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INTRODUCERE 

 

 

De-a lungul timpului, muzica a jucat un rol fundamental în viața oamenilor. Aceștia au 

folosit-o nu doar ca funcție estetică ci și cu rol de limbaj psihosomatic, prin care au fost 

cababili să exprime mișcările sufletești, tumultul gândurilor, stările dihotomice, fie ele 

conștiente sau nu, mai departe de potențialitatea cuvântului. 

Astfel, muzica a dobândit și o conotație defulatoare. Această caracteristică a avut, în 

mod constant, puterea de a transforma omul, la nivel corporal și emoțional, și de a-l 

ridica înspre zona virtuților sau de a-l afunda în vicii. 

În spațiul creștin, muzica a fost instrumentul prin care Dumnezeu era preamărit, în 

momentele de extaz, sau implorat pentru a oferi ajutorul, în faze de paroxism (acest 

lucru se observă cu ușurință de-a lungul cărții Psalmilor). 

O dată cu introducerea muzicii în slujrea liturgică, nu orice limbaj muzical a mai fost de 

acceptat. Cutumele societăților, ce înconjurau creștinii (romanii, grecii), au devenit 

apanj al modului de expresie muzicală și au adus, cu el, materiale sonore ce nu rezonau 

cu adevărul creștin sau cu iubirea aproapelui. 

Sfinții părinți s-au arătat vehemenți împotriva acestor tipare muzicale și au cristalizat 

noi forme de expresie muzicală, prin care mesajul creștin să poată fi susținut și 

augmentat, într-un mod de prezervare a legii naturale. 

În acest context, și omul din lumea seculară, influențat de tiparul de muzică aferent, și 

omul din comunitatea creștină, supus, de asemenea, unui mod anume de a gândi și 

simți muzica, au suferit o transformare esențială, în plan fizic, cât și în plan metafizic. 

Aceste transformări au fost descrise în mod amănunțit, atât de filosofii greci, cât și de 

sfinții părinți, însă cu un scop eminamente diferit. 
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Biserica Catolică are foarte bine definite, până în ziua de astăzi, criteriile după care ar 

trebui scrisă și interpretată muzica din cadrul liturgic, în așa fel încât scopul să fie unul 

de armonizare cu sacrificiul cristic. Cu toate acestea, în comunitățile catolice se poate 

observa o scădere a interesului și a folosirii muzicii sacre, chiar și în serviciul liturgic.  

În decursul anilor, deși botezat catolic și crescut într-o comunitate catolică puternică, 

nu mi-a fost dat să cunosc adevăratul tezaur al Bisericii Catolice, conținut în muzica 

sacră. Abia în urma studiilor de specialitate (Facultatea de Interpretare Muzicală, 

București) am putut descoperi muzica Bisericii, ca și corpus liturgic. 

În ultimii doi ani, am avut onoarea de a fi actant și unul dintre promotorii Festivalului 

Cantus Ecclesiae, ce a avut loc în cadrul Catedralei Romano-Catolice „Sf. Iosif”, din 

București, prin care s-a propus reactualizarea muzicii gregoriene, în diferite forme. 

Și în aceste situații, am avut oportunitatea de a înțelege, mai îndeaproape, care este 

scopul, structura și modalitatea de interpretare a acestui tipar de muzică. 

Programul de studii universitare de master, din cadrul Facultății de Teologie Romano-

Catolică, din București, a venit, în viața mea, ca o încununare a unui lung drum de 

căutare spirituală și, în același timp, personală. 

Mai întâi am descoperit tehnica corporală și modalitățile interpretative, prin care 

muzica sacră este transformată într-un limbaj natural de expresie; apoi am întâlnit 

frumosul estetic și spiritual, conținut în tiparele sonore și ale scriiturii muzicii sacre; ca 

în cele din urmă, să se dezvăluie darul Duhului Sfânt, de a înțelege și de a întrevedea 

monumentala lume mistică, ce stă tăinuită în îmbinarea homoousios-iană dintre 

materialul sonor sacru și cuvântul liturgic. 

Astfel încât, lucrarea își propune să analizeze muzica Bisericii, de la rădăcini până la 

implementarea, acesteia, în comunitățile zilelor noastre și se va menține firul roșu al 

premisei că: tiparul muzicii sacre este indispensabil slujirii liturgice și aduce cu sine 
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transformarea spirituală a omului, senzibilizându-l către planul metafizic, și, după cum 

vom vedea în capitolul III al lucrării, chiar corporală. 

Pentru susținerea premisei vom contura argumente istorice (influiențele tradiției 

evreiești și ale societăților romane și grecești), argumente teologice (cu ajutorul 

scrierilor sfinților părinți și a tradiției lăsate în biserică), argumente filosofice (legând 

tipare de gândirea seculară cu viziuni ale filosofiei moderne), argumente fizice și 

empirice (prin intermediul studiilor și a cercetărilor științifice, cu ajutorul tehnologiei 

actuale) și, nu în ultimul rând,  argumente ce aparțin domeniului muzical (elemente 

generale de teorie muzicală, armonie, polifonie și elemente interpretative). 
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CAPITOLUL I 

MUZICA GREGORIANĂ, ÎNTRE CORPUS LITURGIC ȘI 

PERISABILITATE 

 

1.1 Aspecte generale 

Emoția religioasă, văzută ca cea mai înaltă condiție a civilizației, s-a oglindit, oriunde 

în lume, ca virtute a minții umane.  

Ori, dacă la începuturi muzica, unită cu dansul, în expresia religioasă avea funcție de 

defulare a emoțiilor, ce nu erau de natură spirituală1, ulterior, după susținerea 

scrierilor sfinților părinți, muzica este „curățită” de influiențele păgâne (folosirea 

anumitor instrumente, nepermiterea anumitor intervale muzicale ce creau tensiune 

prin caracterul lor disonant – mai târziu culminând cu cenzurarea Bisericii Romano 

Catolice a unui anumit tip de creație muzicală numit „diabolus in musica”)2 și devine o 

formă de artă, ce face un echilibru între instinct și rațiune, ridicând astfel omul (după 

cum ne subliniază și Aristotel în Etica Nicomahică) către virtutea naturală. 

Muzica de slujire religioasă în Vechiul Testament, muzica evreilor (după cum ne spune 

Sf. Ambrozie) nu era în nici un caz artă (cel puțin așa cum era înțeleasă arta muzicală 

în acea perioadă) ci avea un caracter divin. Instrumentele folosite, vocile ascuțite nu 

aveau ca scop înfrumusețarea procesului liturghic, ci expresia naturală a trăirilor din 

cadrul momentelor de glorificare a lui Dumnezeu. 

Poate că în zilele noastre pare a fi o separare, să-i spunem, vehementă, între frumosul 

artistic și frumosul liturgic, însă trebuie să înțelegem contextul acelor vremuri și 

tradiția religioasă. 

                                                           
1 Dickinson, Edward, „Music in the History of the Western Church”, edit. New York Charles Scriber’s Sons, 

1902, pg. 12 
2 Reinhold, Hammerstein, „Diabolus in musica: Studien zur Ikonographie der Musik im Mittelalter Neue 

Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft”, Vol. 6, ed. Bern: Francke, 1974, pg. 7 
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1.2 Considerente importante pentru tiparul muzicii sacre 

Caracterul muzicii a fost mereu considerat că este impregnat de proprietăți 

taumaturgice, însă chiar mai mult, aceste puteri magice erau conectate cu o anumită 

expresie sau suscitare a pasiunilor, având un impact direct asupra comportamentelor 

morale sau imorale. 

Mai mult de atât, instrumentele de suflat, în general, erau folosite în zona spirituală 

păgână, de la forme de adorare a idolilor până la petreceri degradante. De aceea sfinții 

părinți sunt extrem de duri cu privire la folosirea instrumentelor în cadrul religios 

creștin, ajungându-se, uneori, să se pronunțe doar pentru folosirea vocilor. 

Chiar și în muzică, Biserica păstrează, la bază, viziunea platoniană, numind: „intolerabil 

și o blasfemie” ca scopul muzicii să fie acela de a oferi plăcere (tiparul decadenței 

moderne) – ritmul și linia melodică ar trebui să fie compuse în așa fel încât să conducă 

mintea către virtute.3 

Astfel muzica se ridică la nivel de artă în momentul în care ajunge să transmită idei 

exacte sau să emită emoții fixe – devine astfel un efect estetic ce lucrează asupra 

intelectului. 

Arta care reușește să facă acest lucru, având ca scop evidențierea cuvântului 

oficiantului religios, este muzica gregoriană. 

 

1.3 Cantus planus și traseu istoric al muzicii gregoriene 

Cantus planus (cântul plan/ simplu) ar părea că nu oferă o paletă mare de discuție. 

În realitate, cantus planus, în ciuda numelui, nu este deloc simplu, cu atât mai mult cu 

cât acest tip de muzică, a fost menit să fie monofonic (linie muzicală simplă), fără un 

ritm fix,fără a fi acompaniat și de asemenea nearmonizat. Astfel, putem spune că 

                                                           
3 Dickinson, Music in the History, pg. 14 
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scopul în cantus planus este de a descrie un anumit tip de natural religios și uman, prin 

vibrațiile vocilor folosite. 

Cantus planus este un tip de cânt religios ce se dezvoltă în primele secole creștine sub 

influiențele evreiești (muzica de slujire de la sinagogă), grecești și romane (dezvoltarea 

modurilor muzicale este una dintre cele mai puternice influiențe).4 

Cântul gregorian va lua naștere ca variație al acestui tip de muzică, menținând tiparele 

de bază: accentele silabilce, neumele și melismele. 

Muzica gregoriană este „una dintre cele mai bogate și subtile forme de artă a muzicii 

culturii vestice și într-adevăr a oricărei culturi”5, iar în lumea științifică a muzicii este 

cunoscut faptul că muzica gregoriană conține o parte covârșitoare din dezvoltarea 

tiparelor și stilurilor de muzică pe care le cunoaștem astăzi. 

Pentru a înțelege originea cântului gregorian trebuie să ne reîntoarcem la rădacinile 

bisericii ebraice. Tradiția de a cânta scripturile începe cu aproximativ 1000 de ani î.C. 

și este denumită cantilație. Vechiul Testament ne descoperă rolul central al muzicii în 

serviciul religios de la templu, în cărțile Psalmi și Cronici. 

Pentru evrei existau două forme principale de adorație: 

 Sacrificiul – care consta în uciderea unui animal, reprezentând curățirea 

păcatelor, glorificarea și multumiri aduse lui Dumnezeu; cu alte cuvinte oferirea 

totală a omului în mâna lui Dumnezeu prin adorație, umilință și asultare. 

 Cântarea Psalmilor – prin care se ofereau rugăciuni și cereri lui Dumnezeu prin 

intermediul intelectului nostru 

Cartea Psalmilor devine eminamente o carte de serviciu religios divin, odată cu apariția 

psalmilor regelui David. 

                                                           
4 Weber, Jerome F., „Early Western Chant”, https://liturgica.com/litWLMusDev1.html, (accesat la 
7.06.2022) 
5 Kwasniewski, Peter, „Gregorian Chant: Perfect Music for the Sacred Liturgy”, conferință, 
https://www.youtube.com/watch?v=-dO9i7UI2Kk, (accesat la 7.06.2022) 

https://liturgica.com/litWLMusDev1.html
https://www.youtube.com/watch?v=-dO9i7UI2Kk


9 
 

Astfel, în perioada primilor creștini putem spune că există un „principiu de 

conservatorism liturgic” odată ce ei aleg această carte a Psalmilor pentru rugăciunile 

zilnice și nu crează o alta nouă.6 

Cartea Psalmilor este citată de nenumărate ori în scrierile Sf. Părinți, iar creștinii 

vedeau în sacrificiul lui Cristos pe cruce împlinirea tuturor sacrificiilor sângeroase 

făcute la templu.  

Sf. Euharistie face cunoscută, astfel, tuturor celor ce au fost răscumpărați de Cristos, 

prezentă realitatea sacrificiului suprem și etern, într-o manieră nesângeroasă. 

Prin urmare, putem înțelege că „rădăcinile oricărei liturghii creștine izvorăște din 

îmbinarea dintre cartea Psalmilor și Sacrificiu”.7 

Ritul liturgic catolic nu este altceva decât evocarea acestui Sacrificiu infailibil, iar 

Psalmii (mai ales în ritul tradițional) sunt parte consistentă din corpusul liturgic. Acest 

lucru se observă și în cealaltă formă de rugăciune a Bisericii, Liturghia Orelor sau Oficiul 

Divin (serviciul religios obligatoriu: în comunitățile monahale creștine, pentru preoți, 

diaconi etc.), unde parte majoritară este formată tot din psalmi. 

Muzica gregoriană, devine astfel, un ecou al cântecelor ebraice din serviciul religios de 

la templu. 

Un exemplu, al unui astfel de ecou, păstrat încă de la primii creștini, este Tonus 

peregrinus (ps.113) în care s-a păstrat o linie melodică (arhicunoscută în tradiția 

Bisericii Catolice) ce face o paralelă, unu la unu, cu maniera de cânt a tradiției evreiești. 

Linia melodică păstrează materialul tematic sonor din slujirea religioasă evreiască, iar 

accentele melodice nu se pierd în limba latină (lucru obișnuit în folosirea altei limbi pe 

aceași tematică melodică), ci sunt transformate pentru a păstra pulsația cuvintelor (și 

contextul evenimentelor biblice, ce vine prin augmentarea sensului cuvintelor) și 

pentru a forma puncte culminante de expresivitate interpretativă, asemănătoare liniei 

                                                           
6 Kwasniewski, Gregorian Chant 
7 Ibidem 6 



10 
 

melodice originale. Din acest motiv, tonul acestui psalm rămâne unul dintre cele mai 

cunoscute linii melodice, din istoria creștină. Această melodie devine un instrument 

prin care putem fi părtași, în propriul timp, la infailibilitatea mesajului sacru cuprins în 

Tonus Peregrinus.   

 

 

 

1.4 Scrierea și modul de gândire în creația sacră 

Pentru că scrierea muzicală suportă întotdeauna considerentele sociale, creștinii au 

absorbit în muzica lor influiențe din muzica grecilor și a romanilor, astfel au luat 

naștere cele 8 moduri ale muzicii gregoriene: Dorian, Hipodorian, Frigian, Hipofrigian, 

Lidian, Hipolidian, Mixolidian și Hipomixolidian.  

Chiar dacă acest sistem muzical, format din cele 8 moduri, s-a dezvoltat într-un mod 

diferit în zona latină față de zona bizantină, majoritatea cântarilor liturgice sacre au la 

bază aceste 8 moduri. 
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În primul mileniu, muzica sacră cunoște o evoluție fulminantă, ajungând ca aproape 

orice era proclamat în cadrul liturgic (citirea scripturilor, instrucțiuni, litanii, orații etc.) 

să se facă într-un mod cântat.8 

În anul 590 când Sf. Grigore cel Mare urcă în scaunul papal, exista deja un corpus 

consistent muzical în Sf. Liturghie și în rugăciunile zilnice.Sf. Grigore organizează acest 

repertoriu muzical, deja existent, și definește Canonul Roman (parte principală în Ritul 

Roman); pentru aceasta, va rămâne etern onorat de Biserică, prin atribuirea numelui 

săuacestui tip de muzică sacră – muzica gregoriană. 

De asemenea, în lumea vorbitoare de latină a acelor timpuri, exista, pe lângă cântul 

Bisericii Romane, și cântul: Ambrozian (Milano), Mozarab (Spania) și cel Galican (Galia 

– Franța zilelor noastre). Aceste cânturi împărtășeau aceeași limbă (latina) și foloseau 

aceleași 8 moduri. 

Odată cu înscăunarea împăratului Carol cel Mare, ca unic conducător, în 771, Ritul 

Roman va fi adus în Imperiul Francez, încorporând aici multe elemente de rit galican. 

Aceste influiențe vor fi transmise chiar și bisericii de la Roma, încât liturghia medievală 

romană cuprindea un mix de elemente romane și galicane (procesiunea din Duminica 

Floriilor este un astfel de element încorporat în Ritul Roman din zona Galicană). 

Oriunde în lume ritul liturghie era „mână în mână” cu muzica, astfel încât nimeni nu ar 

fi putut gândi să le despartă sau să le separe în vre-un fel.  

„Putem compara cântul [gregorian] cu veșmintele purtate de preoți. Cântecele sunt 

hainele purtate de textele liturgice.”9 

Cu toate acestea, dintre toate riturile formate în primul mileniu (Latin, Bizantin, 

Alexandrin, Antiohian, Ambrozian, Galican, Celtic, Mozarabic, Armenian, Coptic etc.), 

care sunt de asemenea apostolice și fac parte din tradiția bisericii, singurul rit care, 

până în ziua de astăzi, nu are liturghia cântată este cel latin. 

                                                           
8 Dickinson, Music in the History, pg. 53- 54 
9 Kwasniewski, Gregorian Chant,  
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1.5 Muzica gregoriană- repere și influiențe 

Muzica gregoriană face parte din tiparul muzicii religioase, al Bisericii Romano Catolice. 

Acest tipar muzical este neacompaniat, cu o formă monofonică și este pusă pe text 

latin religios. Cu toate că tradiția atribuie acest tip de cânt Papei Grigore I, cercetătorii 

consideră că  este mai degrabă un mozaic format din tradiția muzicală romană și cea 

galicană.10 

În mod obișnuit, cântul gregorian este interpretat de coruri masculine, în cadrul 

bisericilor și mânăstirilor; femeile având voie să cânte acest tip de muzică doar în 

cadrul unei congregații. Cu toate acestea, cântul gregorian reușește să se 

implementeze ca parte din ritul liturgic, înlocuind celelalte tradiții ale cântului religios 

creștin; rămânând până în ziua de astăzi un tipar de muzică potrivit pentru liturghia 

Bisericii Romano- Catolice.11  

Muzica religioasă evoluează păstrând totuși anumite influiențe. Una dintre cele mai 

cunoscute rugăciuni ale bisericii, Orele Canonice, sunt reflexii ale rugăciunilor evreiești 

de seară; cuvinteșe Amin și Aleluia provin de asemenea din zona lingvistică iudaică, iar 

folosirea celui de al treilea Sanctus, în cadrul liturghiei, este o remineșcență a repetării 

„kadosh” al Kedushah12. 

Muzica gregoriană înflorește între secolul VII și mijlocul secolului XVI. Odată cu 

Conciliul Tridentin (1545- 1563) se reafirmă poziția cântului sacru, în cadrul liturghiei, 

și se respinge folosirea muzicii de tip polifonic, bazată, în special, pe teme muzicale 

seculare, ce a suferit o scădere în folosire și în calitatea muzicală, datorită folosirii 

instrumentelor, de diferite tipuri, și a armoniilor polifonice. 

Compozitorii încep să folosească linii bogat ornamentate, pentru cei care își permiteau 

acest lucru, care vor lua locul „cântului simplu”. Un exemplu este cel al compozitorilor 

                                                           
10 Murray, Gregory,„Gregorian Chant According to the Manuscripts”,edit. L. J. Cary & Co., 1963 
11 Vatican II, „Sacrosanctum Concilium”, https://www.magisteriu.ro/sacrosanctum-concilium-1963  
12 Apel, Willi, „Gregorian Chant”, edit. Indiana University Press, 1990 

https://www.magisteriu.ro/sacrosanctum-concilium-1963
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Monteverdi și Handel care scriu Vespere cu tematici muzicale ce se bazează pe 

frumosul estetic, lucru ce se regăsește, pe deplin, în acea perioadă a Barocului. 

Muzica gregoriană este în continuare folosită, însă este ruptă de scopul primordial: 

este considerată învechită pentru necesitățile omul Barocului,  de aceea se impune o 

anumită ritmicitate a liniilor melodice, asemenea muzicii laice, iar temele muzicale 

cunoscute sunt „înfrumusețate” de instrumente, armonii opulente, funcție de simțul 

estetic al fiecărui compozitor. 

Mai mult de atât, Sfânta Liturghie are de suferit, în momentul în care, secole de-a 

rândul, cântul gregorian este dat deoparte, este secătuit de frumusețea melismelor și 

a neumelor, într-un mod utilitarist, prin care se trece cât mai repede peste versetele 

biblice pentru a ajunge, cât mai curând, la „adevărata muzică”. 

 

 

1.6 Revalorizarea glasului pierdut 

Redescoperirea comorii pierdute și reabilitarea ei ca parte integrantă în cadrul 

liturghiei, vine abia în secolul XIX, odată cu munca asiduă a călugărului benedictin 

Prosper Guéranger și continuând apoi cu susținerea Papei Pius al X-lea. 

Dom Prosper Guéranger restaurează, în 1833, Ordinul Benedictin în Franța și de 

asemenea liturghia și cântul gregorian, în cadrul abației Solesmes. Aici, Dom Prosper 

Guéranger va scrie Anul liturgic,13 o serie de 15 volume, în care va descrie liturghia 

Bisericii Catolice pe tot parcursul anului liturgic, inclusiv Oficiul Divin. De asemenea, 

este descrisă evoluția istorică a liturghiei atât în tradițiile occidentale, cât și în cele 

răsăritene, alături de biografiile sfinților și liturgiile acestora ce sunt date în zilele lor 

de sărbătoare. 

                                                           
13 Această lucrare este denumită și „Summa liturghiei Bisericii Catolice”, * * *, „Pope to Beatify Dom 
Prosper Guéranger?”, http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2006-domprosper.htm, 
(accesat la 7.06.2022) 

http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2006-domprosper.htm
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Călugării din Solesmes reușesc, sub îndrumarea lui Dom Guéranger, să restaureze sute 

de piese gregoriene atice și medievale, din punct de vedere melodic și ritmic. 

Notația muzicală pe care o folosim astăzi în muzica gregoriană era cu totul diferită față 

de ceea ce înțelegeau călugării, la început, prin notație. Aceasta, era mai curând un 

instrument mnemonic, prin care călugărul, prin intermediul neumelor (semnelor 

specifice scrise deasupra cuvintelor liturgice), își reamintea linia melodică a cântecului 

respectiv. Altfel spus, neumele nu aveau scopul de a arăta înălțimea, durata sau 

dinamica sunetelor, iar notația pe cele 4 linii de portativ a fost creată ulterior, ca 

instrument de educare rapidă a călugărilor ce nu cunoșteau încă melodiile. 

Călugării de la Solesmes au dus o muncă titanică de a căuta prin întreaga Europă 

manuscrise și de a le transcrie în cele două forme de scriere muzicală, pentru a 

redescoperi și reabilita adevărata frumusețe a muzicii gregoriene. 

În 1903 Papa Pius al X-lea însărcinează călugării din Solesmes cu publicarea tuturor 

cărților de cânt litugic, cu melodiile corectate melodic și ritmic, unele dintre care au 

rămas în folosință până astăzi: Liber Usualis, Graduale Romanum, Antiphonale 

Monasticum. 

Din păcate, chiar și cu aceste publicații, folosirea muzicii gregoriene a decăzut 

considerabil, cu toate că în Conciliul Ecumenic Vatican II, constituția Sfintei Liturghii, 

Sacrosanctum Concilium, a fost subliniată importanța și scopul cântului gregorian: 

 

Tradiția muzicală a Bisericii universale constituie o comoară de o valoare inestimabilă și ea are 

întâietate asupra altor expresii ale artei mai ales pentru faptul că, unit cu cuvintele, cântul sacru 

constituie o parte necesară și integrantă a liturgiei solemne. 

De aceea muzica sacră va fi cu atât mai sfântă cu cât va fi mai strâns legată de acțiunea liturgică, 

fie exprimând mai plăcut rugăciunea sau favorizând unitatea, fie contribuind la o mai mare 

solemnitate a riturilor sacre. 

Așadar Conciliul, păstrând normele și prescripțiile tradiției și ale disciplinei bisericești și având în 

vedere scopul muzicii sacre, care este slava lui Dumnezeu și sfințirea credincioșilor, hotărăște cele 
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ce urmează: Acțiunea liturgică îmbracă o formă mai nobilă când slujbele divine sunt celebrate 

solemn cu cântări, când slujesc preoții iar poporul participă activ. 

Tezaurul muzicii sacre va fi păstrat și cultivat cu cea mai mare grijă.  

Biserica recunoaște cântul gregorian ca fiind propriu liturgiei romane; de aceea, în acțiunile 

liturgice, în condiții egale, el trebuie să ocupe primul loc. Celelalte genuri de muzică sacră, și mai 

ales polifonia, nu sunt câtuși de puțin excluse de la celebrarea slujbelor divine, cu condiția să fie 

conforme cu spiritul acțiunii liturgice.14 

 

Nevoia zilelor noastre de spectacol și entertainment, de aplificare sonoră, prin armonii 

prolixe și acompaniamente cu rezonanțe telurice, au dus la bagatelizarea muzicii 

gregoriene și la desprinderea acesteia de contopirea dintre liniște și sunet, moment 

liturgic ce conducea omul, în mod mistic, către un anumit tip de cunoaștere a sacrului. 

Redescoperirea muzicii gregoriene se face într-un mod lent, însă aprecierea apare în 

momentul în care omul descoperă și înțelege că este muzica perfectă pentru liturghie. 

În acest mod, muzica gregoriană nu-și va pierde statutul de corpus liturgic. 

 

1.7 Funcțiile muzicii gregoriene în cadrul Sf. Liturghii 

Cântarea gregoriană se cântă în Oficiul Divin; de asemenea, cântul gregorian este 

folosit în cadrul slujirii liturgice și în rugăciunile monastice.  

Modalitatea de interpretare a acestorii linii melodice este una diferită funcție de 

cerințele tiparelor muzicale. Textele numite accentus sunt cântate doar de cler,  pe un 

singur ton, ce imită discursul normal, iar linia melodică suferă schimbări doar în 

anumite locuri în care se dorește a scoate în evidență un anumit cuvânt sau în locurile 

în care se pregătește o nouă respirație.  

                                                           
14 Vatican II, „Sacrosanctum concilium”, VI, 
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Structurile muzicale mai complexe sunt intonate de oameni pregătiți în mod special 

pentru acest lucru (soliști, coruri), interpretând liniile melodice respective, în forma 

stilisticii necesare. 

Graduale Romanum (colecție de cântări religioase) conține cântările adecvate ale 

Liturghiei (adică, Introit, Graduale, Aleluia, Tract, Ofertoriu, Împărtășanie) și întregul 

Kyriale (din colecțiile liturghiei obișnuite). Liber usualis conține cântecele pentru 

Graduale Romanum și cele mai frecvent utilizate cântece. 

 

1.8 Cântările liturgice 

Cântările liturgice au o anumită organizare, ce nu suferă schimbare. Astfel, structura 

liturghiei și formele muzicale din cadrul liturghiei, sunt cunoscute de toate 

comunitățile catolice din întreaga lume. 

Introiturile sunt piesele muzicale ce se cântă la începutul liturghiei, pentru a acoperi 

momentul în care oficianții intră în altar. De obicei, forma introiturilor este asemenea 

unei antifone, în care există versuri din psalmi, ce se repetă în mod constant alături de 

linia melodica a antifonei. Tonurile care imită discursul verbal sunt adesea folosite. 

Gradualele sunt tipare muzicale, sub formă de răspunsuri, ce sunt cântate după citirea 

lecturilor. Linia lor este, în mod obișnuit, înflorită te melisme puternic centonizate, iar 

forma este asemenea unui rondeau, care conține un vers, format din două părți și 

repetarea acestuia. 

Aleluia are încadrat în compoziția sa melodică o formă de melisme speciale, care se 

extind pe ultima vocală a ultimului Aleluia; aceste melisme se numesc jubilus, pentru 

că exprimă bucuria omului de a-l glorigica pe Dumnezeu. 

Secvențele au forme ce uneori nu sunt parte din stilistica muzicii gregoriene; însă piese 

ca Victimae paschali laudes și Veni Sancte Spiritus, sunt piese arhicunoscute în tradiția 
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catolică. Este considerat că secvențele  fost fost formate prin adăugarea de cuvinte la 

melismele lungi ale cântului aleluia15. 

Ofertoriile sunt momentele în care cântul susține pregătirea pâinii și a vinului pentru a 

fi jertfite, în cadrul liturghiei. Sunt piese ce au în forma lor ornamente și structuri 

elaborate, rămășiță a melodiilor prolixe ce formau ofertoriile, dar care au dispărut în 

timpul Evului Mediu. Prin prisma formei, melodiile ofertoriilor se apropie de cele ale 

responsorialelor. Repetările temelor muzicale într-un mod parțial și structura 

ornametărilor elaborate, ce susțin tensiunea momentului liturgic, fac din aceste două 

momente unele dintre cele mai consistente, din punct de vedere al structurii melodice, 

din întreg repertoriul Bisericii Romano-Catolice. 

Împărtășania este momentul liturghiei în care muzica conduce omul către altar, pentru 

a primi trupul și sângele lui Cristos. Împărtășania sau Communio este format din versuri 

din psalmi, sub structura unei antifone, apropiindu-se, astfel, de introitus. Modurile 

folosite în crearea și dezvoltarea temelor muzicale nu sunt mereu stricte, fiind variabile 

din punct de vedere tonal; de aceea în anumite manuscrise aceeași melodie putea 

apărea scrisă sub mai multe forme. 

 

 

1.9 Liniștea și sunetul – material al Sfintei Liturghii 

În opinia dr. Peter Kwasniewski textele liturgice ar trebui cântate și nu vorbite pentru 

că ele conțin un sens ce nu este mundan, iar lucrurile în care există un anumit tip de 

sacru trebuie adus într-o altă formă de expresie, față de cea de bază: 

această practică universală derivă dintr-un simț intuitiv, prin care lucrurile sfinte și emoțiile sfinte, 

ce merg împreună cu ele, nu ar trebui vorbite, asemenea lucrurilor obișnuite, de zi cu zi, ci ar trebui 

fie înălțate la un alt nivel, prin modulații melodice, fie scufundate în tăcere.16 

                                                           
15 Crocker, Richard, „The Early Medieval Sequence”, pag. 1–2 
16 Kwasniewski, Gregorian 
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În acest mod, complementaritatea dintre sunetul cântat și liniște, în cadrul Sfintei 

Liturghii, capătă conotații simbolice, ce transpun, la nivel metafizic, puntea creată de 

către cea mai înaltă formă de expresie umană și oprirea voită a discursului. 

Însă cum putem înțelege într-un mod efectiv această relație dinamică și cum o putem 

folosi, mai ales în cadrul liturgic?  

Daniel Barenboim, dirijor și pianist concertist, ne descrie această corespondență prin 

asemănarea conceptului de liniște cu forța gravitațională. La fel cum pentru a ridica un 

obiect avem nevoie de energie și pentru a crea un sunet și a-l susține este nevoie de o 

acțiune. Altfel spus, la baza sunetului stă mereu liniștea.17 

Mirio Cosottini, filosof italian, compozitor și trompetist, oferă, de asemenea, o 

perspectivă, asupra acestei dinamici, în cartea sa: „Playing with silence. Introduction 

to a philosophy of silence” (A cânta cu liniștea. Introducere în filosofia liniștii). 

Liniștea, în viziunea lui Cosottini, se poate referi la o situație sau o stare a lucrurilor, în 

care sunetul este absent. Această absență a sunetului poate fi o trăsătură obiectivă a 

lumii, existentă independent de percepția cuiva, sau poate fi o realitate 

fenomenologică sau percepută (de exemplu rezultatul neatenției cuiva la sunetele 

ambientale). În ambele cazuri, liniștea este o proprietate sonoră atașată sau atribuită 

„lumii de dincolo” (lumea nematerială).  

Prin contrast, liniștea, așa cum este adesea folosită de Cosottini, depășește accentul 

limitat asupra mediului extern în sine și semnifică o stare de gol sau de odihnă în 

general. Utilizarea tăcerii ca sinonim aproximativ pentru liniște, în care cineva se abține 

de la a se mișca, este una dintre aceste utilizări figurative.  

La un nivel mai profund, ceea ce descrie Cosottini prin liniște, este o chestiune de 

comportament, referindu-se într-un mod general la felul de a fi în lume. În acest sens, 

                                                           
17 Baernboim, Daniel, „Sound”, https://www.youtube.com/watch?v=wKUi0c7bg2Q, (accesat la 
7.06.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=wKUi0c7bg2Q
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liniștea este o manieră de a se angaja în relație cu sine, cu ceilalți sau cu mediul 

înconjurător, sonor sau nu. În cele mai multe dintre situațiile și ipotezele pe care le 

prezintă Cosottini, acest sentiment, mai profund de liniște, este cel care apare. 

În acest sens, liniștea denumește o stare de receptivitate, o ființă nemișcată ce este 

deschisă la influențele din jur: sonore sau de altă natură. 

Din această perspectivă, putem spune că tăcerea, în cadrul Sf. Liturghii, ca prezență 

pentru sine, care rezidă în „inima liniștii”, este atât o stare orientată spre interior, cât 

și spre exterior; ne face să ne prezentăm nouă înșine și celorlalți într-un mod deosebit 

de atent, ceea ce ne poate aprofunda angajamentul cu propriul fel de a fi, precum și 

cu cei din jurul nostru. 

Liniștea, din punct de vedere al contopirii cu sunetul cântat, nu este goliciune, gaură 

neagră, nimicnicie, ci este trezirea unor nevoi inconștiente ce nu pot ieși la suprafață, 

pentru că sistemul nostru de referință este blocat de propriile sale manifestări. 

Linișteapoate deveni liantul dintre ceea ce ar putea fi și ceea ce este. Adâncindu-ne, 

astfel, în liniște, putem descoperi văpaia metafizică de a transforma fizicul și de a-l 

înnobila, ca instrument de autocunoaștere și comunicare socială.18 

 

1.10 Caracteristici ale muzicii gregoriene 

Spre deosebire de un discurs, în muzică se pot uni mai mulți participanți, în mod 

natural, într-un corp comun, prin care se pot exprima, în mod coerent, emoții și 

sentimente care trec de bariera cuvintelor, în același timp augmentând importanța și 

valoarea acestora. 

În muzica gregoriană acest lucru se observă în prelungirea unui cuvânt sau a unei silabe 

prin intermediul melismelor, pentru a evidenția anumite trăiri, aspirații sau mesaje 

subsidiare, pe care cuvântul nu le poate cuprinde. 

                                                           
18 Cosottini, Mirio, Playing with Silence: Introduction to a Philosophy of Silence, ed. Mimesis 
International, 2015 
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1.10.1 Primatul cuvântului 

Cântul gregorian, mai presus de orice, este tipul de muzică ce slujește cuvântul revelat 

al lui Dumnezeu. Astfel, cântul gregorian devine acea rugăciune care face parte din 

„cultul spiritual” despre care ne vorbește Sf. Paul în scrisoarea către Romani. 

Spre deosebire de textele ce au fost create pentru un anumit tip de muzică, cântat fie 

în biserică, fie în cadrul laic, astfel pierzându-și organicul creativ, cântul gregorian are 

ca scop de a proclama și de interpreta cuvintele scripturilor.Muzica este aceea care 

caută rădăcina cuvintelor, după care își pliază sistemul de referință pentru a oferi o 

paletă expresivă mult mai bogată, prin tipul de vibrații folosit. 

În textele muzicale descoperim multe limitări: de sens, accent, și chiar probleme 

teologice; muzica gregoriană dă lumină din plinătatea sensului adânc al cuvintelor 

sfinte, într-o manieră de exegeză, fără a lăsa nimic la întâmplare în scriitura pieselor 

sau în interpretarea muzicală. 

 

1.10.2 Aritmicitatea 

Având în vedere caracterul de transmitere orală a cântului gregorian, au existat multe 

perspective ale savanților asupra ritmului și a notației acestuia în muzica gregoriană.19 

Cert este că muzica gregoriană „mimează” ritmicitatea accentelor din cuvintele limbii 

latine (urmând naturalul limbii sacre) și lungimea silabelor acestora, pentru a păstra o 

cursivitate naturală a sunetului cântat. Putem oberva că acest lucru a fost subliniat și 

de sfinții părinți, care s-au arătat împotriva unui ritm muzical (în cadrul serviciului 

religios) ce suscita omul la trăiri dionisiace20. 

                                                           
19Hiley, David, „Chant", Performance Practice: Music before 1600, edit. Howard M., Brown and Stanley 

Sadie, Londra, 1989,pg.42-44 
20Kwasniewski, Gregorian Chant 
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Astfel, muzica gregoriană nu poate fi încadrată într-un ritm predeterminat, asemenea 

pieselor obișnuite (într-un ritm universal: binar sau ternar), de aceea, asemenea 

scriiturii muzicii moderne, urmărește organicitatea expresiei cuvântului. 

Fluiditatea și libertatea aceasta de mișcare face ca acest tip de muzică să scoată omul 

din contextul spațio-temporal și să rupă limitările corporale, reprezentate de ritm. În 

alte cuvinte, se crează un mediu natural de accesibilitate a omului la divin21.  

Hans Urs von Balthasar spune că „muzica e expresia instinctului ordinii”22, însă aici 

ordinea vine din unirea, într-un mod natural, dintre cuvânt și sunet și nu ține de o 

dependență ritmică sau de dezvoltarea materialului sonor. 

 

1.10.3 Muzică modală 

În ziua de astăzi în muzică se folosește ceea ce se numește tonalitate (o familie de 

sunete ce gravitează în jurul unei singure- tonica). Însă în perioada Evului Mediu se 

foloseau modurile (sistem de 8 sunete consecutive). Întreaga muzică gregoriană se 

poate împărți în 12 moduri, însă 8 sunt cele folosite în mod constant: 4 moduri 

autentice(1,3,5,7)și 4 moduri plagale(2,4,6,8)- celelalte moduri nu erau considerate 

distince, ci înlocuiau anumite transpoziții.  
 

 

 

                                                           
21Balthasar, Hans Urs von., „Dezvoltarea ideii muzicale”, ed. Galaxia Gutenberg, trad. Maier,George; 
Ungar, Beatrice, 2021, pg. 20 
22Balthasar, op.cit., pg. 28 
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Modurile gregoriene conțin o notă finală, care conferea și caracterul modului, și o notă 

numită dominantă (sunetul care era dominant în linia melodică respectivă). 

Din aceste moduri va evolua tonalitatea, în perioada Renașterii, iar astăzi încă se fac 

prezente, în mod efectiv, în anumite tipuri de Jazz și chiar muzică clasică. 

Cu toate că prin intermediul tonalității (majore- minore) muzica va căpăta o altă 

structură armonică, materialul sonor nu are finețea conturării emoțiilor ce apare în 

structura modală.  

Mai mult, culorile dramatice ale tonalităților s-au desprins tot din scriitura modală. 

Compozitorii, Epocii Medievale, au atribuit modurilor un anume caracter, astfel încât 

funcție de cerința temei ce urma a fi pusă pe muzică să poată fi scrisă într-un mod 

specific. Astfel, modul I este numit și modus gravis; modul II – modus tristis; modul III 

– modus mysticus; modul IV – modus harmonicus; modul V – modus laetus; modul VI 

– modus devotus; modul VII – modus angelicus și modul VIII – modus perfectus. Privind 

astfel, putem descoperi o nouă perspectivă asupra pieselor scrise în această cheie. 

De aceea, muzica gregoriană va rămâne tributară sistemului modal, ca eficientizare a 

dinamicii expresive și omogenizare naturală a materialului expresiv și a celui 

interpretativ. 

Importanța cunoașterii acestei structuri modale nu este semnificativă doar pentru 

cunoscători, ci și pentru neinițiați. În zilele noastre suntem atât de deprinși cu sistemul 

tonal, cu obișnuința de a asculta muzică formată în dihotomia dintre major și minor, 

încât muzica modală poate părea incompletă sau impregnată de un anumit misticism. 

Însă, semnificațiile teologice și spirituale rămân parte din rezonanța muzicii modale. 

Chiar și un necunoscător va atribui imediat muzica gregoriană spațiului religios. Acest 

lucru vorbește de la sine despre puritatea sonoră și despre impactul pe care îl are acest 

gen de muzică. 
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1.10.4 Unisonul 

Muzica gregoriană folosește unisonul ca o unitate a creștinilor în același trup al 

bisericii. 

În introducerea la Jubilate Deo, un document din 1974, cu care se dorește a menține, 

în viața religioasă, minimum de muzică gregoriană, după conciliul Vatican II, Papa Paul 

al VI-leane vorbește despre puterea atribuită cântului gregorian: 

În acest fel, cântarea gregoriană va continua să fie o legătură care formează membrii multor 

neamuri într-un singur popor, adunat în numele lui Cristos cu o singură inimă, o singură minte și o 

singură voce. Această unitate vie, simbolizată prin unirea vocilor care vorbesc în diferite limbi, 

accente și inflexiuni este o manifestare izbitoare a armoniei diversificate a Bisericii unice. La fel 

cumSf. Ambrozie exclama: „Cât de strânsă este legătura unității când atât de mulți oameni se 

unesc într-un singur cor. Sunt ca diferitele coarde ale harpei care totuși produce o singură melodie. 

Harpistul poate face adesea greșeli când cântă pe doar câteva coarde, dar artistul, care este Duhul 

Sfânt, nu greșește niciodată când cântă pe inimile unui întreg popor.23 

Chiar dacă muzica polifonică înfrumusețează Sf. Liturghie într-un mod special, omul 

din Biserică este „sărăcit” de posibilitatea de a face parte din comunitatea ce se unește 

în mod mistic în adorarea sacrificiului lui Cristos. 

 

 

1.10.5 Creațiile sunt anonime 

Omul a fost mereu înclinat către „a lăsa ceva în urmă”. Însă, creațiile în lumea artistică 

au dus mai degrabă la un tip de recunoștere ce dezvoltă o anumită epatare a 

creatorului. Având în vedere scopul muzicii gregoriene, de a sluji în adorarea lui 

Cristos, acest tip de atitudine nu face altceva decât să distanțeze comunitatea, din 

unirea mistică. De-a lungul timpului călugări, cantori etc., au creat muzică pentru 

biserică și totuși au ales să rămână în anonimat. Acest tip de atitudine dezbracă omul 

                                                           
23 Papa Paul al VI-lea, prefață la „Jubilate Deo” 
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vechi de cutumele lumești și dezvăluie omul nou care se descoperăîn Cristos, ca parte 

din trupul său mistic. 

 

1.10.6 Echilibrarea emoțiilor 

Într-o lume în care omul este constant surescitat la nivel neuronal, cu sute de mii de 

stimuli, iar la nivel emoțional este înecat în stări dihotomice, muzica gregoriană este 

cea care se adresează și intelectului și emoțiilor într-un mod echilibrat. Cu toate 

acestea, nu este o formă muzicală lipsită de emoții, ci doar nu suscită un anumit tip de 

trăire, pe care să îl transforme într-un laitmotiv sentimental. În acest mod, emoțiile 

conținute în muzica gregoriană au o factură nobilă, rafinată, moderată, conducând la 

meditație și rugăciune (asemenea unei forme de lectio divina) și conduc omul către o 

descoperire la nivel spiritual. 

 

1.10.7 Sacralitate 

Muzica gregoriană a fost creată cu scopul de a înnobila Sf. Liturghie, evocând cuvântul 

divin și ducându-ne în prezența lui Cristos. În comparație cu celelalte stiluri de muzică, 

aduse în cadrul bisericii, nu există o semnificație ambiguă, cu privire la acuratețea 

teologică, sacralitate sau efecte subsidiare. 

Mai mult, preotul exorcist Chad Ripperger spune că muzica gregoriană are puterea de 

a curăți, feri și alunga forțele demonice, chiar și ascultată în surdină și fără o 

concentrare specială în prealabil.24 

Aceste etape de definire a muzicii gregoriene dezvăluie supremația acestea între 

formele de muzică sacră. Este un tip de muzică ce augmentează, în mod natural, sensul 

cuvintelor liturgice; are ca scop omogenizarea cu serviciul divin și împlinește nevoile 

intelectuale și emoționale ale creștinului, ce dorește să-l adore pe Cristos. 

                                                           
24 Ripperger, Chad, interviu "Gregorian Chant drives out demons", 
https://www.youtube.com/watch?v=afgtx1r5xVo, (accesat la 7.06.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=afgtx1r5xVo
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Capitolul II 

CRISTOS- CÂNTECUL NOU AL LOGOSULUI25 

 

2.1 Efectele „reformei” muzicii sacre în Biserica Catolică 

În anii 1970- 1980, datorită contextului social global, muzica bisericii a fost puternic 

influiențată de tipuri de muzică seculare. Au început să apară creații ce aveau 

influiențe pop, rock, gospel etc., iar chitara a devenit unul dintre instrumentele 

preferate, chiar și în cadrul slujirii religioase. Acest tip de muzică capătă popularitate 

într-un mod rapid, iar în anul 2015 însuși Sfântul Părinte, Papa Francisc, va scoate un 

album cu rugăciuni și imnuri acompaniate, într-un stil de rock progresiv, numit Wake 

Up! Music Album with His Words and Prayer.26 

Problema, cu acest tip de muzică folosit în cadrul liturgic, apare când înțelegem că 

rădăcinile acestui tipar armonic și ritmic este îmbibat de doctrină teologică perisabilă 

și de precepte ale „revoluției sexuale”, din anii 1960.27  

După cum am mai subliniat, scriitura muzicală suportă inerent dinamismul societății. 

Astfel, dacă în urmă cu 1000 de ani nu se permiteau în cadrul liturgic intervale muzicale 

ce conțineau tensiune prea mare, acum, dezinhibarea exagerată și testarea limitelor 

corporale, într-un mod imoral, va aduce cu sine o muzică încărcată de mesaje 

subliminale, ce conține, până în ziua de astăzi, armonii și ritmuri ce instigă instinctul 

sau emoții puternic dihotomice.  

Un exemplu grăitor, pentru România, a fost piesa Hallelujah, scoasă în 1984 de 

Leonard Cohen, dar care a devenit extrem de cunoscută în anul 2001, o dată cu apariția 

                                                           
25 Jáuregui, Miguel Herrero de, „The Protrepticus of Clement of Alexandria”, 

http://amsdottorato.unibo.it/1117/1/Tesi_Herrero_de_Jauregui_Miguel.pdf, (accesat la 9.06.2022) 
26 * * *, „Wake Up! (Pope Francis album)", Wikipedia, The Free Encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_Up!_(Pope_Francis_album), (accesat la 9.06.2022) 
27 Warner, Christopher B., „Church Fathers and Church Music”, 

https://www.catholicworldreport.com/2013/09/12/church-fathers-and-church-music, (accesat la 

9.06.2022) 

http://amsdottorato.unibo.it/1117/1/Tesi_Herrero_de_Jauregui_Miguel.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_Up!_(Pope_Francis_album)
https://www.catholicworldreport.com/2013/09/12/church-fathers-and-church-music


26 
 

filmului Shrek. Această piesă într-adevăr are titlul, cât și refrenul, Aleluia, însă mesajul 

piesei, în special al textului, nu este nici pe departe unul care ar trebui descris într-un 

cadru liturgic. Mi-a fost dat, și nu de puține ori, ba chiar și la vizita Sfântului Părinte, 

Papa Francisc, la Iași, să aud această piesă cântată ori în cadrul Sfintei Liturghii, ori ca 

preambul pentru o anumită acțiune din biserică (de exemplu oferirea darurilor). 

Acest lucru arată că muzica nu mai este percepută, în mod conștient, ca un limbaj, ci 

este doar privită în mod estetic. Ispită gravă, după cum vom vedea și în gândirea 

sfinților părinți și în modul în care, încă, este definită, într-un mod extrem de clar, 

modalitatea de a scrie muzică și felul de interpretare a acestei muzici, în cadrul 

bisericii, ce va avea influiențe monumentale asupra stării de spirit a comunităților din 

biserică și asupra scopului muzicii de slujire religioasă.  

Pentru a explica, pe scurt, din punct de vedere fizic, acest proces, vom folosi exemplul 

sirenei mașinilor de poliție, salvărilor etc. Acest interval sonor folosit (melanj între 

cvartă perfectă și cvintă perfectă) are, în natura sa vibrațională, proprietatea de a crea 

tensiune. Altfel spus, fie că suntem sau nu conștienți de acest lucru, aceste unde 

produc, la nivel emoțional și chiar fizic, un tip de tensiune. Același lucru este valabil cu 

oricare tip de vibrație sonoră: omul va absorbi undele sonore și va avea un tip de 

reacție față de tiparul vibrațional, fie că acesta este conștient sau nu. 

 

2.2 Sfinții Părinți și muzica sacră 

În primele secole nu găsim foarte multe scrieri care să se adreseze muzicii în mod 

direct. Sfinții părinți fac referire, la ceea ce este de acceptat în cadrul liturgic, în predici 

cu un caracter general. Singurul volum care tratează în mod direct muzica, la nivel 

teoretic și fiosofic, este volumul Sfântului Augustin, De Musica.28 Calvin Stapert spune 

                                                           
28 VanBrugge, David, „An Analysis of the Ancient Church Fathers on Instrumental Music”, 

https://biblicalspirituality.files.wordpress.com/2010/03/ancient-fathers-on-instrumental-music-by-david-

vanbrugge.pdf, (accesat la 9.06.2022) 

https://biblicalspirituality.files.wordpress.com/2010/03/ancient-fathers-on-instrumental-music-by-david-vanbrugge.pdf
https://biblicalspirituality.files.wordpress.com/2010/03/ancient-fathers-on-instrumental-music-by-david-vanbrugge.pdf
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că muzica nu a fost un subiect tratat în mod direct de primii creștini, pentru că, 

probabil, ea era înglobată în modul în care ei priveau orice lucru.29  

Putem descoperi, cu ușurință, că sfinții părinți s-au arătat împotriva folosirii 

instrumentelor muzicale, în cadrul liturgic, și au considerat că vocea umană este de 

preferat oricărui tip de instrument.30  

Acest lucru vine ca urmare a naturii muzicii sacre, prin care omul este ridicat și chemat 

la a-l adora pe Dumnezeu, fără ca acesta să fie, neapărat, conștient de acest lucru: 

 Căci atunci când Duhul Sfânt a văzut că omenirea este prost înclinată către virtute și că noi 

 suntem  nepăsători față de viața dreaptă din cauza înclinației noastre către plăcere, ce a făcut el? 

 El a îmbinat bucuria melodiei cu doctrina, pentru ca, prin plăcerea și blândețea sunetului, să 

 primim, fără să știm, ceea ce era de folos în cuvinte (cele ale Scripturilor), după practica medicilor 

 înțelepți care, atunci când dau băuturi mai amare bolnavilor, ung adesea marginea ceștii cu 

 miere. În acest scop, aceste melodii armonioase, ale psalmilor, au fost concepute pentru noi, 

 pentru ca cei care sunt de vârstă fragedă sau complet tineri, în caracterul lor, în timp ce, în 

 aparență, cântă, să-și educe, în realitate, sufletele.31 

 

Cu alte cuvinte, în viziunea sfântului Vasile cel Mare, muzica are și o funcție catehetică, 

pe lângă cea de augmentare a cuvântului liturgic. 

Muzica liturgică nu este doar cea care conduce omul către zona mistică a rugăciunii, ci 

este și purtătoare de dogme, într-un mod natural și efectiv. Astfel, putem descoperi, 

deja, la Sfântul Ignatie al Antiohiei iubirea homoousios-iană, prin care omul, în unitatea 

sa, alături de comunitate, devine instrument al iubirii sfințitoare a lui Cristos și părtaș 

la familia trinitară: 

 

                                                           
29 Stapert, Calvin R., „A New Song for an Old World: Musical Thought in the Early Church”, ed. Grand 

Rapids: Eerdmans, 2007, pg. 3 
30 Werner, Eric, „The Sacred Bridge: The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church 

During the First Millennium”, edit. New York: Columbia University Press, 1959, pg. 336 
31 Sf. Vasile cel Mare, „Omilie la primul psalm”, apud Taylor, Timothy, „Music in the World”, edit. The 

University of Chicago Press, 2017, pg. 32, (traducere proprie) 
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 Pentru presbiteriul tău, de drept renumit, vrednic lui Dumnezeu, se potrivește în același fel 

 episcopului ca și corzile pentru o harpă. Prin urmare, în înțelegerea și iubire ta armonioasă, Isus 

 Cristos este cântat. Și voi, om după om, deveniți un cor, astfel încât, fiind armonioși în dragoste și 

 cântând lui Dumnezeu la unison, puteți să îi cântați Tatălui prin Isus Cristos, într-un singur glas, ca 

 El să vă poată auzi pe amândoi și să înțeleagă prin faptele voastre că sunteți, într-adevăr, 

 membrii Fiului Său.32    

 

Putem observa că modalitatea de expresie și adorație a omului, prin intermediul 

muzicii, în cadrul liturghiei, era foarte bine definită și avea un scop concis și clar. Orice 

epatare emoțională, prin armonii sau instrumente ce nu-și aveau locul (în general, cele 

care erau folosite și în ritualurile păgâne)  sau orice încercare de a transforma muzica 

într-un instrument de suscitare a instinctului, era dur și imediat sancționat.  

Unul dintre sfinții părinți care vorbește în mod direct de un astfel de eveniment este 

Tatian, care în Adresare către greci (Address to the Greeks) face o comparație, într-un 

mod extrem de dur, între virtuțile femeilor creștine, care cântă într-un mod cast, divin 

și de asemenea au interese de ordin filosofic, și despre curtezanele viciate, care, fiind 

foarte apreciate de greci, „își cântă propria lipsă de sens” și prin muzica lor stârnesc, 

în cei ce ascultă, lascivitate și „bolnăviciune feminină”.33 

Cele mai des întâlnite critici ale sfinților părinți sunt scrierile cu privire la evenimentele 

de sărbătorire a căsătoriilor. Ioan Gură de Aur descrie, într-un mod inexorabil, un astfel 

de eveniment, spunând că prin intermediul dansurilor, cântecelor, instrumentelor, 

tradițiilor, de la astfel de evenimente, „mormanul de gunoi al diavolului este 

introdus”.34 

                                                           
32 Ignatius of Antioch, „Epistle to the Ephesians”, 4, (traducere proprie) 
33 Tatian, „Address to the Greeks”, 33, (traducere proprie) 
34 John Chrysostom, „Homilies on First Corinthians”, 11,  
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0345-
0407,_Iohannes_Chrysostomus,_Homilies_on_First_Corinthians,_EN.pdf, (accesat la 9.06.2022), 
(traducere proprie) 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0345-0407,_Iohannes_Chrysostomus,_Homilies_on_First_Corinthians,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0345-0407,_Iohannes_Chrysostomus,_Homilies_on_First_Corinthians,_EN.pdf
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De asemenea teatrul (pentru încărcătura sa de referințe și caractere păgâne) și 

petrecerile în care se făceau excese (în special de alcool), ambele cu referire la 

depravările sexuale, sunt parte considerabilă din blamările sfinților părinți. 

Pe de altă parte, muzica, în sine, nu este nu este dezaprobată. Atunci când muzica 

devine un limbaj prin care omul îl adoră pe Dumnezeu, descoperim o chemare 

imperativă, din partea sfinților părinți. Iustin Martirul și Filosoful, în Dialog cu Trypho, 

cheamă oamenii la a-l lăuda pe Dumnezeu și de a descoperi și înțelege dogma salvării, 

prin intermediul muzicii: 

 El roagă locuitorii întregului pământ, care au cunoscut taina acestei mântuiri, adică suferința lui 

 Cristos, prin care i-a mântuit, să cânte și să-l laude pe Dumnezeu, Tatăl tuturor lucrurilor și să 

 recunoască ca El trebuie să fie lăudat și temut […]35 

 

Rădăcina de la care pornește firul roșu al sistemului de referință pe care Biserica îl 

transmite mai departe, cu privire la efectele muzicii și tiparele sonore, se află în 

filosofia teorii muzicii pe care au creat-o filosofii greci. La Aristotel, muzica imită stările 

sufletești ale omului; muzica bună având un efect pozitiv asupra caracterului său, „în 

timp ce muzica proastă îi provoacă neplăcere”.36 

De asemenea, legătura dintre stările sufletești ale omului sau ale caracterului său și 

modurile în care se crea muzică, au fost cunoscute dintotdeauna de către filosofii greci. 

De aceea Boethius, unul dintre primii doctori ai Bisericii, scrie: 

 O dispoziție lascivă, face plăcere în mai multe moduri lascive sau este adesea făcută moale și coruptă 

 la auzul acestora. Pe de altă parte, un spirit mai dur găsește plăcere în moduri mai interesante sau 

 devine treaz atunci când acesta le aude. Acesta este motivul pentru care modurile muzicale au fost 

 numite după anumite popoare, cum ar fi modul „Lidian” și „Frigian”, pentru că în orice găsește 

 plăcere un anumit popor, cu același nume este desemnat modul însuși. Un popor găsește plăcere în 

 moduri (muzicale) datorită asemănării cu propriul său caracter, căci nu este posibil ca lucrurile blânde 

 să fie unite sau să-și găsească plăcere în lucrurile aspre, nici lucrurile aspre în cele blânde.37 

                                                           
35 Iustin Martirul, „Dialogue with Typho”, 74, (traducere proprie) 
36 Aristotel, „Etica Nicomahică”, IX, 9, 1170a 5-10, trad. Stella Petecel ,ed. IRI, București, 1998 
37 Anicius Manlius Severinus Boethius, „Fundamentals of Music”, I, 180, trad. Calvin M. Bower, ed. Yale 

University Press New Haven & London, 1989,  
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După cum putem observa, nu definirea sistemului tonal este cea care introduce 

descrierea emoțiilor și a caracterului în limbajul muzical, ci modurile antice sunt 

precursoare unui tip de descriere dinamică, ce, la nivel organic, descriu mult mai 

concret unitatea dintre om și natura sa. 

 

2.3 Ars musica 

 Oricât de mult s-au împotrivit sfinții părinți elementelor din muzica grecilor, după cum 

am descris în capitolul I, muzica a fost influiențată de tiparele acestora de gândire și 

de construcție a materialului sonor. Ulterior acestei transformări, muzica devine, într-

un mod unanim acceptat, parte din pregătirea academică.38 Ars musica era una dintre 

cele șapte arte liberale, care erau menite să ajute studentul pentru a gândi rațional și 

critic.  

Relația numerică ce definește vibrația sonoră era cunoscută încă din școala pitagorică, 

unde muzica era folosită, în mod special, pentru purificarea corpului și a sufletului.39 

Structura matematică, efectivă, pe care o introduce teoria muzicală, va distinge o 

filosofie, aparte, a funcțiilor matematice și de asemenea o gândire, măsurabilă, a 

fenomenelor acustice și rezonatorii. 

Putem spune astfel, că articularea gândirii muzicale seculare a ajutat biserica, preluând 

acest model în formele de educație, să păstreze propria tradiție muzicală și să o facă 

accesibilă publicului contemporan, fără a face concesii de sens și substanță, ba chiar 

mai mult, reușește să prezerve, în acest mod, din generație în generație, elemente 

specifice de scriere și interpretare muzicală.40 

                                                           
38 Warner, Church Fathers, 
39 Mathiesen, Thomas J.,  „ Apollo's Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle 

Ages”, edit. University of Nebraska Press, 1999, pg. 114-120 
40 Warner, Church Fathers 
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 Clement al Alexandriei este unul dintre sfinții părinți care văd un folos în preluarea 

formelor bune, adevărate și frumoase din tradiția seculară greacă și de a include în 

catehezele creștine filosofia greacă și studiul muzicii, însă, de asemenea, subliniază 

importanța atenției mărite a creștinului, în corelarea adevărului creștin cu ideile și 

exemplele acestor studii: 

 Dar cel care sacrifică ceea ce este de folos în folosul catehumenilor, și mai ales când sunt greci (și 

 al Domnului este pământul și plinătatea lui), nu trebuie să se abțină de la erudiție, ca animalele 

 iraționale; dar trebuie să adune cât mai multe ajutoare pentru ascultătorii săi. Dar el nu trebuie 

 să zăbovească în niciun caz asupra acestor studii, cu excepția numai a avantajului care decurge 

 din ele; pentru ca, înțelegând și obținând aceasta, să poată merge acasă la adevărata filozofie, 

 care este un cablu puternic pentru suflet, oferind siguranță de orice.41 

 

Este unanim acceptat între sfinții părinți că muzica liturgică trebuie să fie bazată pe 

cuvintele Bibliei. Însă, de asemenea, una dintre ideile susținute, în acea perioadă, este 

că una dintre caracteristicile muzicii trebuie să fie aceea de a fi în armonie cu universul 

și să conducă spre o disciplină a creșterii spirituale.42 

Clement al Alexandriei preia elemente din cosmologia muzicală greacă și le transformă 

funcție de adevărul creștin. Pentru greci, universul a fost creat ca musica mundana, iar 

la un nivel mai jos este creat omul, reprezentat de musica humana. La Sfântul Clement 

musica humana a fost creată după imaginea lui Dumnezeu și este încoronarea muzicii 

mundana: 

 Muzica trebuie apoi manevrată de dragul îmbogățirii și calmului manierelor. De exemplu, la un 

 banchet ne angajăm unul cu celălalt în timp ce se aude muzica; liniștind prin cântări nerăbdarea 

 dorințelor noastre și slăvindu-l pe Dumnezeu pentru darul copios al bucuriilor omenești, pentru 

 faptul că ne furnizează perpetuu hrana necesară creșterii trupului și a sufletului. Dar trebuie să 

 respingem muzica superfluă, care enervează sufletele oamenilor și duce la varietate- acum 

 plângătoare, apoi licențioasă și voluptoasă, apoi frenetică și ieșită din minți.43   

                                                           
41 Clement of Alexandria, „The Stromata”, VI, 11, (traducere proprie) 
42 Routley, Erik, „The Church and Music: An Enquiry into the History, the Nature, and the Scope of 

Christian Judgment on Music”, edit. London: Duckworth & Co., 1950, pg. 50 
43 Ibidem 35 
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Acest tip de gândire nu era doar o polemică dusă împotriva tumultului gândirii 

comunităților seculare, din afara Bisericii, ci era și o formă de purificare a credinței și 

a comportamentului din cadrul vieții creștinilor.44 De aceea lupta împotriva 

instrumentelor a fost, în acea perioadă, una aprigă. Oamenii ajungeau să fie puternic 

influiențați, inclusiv în viața religioasă, de sonoritățile păgâne; nu era de acceptat ca 

aceleași instrumente folosite în culturile păgâne să fie folosite pentru a-i aduce slavă 

și adorare lui Dumnezeu. De asemenea, erau respinse modalitățile de interpretare 

folosite pe aceste instrumente, ritmurile, cu dinamică manipulativă, și liniile melodice 

(inclusiv armoniile) încărcate de intervale muzicale, care erau menite să creeze sau să 

susțină tensiunea. 

Aceeași perspectivă o descoperim și la Sfântul Vasile cel Mare care, în prima omilie din 

Hexaemeron, tratează, într-un mod existențialist, cosmologia greacă a funcției muzicii 

„bune”, spunând că doar arta care lasă în urmă ceva tangibil este cu adevărat 

valoroasă.45 

Sf. Clement al Alexandriei încearcă să explice, totuși, că intrumentele muzicale nu sunt 

rele, în sine, ci felul în care sunt folosite este cel care distruge scopul pentru care au 

fost făcute. De aceea, folosește o alegorie cu părțile corpului pentru a explica folosirea 

instrumentelor muzicale în cărțile Bibliei: 

 „Lăudați-l cu psaltirea”; căci limba este psaltirea Domnului. „Și lăudați-l cu lira”. Prin liră 

 înțelegându-se gura lovită de Spirit, ca și cum ar fi atinsă de un plectru. „Lăudați-l cu timpanul și 

 prin dans” se referă la Biserica ce meditează învierea morților în pielea răsunătoare. „Lăudați-l cu 

 coardele și orga”. El numește corpul nostru ca orgă (organ) și nervii săi sunt coardele, prin care 

 acesta își primește o tensiune armonioasă și, când sunt atinse de Spirit, răspândește vocea 

                                                           
44 VanBrugge, An Analysis, 5 
45 „Astfel dansul și muzica lasă nimic în urmă; ele nu au nici un obiect decât ele însele. În artele creative 

dimpotrivă lucrarea rămâne după activitate”, Basil the Great, „Nine Homilies of Hexaemeron”, Homily I, 

7, (traducere proprie) 
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 umană. „Lăudați-l cu  chimvale zgomotoase”. El numește limba ca un chimval al gurii, care răsună 

 odată cu pulsațiile buzelor.46  

 

Lupta împotriva folosirii instrumentelor muzicale în cadrul Sf. Liturghii a continuat. 

Influiențe sociale, doctrinare, teologale, tradiționale, au făcut ca sfinții părinți să nu 

aibă un consens asupra acestei teme. 

Pe de o parte, apare viziunea Sf. Grigore de Nissa care spune că omul a fost creat în 

imaginea lui Dumnezeu, cu o capacitate de a servi drept o varietate de instrumente 

muzicale47, pe de altă parte persistă influiența evreilor, de a nu folosi instrumentele 

muzicale, de la căderea templului, ca o formă de doliu.48 

Sfinții părinți au luat în considerare trei planuri, ce au influiențat decizia lor, prin care 

instrumentele muzicale nu făceau parte din spațiul liturgic și efectele lor asupra 

creștinilor trebuiau limitate, și chiar oprite, pentru că prin participarea la culturile 

păgâne, se susținea și se provoca o decadență morală și culturală49: 

 Tradiția evreiască 

 Efectele păgâne rămase de la Imperiul Roman 

 Influiența gândirii neoplatonismului50 

În primul rând, tradiția evreiască are o influiență puternică prin faptul că au păstrat 

doar cântarea psalmilor în sinagogi și au interzis folosirea instrumentelor muzicale. 

Acest lucru s-a întâmplat în mod exagerat în rândul neofiților creștini, care au ajuns să 

fie împotriva folosirii instrumentelor muzicale chiar și în afara serviciului religios. Însă 

                                                           
46 Clement of Alexandria, „The Instructor”, II, 4, (traducere proprie) 
47 Gregory of Nyssa, „Philosophical Works – On the Making of Man”, trad. Philip Schaff, ed. Nicene and 

PostNicene Fathers Second Series, vol. 5, 1989, pg. 53 
48 Werner, Eric, „The Conflict between Hellenism and Judaism in the Music of the Early Christian Church,” 

edit. Hebrew Union College, 1947, pg. 415 
49 Stapert, A New Song, pg. 145-150 
50 Ibidem 54, pg. 132-133 
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sfinții părinți au recunoscut mereu instrumentele muzicale ce apar în Sfânta Scriptură 

și de asemenea cântarea Psalmilor. 

De asemenea, dezvoltarea tiparelor de interpretare instrumentală, dezvoltarea 

materialului sonor și melodic al instrumentelor muzicale a luat având în  perioada 

Imperiului Roman. După cum am mai subliniat, muzica poartă în scriitura și 

interpretarea ei caracteristicile societății. Astfel, urmele păgâne ale Imperiului Roman 

erau la tot pasul. Această dezvoltare muzicală a venit odată cu petrecerile deșănțate, 

punerea în scenă a spectacolelor, cu caracter imoral, în comunitățile artistice, unde 

imoralitatea, depravarea și libertinajul făceau parte din apanajul social.51 De 

asemenea, romanii se foloseau de muzică, în mod regulat, ca instrument religios, ce 

avea trei funcții:  

 Eufemia- unde se foloseau instrumente de suflat și tobele pentru a prevesti 

voința zeilor sau viitorul 

 Apotrofaic- unde folosirea instrumentelor de percuție avea ca scop alungarea 

spiritelor rele 

 Epicleză- cu rolul de a invoca zeii.52 

Putem înțelege, astfel, cu ușurință de ce sfinții părinți erau atât de instransigenți atunci 

când dădeau indicații despre folosirea sau nefolosirea instrumentelor în cadrul 

oficializării Sf. Liturghii. 

Și nu în ultimul rând, muzica religioasă creștină suportă și influiențele grecilor, în 

structură, teorie muzicală și chiar în modalitatea de interpretare. Atenția sfinților 

părinți era la a folosi ceea ce ajută la dezvoltarea tiparului expresiv muzical, dar a nu 

primi și influiențele artelor păgâne și de asemenea ideile platoniene (Platon considera 

că muzica trebuie să fie în armonie cu structura cosmică).53  

                                                           
51 Stapert, A New Song, pg. 137-142 
52 Ibidem 56, pg. 132-133 
53 Ibidem 56, pg. 52- 53 



35 
 

Sfântul Augustin își arată, totuși, acceptul pentru modalitatea greacă de a privi muzica 

prin intermediul limbajului matematic. El subliniază că muzica este o formă fixă de 

expresie, care provine dintr-o formă de cunoaștere precisă, conectată cu realitatea 

supremă a universului și, astfel, scopul muzicii este slujirea lui Dumnezeu.54 

O altă influiență a grecilor se găsește în rădăcinile ethosului. Sfinții părinți considerau 

că instrumentele muzicale au puterea de a provoca decadența socială și de a influiența 

comportamentul și emoțiile oamenilor, prin ritmurile folosite și prin modurile în care 

erau scrise piesele.55  

În același mod, Platon subliniază că scopul muzicii nu este simpla plăcere, pentru că 

acolo unde vei găsi „bărbați de valoare și cultură, nu vei găsi femei care cântă la fluere 

sau care dansează sau care cântă la harpă”56. Această idee va rămâne în sânul Bisericii 

peste 2000 de ani și va avea rezonanță până în scrierile Conciliului Vatican II. 

De asemenea, sfinții părinți voiau să păstreze unitatea creștină, ori acest lucru se 

dezvăluia în cântul la unison. Polifonia și acompaniamentul instrumental nu făceau 

altceva decât să îndepărteze omuni de comunitate și să îl înstrăineze de Sf. Liturghie 

prin neparticipare activă. 

Chiar dacă se observă anumite asemănări între gândirea sfinților părinți și gândirea 

elenă, motivele pentru care ei respingeau anumite tipuri de muzică sunt total diferite. 

Platon era împotriva polifoniei pentru că făcea oamenii să prefere vulgaritatea muzicii 

moderne, uitând de puritatea tradiției, ce era în armonie cu universul.57 Sfinții părinți 

erau, de asemenea, împotriva polifoniei, însă dintr-un cu totul alt motiv: pentru că 

aceasta nu era o reflexia a roadelor Duhului Sfânt.58  

 

                                                           
54 Routley, The Church and Music, pg. 58 
55 Weiss, Piero; Taruskin, Richard, „Music in the Western World : a history in documents”, edit.New York : 

Schirmer Books, 1984, pg. 1-2 
56 Platon, „Protagoras”, apud Weiss; Taruskin , Music in the, pg. 6 
57 Dickinson, Music in the History, pg. 16 
58 Stapert, A New Song, pg. 90 
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2.4 Poikilia și cântul nou al creației 

În Protrepticus, Sfântul Clement al Alexandriei folosește metafore elaborate, prin care 

cheamă, într-un mod emoționant, omul la convertire și la purificare rațională, utilizând 

un tipar apologetic foarte bine definit.59 

Metafora, de la care pleacă Sf. Clement, este cea a unui cântăreț, a cărui muzică are 

puterea de a dirija întreaga natură. Prin această tehnică, Sf. Clement va introduce 

concepte teologice ca: nomos, pneuma, sau puterea cuvântului divin- Logosul.60 

Prin aceste imagini Sf. Clemet dorește să facă tranziția de la conceptele filosofice 

grecești la lumina harului redat de adevărul creștin, încercând să convertească grecii 

la creștinism.61 Pentru aceasta, se folosește de imagini care contrastează între 

întuneric și lumină, iar în prezentarea metaforelor, cu privire la muzică, ajunge la 

terminologia poikilia. 

Conceptul de poikilia nu are rădăcinile lingvistive într-un limbaj filosofic, pentru că 

semnificația „este mai degrabă experimentală și percepțională decât conceptuală”62, 

însă înțelegerea acestei noțiuni este o cheie importantă în a înțelege anumite trăsături 

specifice ale esteticii antice și a subtilităților aferente.63 

Grecii foloseau termenul de poikilia pentru a se referi, în mod specific, la efectul ce se 

produce în momentul în care diferite culori și materiale sunt montate pe un obiect, 

dar, de asemenea, foloseau termenul și pentru a exprima idei într-un mod general, 

referindu-se la varietate, versatilitate sau complexitate.64 

                                                           
59 Jáuregui, The Protrepticus, pg. 109 
60 Jáuregui, The Protrepticus, pg. 109- 110 
61 Heath, J. M. F., „Clement of Alexandria and the Shaping of Christian Literary Practice: Miscellany and 

the Transformation of Greco-Roman Writing”, edit. Cambridge University Press, 2020, pg. 358 
62 Ibidem 66, pg. 357, (traducere proprie) 
63 Destrée, Pierre; Murray, Penelope, „A Companion to Ancient Aesthetics”, Poikilia, 406–421, 2015, 

doi:10.1002/9781119009795.ch27 
64 Ibidem 68 
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Sfântul Clement folosește conceptul pentru a descrie o „varietate plăcută 

(atrăgătoare)”, ce are o implicație puternică asupra emoțiilor, fie că este într-un mod 

pozitiv, fie că este într-un mod negativ.65 

Prin poikilia Sfântul Clement introduce sunetul cosmosului produs de noua armonie,66 

indicând cum Dumnezeu lucrează în Cosmos, prin Cristos.67 

În Protrepticus, Sf. Clement ne înfățișează dogma salvării cristice, ca un tip de muzică, 

pe care o numește „noul cântec”, iar interpretarea acestuia ține de un tip de 

senzitivitate ce este corelat cu armonia îmbinării părților constitutive.68 

Grecii au folosit poikilia pentru a descrie fluiditatea materialului vibrațional sonor, însă 

Sf. Clement nu folosește în mod direct acest termen pentru a descrie „noul cântec”, 

însă îl folosește pentru a descrie armoniile necesare acestui cântec, care au un caracter 

polifonic și depind de modalitatea în care Salvatorul folosește instrumentul uman.69 

Munca Logosului este caracterizată ca fiind diversă, iar Salvatorul este descris ca fiind 

„cu multe voci” și „versatil” în felul în care salvează omenirea.70  

„Domnul însuși a creat omul ca fiind frumos, un instrument, în imaginea Sa, de suflat, 

armonios, melodios și sfânt”.71 

Acest „frumos” și „armonios” apare atunci când omul, care este chemat să se 

conformeze cu instrumentul Logosului, devine „acordat” de Duhul Sfânt și „devine un 

instrument cu multe tonuri”.72 

                                                           
65 Heath, Clement of Alexandria, pg. 356- 358 
66 Warner, Church Fathers,  
67 Ibidem 70 
68 Heath, Clement of Alexandria, pg. 356- 358 
69 „El cântă psalmi pentru Dumnezeu cu instrumentul cu multe voci și îi cântă cu instrumentul uman”, 

Clement of Alexandria, „Protrepticus”, apud Heath, Clement of Alexandria, (traducere proprie) 
70 Heath, Clement of Alexandria 
71 Clement of Alexandria, „Protrepticus”, i.5.4, apud Heath, Clement of Alexandria 
72 Clement, Prot, 1.5.3., apud Behr, John, „Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement”, edit. 

Oxford Early Christian Studies, 2000, pg. 151 
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Cu alte cuvinte, omul, eliberat de sclavia păcatului, prin harurile Duhului Sfânt și prin 

natura construcției sale, datorate iubirii Tatălui Ceresc, devine un instrument la care 

se poate cânta „noul cântec”, acest lucru nefiind altceva decât rezonața cuvintelor 

cristice („Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”)73 aduse din metafizic în plan fizic. 

 

 

2.5 Transformarea în modernism 

Am descoperit că omul poate deveni, în anumite condiții, instrumentul noului cântec, 

iar uniunea sa cu armonia melodiei, îl va transforma în fiu adoptiv al familiei trinitare. 

Însă mai este valabil acest lucru și în zilele noastre? Putem înțelege sau controla 

această transformare? Are ea efecte în plan corporal? Ține de liberul nostru arbitru? 

Sunt și cei din jurul nostru implicați în această, așa zisă, transformare? 

Pentru Hans Urs von Balthasar această transformare este punctul de întâlnire dintre 

„întrebarea umană și răspunsul divin”, care poate deveni loc revelator asupra 

misterului existenței.74  

Această descoperire oferă un anumit tip de plăcere, în care este acaparat și 

„spectatorul”. În acest mod, două realități diferite, cel ce aude sunetul, omul din 

biserică, și cel ce emite sunetul, interpretul, sunt unite printr-o idee, la nivel teoretic, 

și prin materialul sonor rezonant, în plan fizic. 

În timp ce contextul liturgic protejează interpretul de a cădea în ispita estetică de a 

cânta de dragul melodiei, muzica are totuși puterea de a scoate omul din momentul 

prezent și de a-l transporta într-un anumit tip de libertate atemporală.75 

                                                           
73 In 14:6 
74 Balthasar, Hans Urs von, „TeoDramatica, vol I - Proligomene”, trad. Maria-Magdalena Anghelescu, edit. 

Galaxia Gutenberg, 2021, pg. 170- 171 
75 Ibidem 79, pg. 174- 175 
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În această „previzualizare” putem avea intuiția misterului lui Dumnezeu, prin 

intermediul frumosului artistic. Însă pentru ca acest frumos să rămână în slujirea și 

comuniunea liturgică și să nu decadă într-un spectacol estetic, emițătorul și receptorul 

vor fi, conștient sau nu, în căutarea libertății și a comuniunii.  

Interpretul va încerca, să nu rămână încorsetat de tehnica muzicală sau de 

necunoașterea melodiilor, căutând un anumit tip de natural, prin care să conducă 

mesajul, într-un mod liber, către ascultători. Receptorul va căuta să rămână  prezent 

în procesul melodic, fără a fi „furat” de zona estetică a melodiei sau a vocilor 

interpreților sau de emoțiile, gândurile apărute în urma ascultării pieselor. 

Pentru Hans Urs von Balthasar acest lucru se poate întâmpla doar în cazul în care 

interpretul, după ce a devenit stăpân pe tehnica muzicală, distruge șabloanele create 

în corpul său și permite o „golire la care aspiră cei care vor să fie posedați de 

Dumnezeu”, creând un proces de dezîntrupare.76 În acest mod, interpretul renunță, 

puțin câte puține, la sine, permițând ca „tot ceea ce este în el (să fie pus) în sarcina 

divină”.77 

Acest lucru este și „motorul de pornire” pentru cel ce ascultă muzica. În momentul în 

care receptorul primește sunetul, într-un mod cât mai natural, fără constrângeri 

corporale sau epatări artistice, poate intra în rezonanță cu vibrația sonoră, cu mesajul 

pieselor, cu acțiunea liturgică; toate acestea formează o punte către către 

descoperirea și înțelegerea sacrificiului cristic la un alt nivel și prin altă perspectivă. 

Această comuniune rezonatorie, să-i spunem, nu este altceva decât pregătirea trupului 

mistic al Bisericii, într-o dependență deplină și totuși cu liberul arbitru intact. 

Transformarea aceasta care presupune: renunțare de sine și totuși comuniune cu 

ceilalți; o acțiune artistică, dar la care să nu se aștepte o răsplată estetică sau 

personală, cel puțin nu în plan imediat; o căutare spirituală personală, dar fără a ne 

                                                           
76 Mauriac, François,„ Le Mystère du Théâtre”, apud Balthasar, TeoDramatica 
77 Balthasar, TeoDramatica, pg. 192 
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lăsa conduși de imaginație sau de emoțiile apărute în acest proces; pare a fi un joc 

pueril: ai voie să iei acest fruct dar nu ai voie să îl și mănânci. 

Însă dacă vom privi prin prisma cuvintelor Noului Testament: „dacă...nu veți deveni 

asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor”78, vom descoperi în acest 

proces de trasformare, modalitatea de a deveni asemenea copiilor; de a ne lăsa 

conduși către fericirea, poate paradoxală, de a avea pentru a renunța, sau, chiar mai 

mult, de a renunța pentru a avea. 

Trecutul, prezentul sau viitorul nu pot afecta modalitatea de reprezentare a unității 

dintre interpret și ascultător, prin intermediul materialului sonor: „Manifestarea în 

timp a ideii muzicale este organică”79, ba chiar mai mult, între cele două lumi se 

formează un întreg, ce se transformă într-o „cutie de rezonanță a melodiei cântate”80. 

Balthasar ne spune că ceva poate fi denumit ca frumos, în măsura în care denominează 

divinul. Cu alte cuvinte: „Muzica e o expresie frumoasă a adevărului” pentru că „este 

o expresie a divinului”, iar „particularitatea muzicii constă... în a reprezenta... dinamica 

lui Dumnezeu, și anume dincolo de ideatic, lingvistic, vizibil, ca simplă formă pură a 

adevărului nemijlocit”.81 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Mt. 18:3 
79 Balthasar, Dezvoltarea ideii muzicale”, pg. 61 
80 Balthasar, TeoDramatica, pg. 200 
81 Ibidem 84, pg. 66 
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Capitolul III 

REZONANȚA ACUSTICĂ ȘI EFECTELE MUZICII ASUPRA 

CREIERULUI 

 

3.1 Vibrații naturale și artificiale 

Importanța rezonanței acustice, în cadrul analizei acestei lucrări, asupra muzicii din 

serviciul liturgic, își pune amprenta, în mod semnificativ, în momentul în care ne 

întoarcem la scopul acestui  tip de muzică.  

După cum am subliniat în capitolul I, muzica sacră are ca scop augmentarea cuvântului 

liturgic, printr-un proces natural, de expresie și interpretare artistică, și de a evidenția 

subsidiarul cuvintelor biblice sau a evenimentelor, descrise de textul respectiv.  

Problema apare când naturalul sistemului de referință al materialului sonor, cu care se 

crează liniile melodice, devine labil sau este diferit funcție de instrumentele la care se 

cântă, fie de tiparul de acordaj al instrumentelor muzicale. 

Reamintindu-ne atenționările sfinților părinți, descrise în capitolul II, cu privire la 

folosirea instrumentelor în cadrul liturgic, putem spune, în mod nostim, că problema 

tot de acolo vine. 

 

3.2 Rezonanța acustică- definire și caracteristici 

Rezonanța acustică, în general, se referă la o rezonanță mecanică ce poate fi percepută 

de auzul uman (frecvențe cuprinse între 20 și 20.000 Hz).  

Rezonanța acustică este un fenomen în care un sistem acustic amplifică undele sonore 

a căror frecvență se potrivește cu una dintre propriile frecvențe naturale de vibrație și 
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este mai mare sau mai mică funcție de cât de aproape este frecvența stimulului 

exterior.82 

Acest principiu este extrem de important pentru că este un factor determinant în 

construcția instrumentelor muzicale și în înțelegerea legăturii fizice dintre emițătorul 

sunetului și receptor, chiar dacă singura modalitate de interacție este vibrația sonoră. 

Funcție de rezonanța acustică, putem deosebi trei elemente de bază, ce există în acest 

în cadrul acestui fenomen: 

 Sursa sunetului – este obiectul ce vibrează efectiv (de exemplu: coardele) 

 Rezonatorul – este obiectul ce amplifică unda sonoră (de exemplu: corpul unei 

chitări) 

 Adaptoare de impedanță acustică – sunt acele elemente ce favorizează 

transmiterea vibrației de la sursă la rezonator și în exterior (de exemplu: călușul 

chitării)83  

La vibrația unei coarde apar mai multe tipuri de rezonanțe. În primul rând rezonanța 

fundamentală (vibrația efectivă a coardei și este sunetul cel mai pregnant pe care îl 

auzim) și rezonanțele superioare sau armonicile superioare (o serie de vibrații, ce poate 

fi calculată matematic, ce apare ca multiplu al vibrației fundamentale). 

Datorită acestor frecvențe, unii artiști, ca Sergiu Celibidache, consideră că muzica 

adevărată nu poate fi niciodată înregistrată, pentru că în procesul de înregistrare 

sonoră se pot prinde doar vibrațiile fundamentale, sărăcind muzica de adevăratul 

impact pe care îl are asupra omului.84 

 

                                                           
82 * * *, „Rezonanță acustică”, https://koaha.org/wiki/Risonanza_acustica#cite_ref-4, (accesat la 

7.06.2022) 
83 * * *, „Gli strumenti musicali dal punto di vista di un fisico”, 

http://fisicaondemusica.unimore.it/Suono_e_risonanza.html, (accesat la 12.06.2022) 
84 Celibidache, Sergiu, „Sergiu Celibidache on his Philosophy of Music”, 

https://www.youtube.com/watch?v=SthKs40ClCY, (accesat la 12.06.2022) 

https://koaha.org/wiki/Risonanza_acustica#cite_ref-4
http://fisicaondemusica.unimore.it/Suono_e_risonanza.html
https://www.youtube.com/watch?v=SthKs40ClCY
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3.3 432Hz sau 440Hz 

Lucrarea nu are ca scop să soluționeze această dezbatere, ce devine din ce în ce mai 

acidă, ci își dorește să descrie, în linii succinte, această problemă, ce poate fi unul 

dintre factorii perturbatori în modalitatea de scriere și interpretare a muzicii liturgice. 

În zilele noastre, întreaga lume muzicală folosește frecvența de 440 Hz pentru a acorda 

sunetul La. Acest lucru se întâmplă în ultima sută de ani, însă înainte sunetul La era 

acordat la 432 Hz, considerându-se că aceasta era înalțimea sonoră la care se găsea 

sunetul La în natură.85 

Pitagora este cel care a descoperit relațiile matematice dintre seriile armonice și i se 

atribuie frecvența de 432 Hz pentru sunetul La. Mult mai târziu, mari compozitori ca 

Verdi sau Mozart au folosit aceeași frecvență în creațiile muzicale, spunând că este un 

acordaj natural pentru vocile de operă.86  

Nu se știe exact cum s-a ajuns la frecvența de 440 Hz, însă la începutul sec. XX pentru 

că s-a dorit un acordaj prin care toată lumea să interpreteze muzica sub aceeași formă 

s-a ales această frecvență pentru sunetul La.87 

Sunt nenumeroase studii care arată că frecvența de 440 Hz nu este una naturală, însă, 

chiar dacă sunt mulți critici de artă și artiști care revin la această frecvență, un consens 

încă nu există. Sunt orchestre care folosesc o frecvență chiar mai înaltă de 442 Hz sau 

446 Hz, însă aceste forme nu sunt acceptate în întreaga lume muzicală. 

Mulți cercetători, oameni de știință, artiști, ansambluri, vorbesc despre efectele 

pozitive asupra corpului, a minții și a spiritului, sau chiar despre proprietăți cathartice, 

în legătură cu acordajul în 432 Hz.88 

                                                           
85 Arnold, Lynda, „Music Theory: Exploring The 432 Hz Tuning Debate”, 2016, 

https://ask.audio/articles/music-theory-exploring-the-432hz-tuning-debate, (accesat la 12.06.2022) 
86 Arnold, Music Theory, 
87 Ibidem 91 
88 Ibidem 91 

https://ask.audio/articles/music-theory-exploring-the-432hz-tuning-debate
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Folosirea instrumentelor într-un mod acut, mai ales după Conciliul Vatican II, în cadrul 

serviciului liturgic, au adus, în sânul Bisericii, și această schimbare de paradigmă. 

Orgile, chitările, instrumentele de suflat, etc., sunt acordate, acum, după acest tipar; 

însă vocile au rămas în continuare instrumente netemperate, ce sunt sensibile la cea 

mai mică diferență în schimbarea materialului sonor; iar cei ce nu cântă sau nu sunt 

conștienți de această schimbare, sunt, de asemenea, afectați la nivel corporal și 

emoțional. 

 

3.4 Neuroplasticitatea și influiența muzicii asupra creierului 

În ultimii 70 de ani cercetările neuroștiințelor au făcut schimbări majore în felul în care 

percepem procesele creierului. Până recent se știa că omul se naște cu un anumit 

număr de neuroni, pe care îi pierde, an de an, până la finalul vieții. Însă nenumărate 

studii cu privire la recuperări în urma traumatismelor la nivel cerebral, au demonstrat 

că acest lucru nu mai este valabil.89 

Creierul nostru are o capacitate extraordinară, de a se adapta și de a se transforma, 

creând sau anulând circuite neuronale funcție de experiențele noastre.90 

În fiecare zi, creierul crează conexiuni noi între neuronii noștri, iar aceste legături 

neuronale ajută creierul să se adapteze noilor împrejurări. Fenomenal este faptul că 

putem stimula acest proces, denumit neuroplasticizare. 

Termenul de neuroplasticizare a început să fie folosit, în sens larg, în ultimii 50 de ani 

după ce s-a descoperit că neuronii se pot „reorganiza” după un eveniment traumatic; 

ulterior s-a descoperit că stresul poate schimba structura efectivă a creierului.91 

                                                           
89 Săcuiu, Irina, „Ce este neuroplasticitatea și de ce este importantă pentru sănătatea mintală”, 

https://medanima.ro/neuroplasticitatea-importanta-sanatatea-mintala/psihiatrie-psihologie-iasi, 

(accesat la 12.06.2022) 
90 Ibidem 94 
91 Fuchs & Flügge, 2014, apud Săcuiu, Ce este neuroplasticitatea,  

https://medanima.ro/neuroplasticitatea-importanta-sanatatea-mintala/psihiatrie-psihologie-iasi
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Astfel încât, astăzi, înțelegem prin neuroplasticitate capacitatea creierului de a-și 

schimba structura și tiparele de activitate, într-un mod semnificativ, nu doar în 

perioada copilăriei, ci și la maturitate. Acest proces poate apărea ca rezultat al 

exmeriențelor noastre, cât și ca rezultat al activităților exclusiv mentale.92 

Cu alte cuvinte, neuroplasticitatea este procesul prin care omul se poate, în mod 

efectiv, reinventa, formându-și noi tipare de gândire și detașându-se de evenimente 

traumatice, anxietate sau stres.93 

 

3.5 Transformările creierului prin intermediul muzicii 

Sunt nenumărate studii neuroștiințifice ce analizează impactul muzicii asupra stării de 

spirit a omului, asupra calității vieții sale sau asupra proceselor cognitive. Însă un 

studiu din 200594 demonstrează chiar mai mult de atât.  

Cercetarea s-a adresat atât muzicienilor cât și oamenilor care nu aveau abilități 

muzicale. Prin studiul leziunilor și prin tehnici de neuroimagistică, au fost analizate 

funcțiile muzicale, investigând percepția, memoria, emoțiile și tipare de execuție. 

Studiul a arătat cum funcțiile muzicale se organizează în creier și cum mecanismele 

neurale se schimbă și se definesc funcție de perceperea muzicii. 

Studiul concluzionează că, definirea mecanismelor neurale și cartografierea creierului 

este strâns legată de pregătirea sau experiența muzicală a individului; pentru muzicieni 

procesul de neuroplasticizare fiind controlabil într-o măsură mai mare, iar pentru cei 

                                                           
92 Davidson, Richard; Begley, Sharon; „Creierul și Inteligența emoțională”, trad. Valentin Vidu, edit. Litera, 

2013, pg. 220 
93 Bergland, Christopher, „How Do Neuroplasticity and Neurogenesis Rewire Your Brain?”, 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201702/how-do-neuroplasticity-and-

neurogenesis-rewire-your-brain, (accesat la 12.06.2022) 
94 Peretz, I., & Zatorre, R. J., „ Brain Organization for Music Processing”,  Annual Review of Psychology, 

56(1), 89–114, 2005, doi:10.1146/annurev.psych.56.0911 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201702/how-do-neuroplasticity-and-neurogenesis-rewire-your-brain
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201702/how-do-neuroplasticity-and-neurogenesis-rewire-your-brain
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fără pregătire muzicală acest proces a avut, de asemenea efect, însă într-o măsură mai 

mică.95  

Un alt studiu96, ce folosește tot tehnici de neuroimagistică, arată legătura directă 

dintre fenomenul de neuroplasticizare și expunerea îndelungată la stimuli muzicali. 

Cercetarea concluzionează nu doar prin a arăta legătura directă dintre adaptabilitatea 

creierului și influiențele tiparelor de muzică, ci va pune în discuție și necesitatea 

înțelegerii parametrilor educaționali, ce conduc, cu succes, la acestă abilitate, pentru 

a putea fi folosiți într-un mod general. 

 

3.6 Răspunsurile emoționale și muzica 

După cum am subliniat în capitolele precedente, grecii antici credeau că scriitura și 

interpretarea muzicii are puterea de schimba și de a influiență stările de spirit ale 

omului. 

Un studiu din 201497 va demonstra, de data aceasta cu un limbaj științific aposterioric, 

exact ceea grecii au gândit cu peste 2000 de ani în urmă. 

Cercetarea (Koelsch,2014) demonstrează că muzica poate modula activitatea 

structurilor creierului (hipotalamusul, hipocampul, cortexul prefrontal etc.), ce sunt 

strâns implicate în dezvoltarea emoțiilor, iar leziuni ale creierului în aceste zone duc la 

deficiența răspunsului emoțional la stimulii muzicali. Mai mult de atât, emoțiile trezite 

de muzica pot declanșa răspunsuri autonome, endocrine și de asemenea expresii 

                                                           
95 Interesant este că orice om are o anumită pregătire muzicală; dacă nu la nivel academic, totuși există o 

anumită cunoaștere prin prisma tiparelor de muzică ascultate. Ori, studiul (Perez, 2005) arată că procesele 

neurale sunt complet diferite pentru orice om prin prisma percepției tipologiilor muzicale. 
96 Münte, T. F., Altenmüller, E., & Jäncke, L., „The musician’s brain as a model of neuroplasticity”, Nature 

Reviews Neuroscience, 3(6), 473–478, 2002, doi:10.1038/nrn843 
97 Koelsch, S., „Brain correlates of music-evoked emotions”,  Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 170–

180, 2014, doi:10.1038/nrn3666 
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motorice a emoțiilor (mimica), tendințe de acțiune (mișcarea în ritmul muzicii) și trăiri 

subiective. 

Studiul explică și faptul că, declanșând reacții la nivelul limbic și paralimbil al creierului, 

muzică crează trăiri reale, fără a avea un caracter subiectiv. Cercetarea încheie prin a 

sublinia importanța educației muzicale și implicațiile muzicii în domeniul terapeudic și 

medical. 

Un alt studiu98 descrie cum dimensiunile acustice ale muzicii sunt codate în cortexul 

auditiv, iar aici sunt corelate: percepția muzicii cu sensul și memoria. Efectele muzicii, 

asupra sistemului limbic, prin procesele de percepție și cognitive, declanșează emoții 

neurale primitive. 

Cu alte cuvinte, muzica influiențează procese ale creierului (de percepție, cognitive sau 

emoționale) în funcție de caracteristicile sunetului: timbralitate, înălțime, durată, 

aplitudine. 

 

3.7 Cercetări autohtone asupra implicațiilor sociale ale artei muzicale 

Uniunea comunității, pe care și sfinții părinți o evocau, este analizată într-un studiu99, 

publicat anul acest, al departamentului de cercetare, de la UNATC, București. Studiul 

analizează că prin imitație socială, din prisma artistică, anumite rețele neurale se 

schimbă și oxitocină se elimină, schimbând trăsăturile de personalitate și starea 

comportamentală. 

Cercetarea subliniază importanța implicațiilor efectelor muzicale la nivel terapeutic100 

și schimbările spontane ale activității creierului; de asemenea, este susținută 

                                                           
98 Warren, J., „How does the brain process music?”, Clinical Medicine, 8(1), 32–36, 2008, 

doi:10.7861/clinmedicine.8-1-32 
99 * * *, „Spontaneous thought and microstate activity modulation by social imitation”, ScienceDirect, 

2022, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.118878 
100 Prin „psihoterapia psihodinamică”, ibidem 104 
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posibilitatea de a schimba, în mod pozitiv, interacțiile sociale, pe termen lung, prin 

prisma oxitocinei eliminate în momentul terapiei artistice. 

În același studiu, sunt evidențiate schimbările neurale, ce duc la un angajament social 

mai puternic și efectele videcării, pe termen lung, psihosomatice, în strânsă legătură 

cu dezvoltarea trăsăturilor personalității proprii.  

 

3.8 Cântul religios și rugăciunea, în considerentele neuropsihologice și 

psihosomatice 

O cercetare, din anul 2001,101 demonstrează efectele benefice ale rugăciunii Sf. 

Rozariu, cu privire la schimbările fizice și psihologice.  

Studiul descrie unicitatea rugăciunii Sf. Rozariu, prin faptul că repetiția necesară 

impune un ritm care reglează o anumită mișcare cardiacă, la o frecvență 

predeterminată. Cercetătorii subliniază că este cea mai ușoară modalitate de a păstra 

o anumită ritmicitate a respirației, fără ca omul să fie nevoit să se concentreze, în mod 

conștient, asupra acesteia. Cu atât mai mult cu cât „conștientizarea corporală nu era 

încurajată în cultura creștină a Evului Mediu”.102 

Analizele arată că oamenii sănătoși au prezentat fluctuații ale presiunii arteriale și 

echilibrarea ritmului cardiac, ca rezultat al respirației din timpul rugăciunii. Ritmul 

favorabil pentru echilibrul cardiovasular, s-a dovedit a fi, de șase respirații pe minut. 

Rugăciunea Sf. Rozariu reglează, în acest interval, respirația, inducând o creștere a 

activităților neurale și un echilibru la nivel psihosomatic, asemănător cu maeștri yogini 

și cu cel al călugărilor tibetani.103 

 

                                                           
101 Bernardi, L., Sleight, P., Bandinelli, G., Cencetti, S., Fattorini, L., Wdowczyc-Szulc, J., & Lagi, A., „Effect 

of rosary prayer and yoga mantras on autonomic cardiovascular rhythms: comparative study”, BMJ, 

323(7327), 1446–1449, 2001, doi:10.1136/bmj.323.7327.1446 
102 Ibidem 106, (traducere proprie) 
103 Ibidem 106 



49 
 

Un alt studiu neuroștiințific104, din 2017, demonstrează același efect de echilibrare 

cardiovasculară în urma analizei cântului religios. Sunt analizate mecanismele neurale 

prin care emoțiile negative sunt atenuate și efectul temporal, al acestora, în timpul 

cântului religios. 

Detașarea creștinilor, de emoțiile negative și chiar de durere, era cunoscută deja, în 

lumea științifică, cu mult înainte, dintr-un studiu ce a demonstrat capacitatea 

creștinilor catolici de a se detașa de stimulii externi ce provocau durere, în momentul 

în care priveau o icoană cu Preasfânta Fecioară Maria.105 

Cercetarea conchide descriind activitatea neurală ce îmbunătățește reziliența 

psihologică, în urma obișnuinței de a avea exercițiul cântului religios. 

Unul dintre experții mondiali în neuroradiologie, Andrew Newberg dezvoltă cercetări 

prin care încearcă să unească domeniul neuroștiințelor cu religia și teologia.106 Scopul 

său este de a îmbina limbajul și perspectivele religioase cu cele științifice, într-o 

„megateologie”; idee ce este susținută de doi piloni „religia și creierul uman”.107 

În cartea sa, Principii ale Neuroteologiei, Andrew Newberg analizează creierul unor 

călugărițe, în timpul practicilor religioase. A descoperit, faptul că procesul de a cânta 

melodii gregoriene a schimbat activitățile neurale ale creierului măicuțelor, impactul 

semănând cu cel al meditației. Participanții la această cercetare au avut capacitatea 

de a gândi mai clar și, de asemenea, s-a observat o îmbunătățire a memoriei.108 

Aceste studii, nu fac altceva decât, aduc în plan cotidian efectele naturii muzicii sacre, 

despre care sfinții părinți vorbeau acum 2000 de ani. 

                                                           
104 Gao, J., Fan, J., Wu, B. W., Halkias, G. T., Chau, M., Fung, P. C., … Sik, H., „Repetitive Religious Chanting 

Modulates the Late-Stage Brain Response to Fear- and Stress-Provoking Pictures”, Frontiers in 

Psychology, 7, 2017, doi:10.3389/fpsyg.2016.02055 
105 Wiech, K., Farias, M., Kahane, G., Shackel, N., Tiede, W., & Tracey, I., „An fMRI study measuring 

analgesia enhanced by religion as a belief system”, Pain, 139(2), 467–476, 2008, 

doi:10.1016/j.pain.2008.07.030 
106 Newberg, Andrew B, „Principles of Neurotheology”, ed. Ashgate Publishing, 2010, pg. 45 
107 Ibidem  111, pg. 65- 66 
108 Ibidem 111, pg. 115- 146 
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CONCLUZIE 

 

După ce ne-am adăpat mintea și sufletul și ne-am lăsat transformați de bogăția 

inefabilă a muzicii sacre, am ajuns la încheierea acestei cercetări.  

Finalul aceasta nu se dorește a fi o bară dublă de măsură în deslușirea drumului 

personal, ce trebuie parcurs, pentru a fi pătrunși de sensul organic al muzicii sacre; ci 

mai curând un cantus firmus, asemenea unui pod ce leagă două realități cu perspective 

diferite. 

Muzica, în genere, va avea efect asupra noastră, fie că suntem conștienți sau nu. Însă, 

ce putem face, este ca prin înțelegerea rațională a structurilor de bază ce stau la baza 

materialului sonor (augmentarea mesajului, cuprins în scriitura muzicală; construcția 

formelor muzicale; intențiile ritmice și melodice etc.) să ne sensibilizăm pentru a putea 

deveni deschiși la mesajul pe care muzica pură îl poartă și să ne putem proteja de 

tiparele muzicii ce influiențează omul într-un mod negativ, mai ales la nivel 

subconștient. 

Am descoperit, în primul capitol, rădăcinile muzicii liturgice creștine, care s-au extins 

până în tradiția iudaică, cea a Imperiului Roman și, nu în ultimul rând, a Greciei antice. 

Nefolosirea instrumentelor, în serviciul liturgic, imprimă un tip de cânt vocalic numit 

cânt plan/ simplu, însă prin scopul acestuia de a scoate în evidență contextul cuvintelor 

liturgice, am văzut ca nu era nicicum plan sau simplu, în interpretare. 

Odată cu înflorirea muzicii pe tipare estetice (în Renaștere) am aflat că muzica sacră 

este uitată și dată la o parte, pentru că nu evocă necesitățile omului acelor timpuri. 

Însă, călugării benedictini, în frunte cu Dom Prosper Guéranger, reușesc să păstreze și 

să restaureze comoara ascunsă a Bisericii. 

Ulterior am aflat caracteristicile cântului gregorian, care conțineau în sine imaginea 

dogmelor creștine; ca mai apoi, să descoperim în liniștea, din cadrul Sf. Liturgii, nu un 
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gol sonor, ci abundență de sens teologic și potențialitate pentru o linie melodică mult 

mai intensă, ce uneori nu poate fi auzită, dar poate fi simțită. 

Drumul căutării legăturii dintre mintea religioasă și mintea muzicală, continuă prin 

revelarea mesajelor subsidiare, apărute odată cu revoluțiile anilor `60, `70, `80, ce au 

infiltrat în interiorul bisericii, tipare de muzică ce conțineau mesaje imorale sau lipsite 

de consistență teologală; lucru ce va impacta biserica până în zilele noastre. 

Salvarea și salvgardarea vin din coerența și vehemența scrierilor Sfinților Părinți, ce au 

cristalizat un nou mod de expresie muzicală, luptând împotriva influiențelor păgâne și 

acceptând doar elementele ce nu știrbeau adevărul cristic. 

Într-un astfel de context, Sf. Clement al Alexandriei, în dorința de a încreștina grecii, 

folosește concepte filosofice pentru a explica dogma salvării. Cu acest scop, folosește 

concepte cu care elinii erau familiarizați: „noul cântec” (pentru a introduce ideea 

Logosului ce acționează, în mod efectiv, în lume) sau poikilia (prin care evocă armonia 

noului cântec, prin intermediul imaginii uniunii dintre om și Cristos); astfel Sf. Clement, 

devine exemplu viu, după cuvintele Sf. Ap. Paul.109 

Capitolul II se continuă, cu ajutorul teologului Hans Urs von Balthasar, care ne învață 

că interpretul trebuie să sufere un proces de „dezîntrupare”, pentru a fi capabil de a 

transmite în mod natural mesajul cuprins de materialul sonor. Această imagine pare 

să evoce cuvintele lui Isus: de a ne face „asemenea copiilor”.110 

Până în acest moment am înțeles cum trebuie să arate muzica sacră, de ce trebuie să 

fie interpretată într-un anumit mod, însă în capitolul III descoperim legătura dintre 

credință și știință. Datorită tehnologiei moderne, ni se descriu efectele muzicii sacre 

asupra creierului, influiențele emoționale și transformările neurale pe care omul le 

suferă în momentul în care percepe acest tip de muzică sau îl produce. 

                                                           
109 1 Cor. 9:19- 23 
110 Mt. 18:3 
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Cercetările arată, într-un mod empiric, faptul că omul este influiențat în mod pozitiv, 

la nivel neuropsihologic și psihosomatic. Aceste transformări nu sunt superflue, ci țin 

de capacitatea omului de a se pune în anumite stări (neuroplasticizarea) și au efect de 

lungă durată. 

 După tot acest drum, descoperim că muzica bisericii deține, în natura ei, sacrul, în 

același mod în care este conținut de cuvântul liturgic.   

Mintea religioasă dezvăluie o minte muzicală într-un mod organic și întrepătruns, căci 

muzica pură are ca scop adorarea lui Dumnezeu și maximizarea gloriei sale, iar această 

iubire divină este reîntoarsă către om, pe care îl transformă în mod fizic și îl pregătește 

pentru o viziune metafizică și, nu în ultimul rând, pentru viața veșnică. 
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