaºte ºi perfecþiona pe sine

însuºi ºi lumea; se preocupã sã-i descopere locul lui în istorie ºi în Univers, sã-i



17

punã în luminã necazurile ºi bucuriile sale, nevoile ºi capacitãþile sale ºi sã

schiþeze o soartã mai bunã a omului (GS 62).

Îndemnuri cu privire la necesitatea reluãrii dialogului dintre artã ºi
credinþã au fost formulate ºi de papa Ioan Paul al II-lea în Scrisoare cãtre
artiºti (1999). Astfel, potrivit Sfântului Pãrinte, arta trebuie sã fie
autenticã, iar credinþa sã se transforme în putere de discernãmânt. În
aceste condiþii, arta de inspiraþie creºtinã izvorãºte din necesitatea
credincioºilor de a elabora semne prin care sã exprime, pe baza Scripturii,
misterele credinþei ºi, în acelaºi timp, un cod simbolic prin care sã se
recunoascã ºi sã se identifice, mai ales acum, când lumea întreagã este
expusã pericolului globalizãrii ºi omogenizãrii tehnologice.

Invitaþia papei are o bazã istoricã, deoarece încã de la începuturile
creºtinismului s-au manifestat diferite forme de dialog între artã ºi
credinþã. De exemplu, primele bazilici creºtine au preluat canoanele
arhitectonice ale vechiului pãgânism, dar, în acelaºi timp, le-au adaptat
la cerinþele noului cult. Exemple tipice ale acestui tip de sintezã sunt
bazilica „San Pietro” ºi bazilica „San Giovanni in Laterano” din Roma,
precum ºi „Haghia Sophia” din Istanbulul de azi (Constantinopolul de
odinioarã).

Dar nevoia de a contempla misterul ºi de a-l propune nemijlocit celor
simpli s-a concretizat în pictura ºi sculptura sacrã, pe de o parte, iar pe de
alta, în arta cuvântului ºi a sunetului. Programele artistice ale unor
pãrinþi ai Bisericii, ca, de exemplu, Augustin, Ilariu din Nazianz, Paulin
de Nola, valorificau deopotrivã formele moºtenite de la clasici ºi seva
curatã a evangheliei, motiv pentru care spuneau: „Singura noastrã artã
este credinþa, iar Cristos este cântarea noastrã”.

Din punct de vedere muzical, sfântul Grigore cel Mare pune premisa
(prin redactarea lucrãrii Antiphonarium) pentru dezvoltarea organicã a
muzicii sacre de inspiraþie creºtinã. Fiind foarte originalã – prin
modulaþiile sale, prin îmbinarea dintre frumos ºi adevãr, prin rãpirea
sufletului din lumea sensibilã ºi instalarea lui în lumea veºnicã, chiar ºi
pentru câteva clipe –, aceastã muzicã a luat numele lui Grigore, de aici,
denumirea de cântul gregorian, ºi a devenit expresia melodicã tipicã a
credinþei Bisericii în timpul celebrãrii liturgice a misterelor divine.

De-a lungul timpului, patrimoniul artistic s-a dezvoltat, îmbogãþindu-se
cu o mulþime de lucrãri sfinte foarte inspirate, care sunt greu de evaluat
cantitativ. Dintre acestea, rãmân, în primul rând, marile construcþii de
cult, în care funcþionalitatea se îmbinã cu mãiestria care uneºte fascinaþia
frumuseþii ºi intuiþia misterului. În felul acesta, au apãrut diferitele
stiluri arhitectonice în istorie: stilul roman, care se remarcã prin forþã ºi
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simplitate, stilul gotic, care subliniazã elanul ºi splendoarea, stilul baroc,
neo-gotic etc. Oricum, diferitele expresii arhitecturale nu sunt doar
roadele intuiþiei unui artist, ci ele au ceva în comun cu sufletul ºi cultura
unui popor, care se remarcã în istorie prin modul sãu specific de a trãi
legãtura cu Dumnezeu – tainã cutremurãtoare ºi, în acelaºi timp,
fascinantã. În sensul acesta, stilurile arhitectonice ºi muzica sacrã pun în
luminã diferitele forme de umanism ºi de spiritualitate ale unui popor.

*****

Aplicând acest îndemn pontifical la situaþia noastrã localã, trebuie sã
spunem cã trebuie lucrat mai mult la formarea viitorilor preoþi, arhitecþi
ºi artiºti, ca celebrãrile liturgice, arhitectura ºi muzica liturgicã sã fie o
epifanie a frumuseþii, adecvatã timpurilor ºi nevoilor comunitãþilor
noastre, care se confruntã cu grava problemã a pierderii identitãþii ºi
unitãþii creºtine. Oare nu am putea sã dezvoltãm un tip de comuniune
între generaþii, bazatã pe admiraþia frumuseþii?

Aºadar, Biserica are nevoie de artã, pentru cã trebuie sã facã
perceptibilã ºi atrãgãtoare lumea invizibilã a lui Dumnezeu, iar arta are
puterea de a desprinde un aspect al mesajului creºtin ºi de a-l traduce în
forme, linii arhitectonice ºi sunete muzicale, ajutând intuiþia celui care
priveºte sau ascultã. Biserica are nevoie de arhitecþi, pentru cã are nevoie
de spaþii pentru a aduna poporul creºtin ºi pentru a celebra misterele
mântuirii. Arhitecþii sunt invitaþi de Bisericã sã construiascã biserici care
sã fie adevãrate locuri de rugãciune ºi, în acelaºi timp, autentice lucrãri
de artã, adicã edificiile religioase sã nu elimine valoarea transcendentã ºi
aura de mister a mesajului creºtin pentru care sunt destinate. De
asemenea, Biserica are nevoie de muzicieni pãtrunºi de gustul pentru
mister, conºtientã fiind cã, prin cântãrile religioase, credinþa este trãitã
ca belºug de bucurie, iubire, aºteptare încrezãtoare a intervenþiei
mântuitoare a lui Dumnezeu.

*****

Fiecare instituþie educaþionalã participã la formarea umanã ºi
religioasã a generaþiilor viitoare în funcþie de profil, de finalitãþile proprii.
Din acest punct de vedere, sunt de pãrere cã preotul ar putea sã
primeascã sugestii interesante de la arhitect ºi artist, dacã în timpul
formãrii s-ar sublinia mentalitãþi ºi comportamente înclinate spre sintezã,
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care sã izvorascã din uimire ºi admiraþie, din aducere de mulþumire, din
implicare ºi angajare pentru binele altora.

Punctul de pornire este uimirea, admiraþia ºi mirarea. Nu doar natura
sau arta, ci ºi Biserica ar trebui sã conducã la aceste sentimente prin
experienþa prezenþei tainice a lui Dumnezeu în bisericã. Cine simte acest
mister poate accepta cu mai multã uºurinþã lucrarea lui Dumnezeu
revelatã în creaþie ºi în istorie, care, dupã cum se ºtie, nu poate fi
perceputã în mod pozitivist, adicã doar cu ajutorul logicii umane. De
aceea, putem spune cã arhitectura ºi muzica sacrã au rol de pregãtire a
omului pentru întâlnirea cu lucrarea tainicã a lui Dumnezeu.

Într-un moment secundar, ajungem la aducerea de mulþumire,
recunoºtinþa, care presupun familiaritatea cu lumea gratuitãþii totale în
care are loc minunatul schimb de daruri. Cultivând apropierea de
Dumnezeu, bisericile invitã ºi adunã lumea în acþiunea de laudã, în pace
ºi bucurie.

În al treilea rând, solidaritatea divinã trãitã în întâlnirea cu misterul
oglindit de Bisericã ºi cântat prin muzicã conduce la solidaritate cu
ceilalþi, într-o acþiune de împãrtãºire a darurilor primite. Aºadar, roadele
întâlnirii cu Dumnezeu cel tainic în bisericã se vãd în angajarea pentru
promovarea demnitãþii umane, a dreptãþii ºi a pãcii, valori care îl apropie
pe om de Dumnezeu.

Aºadar, dialogul dintre artã ºi credinþã poate fi reluat dacã aceste trei
baze de pornire sunt asumate serios de programele educaþionale ale
instituþiilor interesate. Printre rezultatele posibile ale dialogului, am
putea sã avem mai multe biserici unde oamenilor le vine sã se roage, am
putea sã ne trezim cu preoþi având gusturi artistice adevãrate ºi artiºti
care merg la bisericã din motive de credinþã, ceea ce, astãzi, trebuie sã
recunoaºtem, nu e puþin.


