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The most significant and vivid phenomena of the Moldovan religious music of the 
end of the XIXth – XXth centuries, the Liturgy, are analyzed in the article on the basis of 
choral compositions. The article also discusses the aspects of their performance. It dwells 
upon the influence of the Byzantine, Slavic and West-European cultures on the formation of 
the Moldavian church singing and on composers’ work of the end of the XIXth - the 
beginning of the XXIth centuries.  

The main goal of the article is to investigate this musical religious genre of the 
Moldavian choral culture; to determine the interconnection of the musical works to the 
traditional genre samples of the cult music; to characterize the compositional peculiarities of 
musical works from the interpretational point of view. 

 
Muzica corală religioasă - 

parte componentă şi esenţială a 
fenomenului muzical coral – re-
prezintă o artă multiseculară, cu 
tradiţii profunde, care a încorpo-
rat practica generoasă a cântării 
bisericeşti a epocilor anterioare, 
care a elaborat procedee şi moda-
lităţi artistice noi, atingând anu-
mite culmi spre începutul secolu-
lui al XXI-lea în Republica Moldo-
va. 

Una din premisele majore 
ce a condiţionat utilizarea activă a 
genurilor corale religioase în crea-
ţia compozitorilor moldoveni este 
dezvoltarea rapidă a artei inter-
pretative profesioniste şi a celei de 
amatori. Activitatea interpretativă 
a întemeietorilor artei corale mol-

doveneşti, muzicieni-dirijori de 
talia lui G. Musicescu, M. Bere-
zovschi [1], dar şi a unor dirijori 
contemporani – T. Zgureanu, N. 
Ciolac, V. Ciolac – a constituit un 
imbold ce a susţinut arta autohto-
nă de cântare corală în tendinţa de 
a atinge anumite trepte ale măies-
triei interpretative. 

Necesitatea conştientizării 
realităţilor vieţii muzicale, a eva-
luării locului şi a rolului muzicii 
corale religioase în cultura ţării 
condiţionează actualitatea studie-
rii unei problematici muzicologice 
care nu a fost abordată în mod 
special de mai mulţi ani. În cerce-
tările contemporane dedicate crea-
ţiei muzicale din Moldova, arta 
corală religioasă nu întotdeauna a 
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fost evidenţiată într-un capitol se-
parat şi nu a fost tratată în mod 
adecvat. Totuşi au apărut mai 
multe probleme importante, vi-
zând specificul acestei categorii 
muzicale, sistemul de genuri, mij-
loacele şi posibilităţile de expri-
mare a acesteia. Anume un astfel 
de studiu, actual din punctul de 
vedere ştiinţific şi practic, a fost 
întreprins în lucrarea de faţă, de-
dicată liturghiei în muzica con-
temporană din Republica Moldo-
va. 

Imnele Sf. Liturghii a lui 
Ioan Gură de Aur pentru cor femi-
nin la 4 voci ale lui V. Ciolac 
(1993), după cum relatează însuşi 
autorul, constituie o verigă speci-
fică ce uneşte tradiţiile muzicii re-
ligioase a trecutului cu contem-
poranietatea. Tratarea stilistico-
compoziţională a ciclului din 14 
părţi de bază, adresat pe plan 
funcţional serviciului divin, s-a 
dovedit a fi oarecum mai liberă de 
problemele ce ţin de predestina-
rea strictă de cult. În cercetarea de 
faţă este argumentată alegerea 
concepţiei dramaturgice a lucrării, 
având în vedere tendinţa compo-
zitorului spre structurile armo-
nioase, plastice şi desăvârşite.  

Constatăm şi intenţia com-
pozitorului de a reconstitui tră-
săturile specifice ale melodiilor li-
turgice tradiţionale sub aspect 
constructiv, dar şi figurativ-       
semantic, fapt ce ne-a permis să 
raportăm Imnele Sf. Liturghii de V. 
Ciolac la tradiţiile de interpretare a 
genurilor canonice. 

Stilistica şi limbajul muzi-
cal al Liturghiei, caracterizate în 
lucrare, presupun a fi abordate de 
către un colectiv coral cu pregătire 
profesionistă, la nivelul care însă 
nu este obligatoriu pentru stranele 
bisericeşti. Iată de ce în unele ca-
zuri vor fi întâlnite dificultăţi în 
procesul de interpretare ce vor vi-
za alterarea treptelor, formulele 
ritmice punctate, grupurile de 
triolete, procedeele polifoniei imi-
tative, accesibile doar coralelor 
distinse.  

Liturghia de V. Ciolac este 
destinată utilizării în practica de 
cult. Acest fapt ne este confirmat 
de un şir de particularităţi: ordi-
nea în care sunt fixate părţile 
obligatorii şi cele ce pot fi schim-
bate; „regizarea” mijloacelor folo-
site, orientate spre tradiţia muzi-
cală corală rusă – cantabilitatea 
melodiei, caracterul prelung al 
acesteia, sonoritatea „de fanfară”, 
stilul solemn, sobru al discursului 
sonor (şi apropierea prin aceasta 
de concertele sacre partes); lipsa 
unei ornamentări melismatice; co-
relaţiile dintre tonalităţile apro-
piate; funcţionalitatea armonică; 
selectarea bine gândită a planuri-
lor modal-tonale în genere şi a fie-
cărui compartiment în parte. Spe-
cificul liturgic al creaţiei se mani-
festă prin logica relaţiilor tema-
tice, dependenţa intonaţională de 
cântările tradiţionale bazate pe 
formule şi legităţi proprii ale ca-
denţelor şi prin includerea recita-
ţiilor în unele compartimente. 

Intenţia creatoare a auto-
rului de a păstra tradiţiile slujbei 
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bisericeşti creştin-ortodoxe a con-
diţionat  stabilirea concepţiei com-
ponistice a Liturghiei N1 şi N2 de 
S. Buzilă (1991). Liturghia N1 de S. 
Buzilă conţine una din variantele 
cele mai complete ale textului 
canonic, inclusiv textul citit de 
preot, cu indicaţii pentru momen-
tele respective ale ritualului. Ori-
ginalitatea acestei lucrări rezidă în 
lărgirea elementului muzical în 
cadrul slujbei, propusă de către 
compozitor, care a completat şi a 
înnoit chiar şi acele comparti-
mente unde se utilizează doar 
simple repetări, cum ar fi ectenii-
le. Paletă bogata de culori tonale, 
sesizată atât de fin de către com-
pozitor, pune într-o lumină nouă 
tratarea textului canonic, care to-
tuşi nu este în discordanţă cu tra-
diţia.  

Liturghia N2 de S. Buzilă se 
bazează pe un tematism propriu; 
autorul utilizează totodată şi me-
lodii bisericeşti vechi armonizate 
de el sau de alţi compozitori, îm-
prumutându-le din alte surse. 
Spre deosebire de Liturghia N1, în 
care lipsesc indicaţiile pe glasuri 
ale melodiilor, în lucrarea dată 
autorul preferă adresarea la me-
lodiile bisericeşti tradiţionale ale 
glasurilor, fapt ce ne îndreptăţeşte 
presupunerea conform căreia mo-
delul din care s-a inspirat autorul 
este cel al liturghiei psaltice. 

Menţionăm că autorul nu 
indică intenţionat semnele de alte-
raţie la cheie, deşi discursul se 
axează pe funcţionalitatea armo-
nică, în limitele gândirii tonale. 
Este evident faptul că el a urmat 

principiile moderne de notare ale 
partiturilor, apropiate de stilistica 
avangardistă, unde semnele de al-
teraţie sunt puse, de regulă, în fa-
ţa notei. Totuşi acest fapt nu tre-
buie să inducă în eroare interpreţii 
cărora le recomandăm să se spriji-
ne nu atât pe sesizarea auditivă a 
intervalului, cât pe perceperea to-
nalităţii. 

Am stabilit că în ambele 
Liturghii ale lui S. Buzilă, cele mai 
importante inconvenienţe de or-
din interpretativ pentru un co-
lectiv profesionist, cu atât mai 
mult pentru posibilităţile limitate 
ale unui cor bisericesc, ţin de utili-
zarea unui limbaj armonic com-
plex, cu alteraţii abundente, con-
trapunerile în raport de secunde 
mici sau cromatice ale acorduri-
lor, modulaţiile în tonalităţi înde-
părtate, care au fost depistate în 
majoritatea cântărilor.  

Considerăm că specificul 
individual-creativ al concepţiei ar-
tistice a Liturghiei rezidă în respec-
tarea tradiţiilor de armonizare, având 
în vedere atenţia deosebită pe care 
compozitorul o acordă mijloacelor 
armonice în procesul lucrului asu-
pra expresivităţii materialului 
muzical.  

Imnele Sf. Liturghii a lui 
Ioan Gură de Aur de T. Zgureanu 
(1997) sunt constituite din com-
partimente obligatorii pentru o 
slujbă religioasă ortodoxă [2]. 

Arhitectonica părţilor se 
deosebeşte printr-o tendinţă de 
contrapunere contrastantă a com-
partimentelor cu organizare textu-
rală diferită (ţesătură omofon-   
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armonică, segmente monodice, 
dublări în octave, caracter imita-
tiv, deseori pe un fundal de peda-
lă ce are un rol de contrapunct, ca-
denţe de tip coral). 

Specificul Liturghiei este 
determinat de adoptarea unei tra-
tări de sinteză a monodiei bizan-
tine de cult corelate cu melosul 
naţional vocal românesc, echili-
brate de gândirea eterofonică şi 
polifonică în procesul de transpu-
nere muzicală a textului. Analiza 
exemplelor muzicale arată că me-
toda polifonică a constituit una 
dintre soluţiile originale utilizate 
de către compozitor pentru a defi-
ni contururile imaginilor şi stări-
lor întruchipate în Liturghie, mai 
ales a celei de tristeţe evlavioasă, 
în „transpunerea” ei corală. Aces-
te procedee de întruchipare figu-
rativă şi a „comentariului” ei mu-
zical sunt manifestări ale tradiţii-
lor slujbelor religioase din cele 
mai vechi timpuri, iar utilizarea 
lor în Liturghie probează generali-
zarea firească a valorilor muzicii 
de cult prin prisma concepţiei 
compozitorului T. Zgureanu. 

Dificultăţile de interpreta-
re ale Liturghiei apar din necesita-
tea de a respecta puritatea şi co-
rectitudinea intonaţiei în condi-
ţiile reînnoirii corelaţiilor tonal-
funcţionale (modurile diatonice 
alterate, modalismul, polimodalis-
mul), şi a complexelor armonice 
(stratificarea sonorităţilor diso-
nante de structură non-terţară). 
Acest fapt apare deosebit de im-
portant mai ales în compartimen-
tele unde este activizat pe scară 

largă sistemul de alteraţii care, 
fiind corelat cu apariţia unor to-
nuri de sensibilă ale altor tonali-
tăţi, necesită o pregătire profesio-
nistă respectivă a coriştilor în in-
terpretarea a cappella, determi-
nând totodată şi acordajul obliga-
toriu la camerton al dirijorului. 
Consunările cluster sunt, de ase-
menea, atribuite grupului celor 
mai dificile probleme ale cântării 
corale, având în vedere precizia 
emiterii intonative şi verificarea  
permanentă a auzului în procesul 
de interpretare. 

Ţinem să recomandăm res-
pectarea în procesul interpretării a 
indicaţiilor lui Iu. Holopov: auto-
rul propune ca intonarea lucrări-
lor secolului al XX-lea, cu un lim-
baj armonic complex, să fie efec-
tuată după principiile sprijinirii 
pe treptele stabile ale modului. 
Elaborarea unei baze modal-      
tonale solide în procesul însuşirii 
lucrărilor contemporane (în  opo-
ziţie cu intonarea intervalică) va 
contribui, fără îndoială, la depă-
şirea problemelor de intonaţie. 

Expresivitatea artistică 
pregnantă şi plină de individua-
litate a cântărilor Liturghiei lui T. 
Zgureanu, care presupune, într-o 
anumită măsură, şi interpretarea 
acestora în afara serviciului divin, 
ca piese de concert de sine stătă-
toare, în auditorii largi de ascultă-
tori, ne permite să apreciem prin-
cipiul tratării unui gen tradiţional 
propus de către autorul lucrării 
drept interpretare originală.  

Păstrarea celor mai bune 
tradiţii ale artei dirijorale, bogata 
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experienţă practică, o intuiţie vocal-
corală dezvoltată, pătrunderea na-
turii şi a posibilităţilor expresive a 
vocii umane, care-l caracterizează 
pe N. Ciolac, şi-au găsit reflecta-
rea în Liturghie (2001). Treizeci de 
cântări pentru cor a cappella au 
format un ciclu amplu pe texte 
biblice. După afirmaţia autorului, 
Liturghia a fost scrisă anume pen-
tru slujba religioasă.  

De asemenea, după cum a 
relevat însuşi compozitorul, mate-
rialul melodic al tuturor părţilor 
Liturghiei poartă semnătura prop-
rie a acestuia. Renunţând la surse-
le liturgice, a căror importanţă 
structurală este cunoscută, com-
pozitorul a căutat să obţină o 
libertate cât mai mare în tratarea 
textelor canonice. În pofida afir-
maţiei autorului despre prezenţa 
în Liturghie a unor motive melodi-
ce în spiritul celor populare mol-
doveneşti, sesizarea proprie a so-
norizării muzicale a textelor bise-
riceşti a coincis, mai curând, cu 
natura intonativă a surselor de 
cult şi a celor vocale populare ruse.  

Stilistica cântărilor Litur-
ghiei este destul de sobră şi inclu-
de factura omofon-armonică, utili-
zarea posibilităţilor armoniei tonal-
funcţionale cu respectarea norme-
lor clasice de conducere a vocilor, 
modulaţii în tonalităţi apropiate, 

elemente polifonice, sonoritate 
diatonică, moduri alternative epi-
sodice. Atât coriştii, cât şi dirijorul 
vor întâmpina anumite dificultăţi 
la interpretarea părţilor Liturghiei, 
unde nu există separarea pe 
măsuri. Interpretarea acestor ti-
puri de cântări impune oportuni-
tatea sprijinirii şi a sesizării unită-
ţii ritmice a pulsaţiei. 

Compozitorul a însemnat 
cu stricteţe indicaţiile de tempo, 
agogice şi dinamice ale partiturii. 
Factura şi compoziţia lucrării a 
fost concepută de autor ca având 
un caracter de ansamblu dinamic, 
susţinut de o „auzire” precisă a 
nuanţei, prin intermediul combi-
naţiei gradaţiilor dintre intensitate 
şi timbru, realizate de către com-
pozitor: astfel, în procesul de 
lucru cu corul asupra Liturghiei nu 
este necesară tendinţa de echili-
brare dinamică prin intermediul 
aşa-zisului  „ansamblu artificial”. 

N. Ciolac nu s-a îndepărtat 
în Liturghia sa de tradiţiile compo-
nistice ale muzicii bisericeşti orto-
doxe. Lucrarea poate fi interpreta-
tă atât în biserică (de coruri profe-
sioniste şi cele de amatori care 
posedă o bună pregătire), cât şi pe 
scena de concert pentru un public 
larg. 
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