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Pe parcursul mai multor secole, 
Psaltirea a servit drept o sursă de in-

spiraţie pentru oamenii de artă. Poeţii, 
scriitorii, pictorii, muzicienii au apelat 

la ea, ca la un izvor de apă vie ce ofe-
ră o imensă bogăţie spirituală. Genul 

psalmului poate fi definit ca experien-
ţa spirituală a omului, exprimată în 

rugăciune, înveşmântată într-o formă 

muzical-poetică. Credincioşii din toa-
te timpurile aveau tendinţa de a cânta 

psalmii şi, prin prisma muzicii, să 
descopere frumuseţea, valoarea super-

bă şi măreţia poeziei psalmilor. Pentru 
oamenii ce-l iubesc pe Dumnezeu, 

Psaltirea era sursa de hrană spirituală, 
sprijinul ce-i ajută să-şi păstreze cre-

dinţa. Psalmii au fost traduşi în diferi-
te limbi şi cântaţi pe baza melodiilor, 

în dependenţă de specificul naţional al 
fiecărui popor. Dacă muzica treptat îşi 

pierdea actualitatea, atunci se crea o 
melodie nouă, însă sensul textului ră-

mânea neschimbat. Fiecare generaţie 
aducea ceva propriu în conturarea me-

lodică a gândului poetic arhaic.  

Psaltirea era numită şi Cartea 
Laudelor, reprezentând, totodată, şi o 

comoară a teologiei; psalmii într-o for-

mă poetică exprimau credinţa, senti-
mentele şi viziunile poporului simplu. 

Sfântul Vasile cel Mare scria despre 
Psaltire: „Numai aici poate sa se gă-

sească teologia cea desăvârşita, aici 
prezicerea venirii în trup a Domnului 

Hristos, aici ameninţarea judecăţii ce-
lei veşnice, aici nădejdea învierii, aici 

teama de iad, aici făgăduinţa măririi 

ce ne aşteaptă, ca şi dezvăluirea taine-
lor celor nepătrunse, căci toate se gă-

sesc adunate aici, în Cartea Psalmilor, 
întocmai ca într-o comoară bogată, 

care este pusă la îndemâna tuturor” 
[1]. Citind şi cântând psalmii, credin-

cioşii din toate timpurile găseau în ele 
reflectarea închipuirilor lor despre 

Dumnezeu, după cum şi despre lumea 
înconjurătoare”, în acelaşi timp erau 

pătrunşi şi de momentul autocunoaş-
terii. După părerea Sf. Ioan Gură de 

Aur, psalmii au fost insuflaţi de însuși 
Duhul Sfânt şi au o putere purificatoare. 

Psaltirea include 150 de psalmi, 

pe care bibliştii le împart după parti-

cularităţile genuistice şi de conţinut în 

şase grupuri: 

1. Imnuri de Laudă. Ele sunt uşor 

de recunoscut deoarece conţin formu-
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le poetice de Proslăvire a lui Dumne-

zeu. El este lăudat pentru lucrările sa-

le, pentru faptul că este multmilostiv 

şi atotputernic. 

2. Plânsuri (cereri, implorări). 

După fundalul emotiv, plânsurile sunt 

absolut opuse imnurilor de laudă. Cân-

tăreţul de psalmi îşi deschide inima, 

plină de tristeţe amărăciune, frică, 

uneori şi răutate, în faţa Domnului. 

Majoritatea lor se finalizează prin ex-

primarea credinţei în Dumnezeu şi 

speranţa în ajutorul Lui. 

3. Psalmi de Mulţumire. Acest tip 

de psalmi exprimă mulţumire Domnu-

lui pentru faptul că a auzit plânsul-

cererea şi, împreună cu primele două 

tipuri, alcătuiesc o triadă: cântăreţul 

de psalmi compune imnuri de laudă, 

când simte armonie în relaţiile cu 

Dumnezeu, plânge când această ar-

monie se frânge şi, în sfârşit, mulţu-

meşte lui Dumnezeu pentru refacerea 

armoniei. 

4. Cântări de Speranţă (sau cre-

dinţă). Tema nădăjduirii la Dumne-

zeu, într-un mod sau altul, sună în 

imnurile de laudă, în plânsuri, însă, în 

unii psalmi această temă ocupă un loc 

de frunte. Astfel de psalmi, ca regulă, 

au o formă scurtă şi conţin o metaforă 

impresionantă, prin a cărei prismă 

cântăreţul de psalmi redă profunzimea 

credinţei sale. 

5. Psalmii Împărăteşti. Domnul, 

Împăratul tuturor văzute şi nevăzute – 

Acel, Căruia sunt consacraţi psalmii; 

David, împăratul oamenilor, în acelaşi 

timp şi creatorul multor psalmi, şi su-

biectul acţiunilor în unii psalmi, ast-

fel, această temă ocupă un loc impor-

tant în Psaltire. 

6. Psalmii de Învăţătură (sau psal-

mii înţelepciunii). Vorbind despre scri-

erile biblice cu un conţinut de învăţătu-

ră, de obicei, se au în vedere cărţile cu 

pilde ale lui Solomon, Iov, Eclesiast şi 

Cântarea cântărilor. În aceste cărţi se 

vorbeşte la direct cum trebuie să 

trăieşti, ca să fii plăcut lui Dumnezeu. 

Este cert faptul că în cultura mu-

zicală pe parcursul mai multor secole 

în genul psalmului a avut loc o trans-

formare stilistică puternică. Putem re-

marca că s-au produs mutaţii stilistice 

semnificative şi, alături de statutul li-

turgic, psalmul capătă statutul de gen 

laic concertistic. Procesul de laicizare 

a muzicii religioase s-a manifestat deja 

în ultimele secole, fiind extrem de va-

riat, şi acest fapt este studiat ca un fe-

nomen aparte. 

Cercetătoarea N. Lozovskaia men-

ţionează: „Calea istorică parcursă de 

psalm ca gen muzical poate fi divizată 

în patru perioade mari: I – perioada 

muzicii psalmice mute, II – perioada 

muzicii psalmice ascetice, III – perioa-

da muzicii psalmice retorice, IV – pe-

rioada muzicii psalmice emancipate” 

[2, p. 7]. 

Prima perioadă durează din anti-

chitate până în secolul al VI-lea (după 

Hristos). Cântările cultice care predo-

minau în perioada dată se transmiteau 

de la o generaţie la alta pe cale orală, 

deoarece nici iudeii, nici primii creş-

tini nu dispuneau încă de un sistem de 

notaţie muzicală pentru a fixa melo-

diile. 

Perioada muzicii psalmice asce-

tice (II) cuprinde aproximativ secolele 

al VIII-lea – al IX-lea până în secolul 

al XVI-lea (Reformarea). Muzica bi-

sericească din acest timp corespunde 

întru tot cuvântului ce caracterizează 

perioada dată. Ea se caracterizează 

printr-o reprimare severă a emoţiilor 

şi patimilor care ar putea să sustragă 

atenţia de la starea de rugăciune. Ast-

fel, scopul principal al muzicii este de 

a influenţa comportamentul omului, 
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„interpretarea psalmilor în biserică 

constituia un act moral-didactic” [3, 

p. 7]. Primul autor, indicat în surse, 

care a compus muzică pe textele psal-

milor, a fost imnograful Teodor Studi-

tul (sec. al XI-lea). În epoca Reformă-

rii, genul de psalm era utilizat pe larg 

în biserica protestantă (luterană). La 

confluenţa celor două perioade, cea a 

muzicii psalmice ascetice şi a muzicii 

psalmice retorice, se afirmă genul mo-

tetului psalmic, care a jucat un rol im-

portant în şcoala compozitorilor Nie-

dermayer: Josquin des Prez, Orlando 

Lasso. 

Perioada muzicii psalmice retori-

ce (III) cuprinde aproximativ anii 

1600-1850. În muzică s-au produs 

schimbări semnificative ce ţin de lim-

bajul muzical al muzicii tonale, în 

acest sens psalmul demonstrând foarte 

bine modificările survenite. În psalmi 

sunt reflectate patimile omeneşti. 

Tristeţea, dragostea, mânia etc. – toate 

îşi găsesc o realizare individualizată 

în muzică anume în perioada Barocu-

lui. Un rol semnificativ îl are psalmul 

la confluenţa secolelor al XVII-lea – 

al XVIII-lea, deoarece contribuie la 

apariţia genului cantatei psalmice, 

care-şi găseşte afirmare în creaţia lui 

G. Pergolesi, A. Vivaldi. În Germa-

nia, compozitorii J.S. Bach, H. Schutz 

abordează textele Psaltirii în genul 

motetului psalmic (denumit și „text-

motet”). Un gen intermediar între mo-

tetul psalmic şi cantata psalmică a fost 

anthemul care se dezvoltă în cadrul 

bisericii anglicane, în special în crea-

ţia compozitorilor G.F. Haendel și H. 

Purcell. 

Tot în perioada dată are loc un 

eveniment important în cultura româ-

nească, legat de „apariţia primei Psal-

tiri versificate în Orientul ortodox – 

Psaltire a svîntului proroc David, pre 

limba rumânească (Psaltirea în ver-

suri, 1673) a marelui prelat moldav 

Dosoftei” [4, p.160]. Ea „se încadrea-

ză perfect în concepţia opţiunilor lite-

rare baroce privind versificarea texte-

lor religioase. Originalitatea profundă 

a poetului eclesiast se îmbină în 

această lectură a textului biblic într-un 

mod sintetic cu creaţia populară ro-

mânească, precum şi cu tendinţele 

timpului. Nu întâmplător unii psalmi 

au devenit colinde sau cântece de stea, 

culese de A. Pann în ale sale Versuri 

musiceşti ce se cântă la Naşterea 

Mântuitorului nostru... (1830), reedi-

tate ca Cântece de stea. Popularitatea 

şi circulaţia largă a Psalmilor lui Do-

softei se atestă prin mai multe manu-

scrise păstrate în bibliotecile române 

şi din străinătate” [4, p. 161]. 

În sec. al XIX-lea în Europa apar 

creaţii muzicale bazate pe textele 

psalmilor, care nu sunt legate de ser-

viciul divin. Psaltirea devine un izvor 

de inspiraţie pentru L. Beethoven, F. 

Schubert, J. Brahms, F. Liszt. Psalmii 

atrag prin profunzimea emoţiilor şi 

trăirilor sufleteşti, reprezentând una 

din caracteristicile specifice pentru 

perioada romantismului. 

Perioada muzicii psalmice eman-

cipate (IV) se referă, cu precădere, la 

arta muzicală a sec. al XX-lea. Com-

poziţiile din secolul trecut demon-

strează o eliberare a limbajului muzi-

cal de canoanele oricărei confesiuni 

concrete şi evidenţiază faptul că psal-

mul a primit o tratare stilistică eman-

cipată în ceea ce priveşte rigorile cul-

tului religios. Acest lucru poate fi ur-

mărit într-un şir de creaţii: Le Roi Da-

vid de A. Honegger (1924), Simfonia 

Psalmor de I. Stravinsky (1930), Mo-

noloage pentru soprano, oboi, corn şi 

harpă pe textele psalmilor lui David 

de S. Slonimsky (1967) etc.  
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O tendinţă frumoasă de reînviere 

a muzicii psalmice se manifestă în a 

doua jumătate a secolului al XX-lea şi 

în cultura muzicală autohtonă. Com-

pozitorii din Republica Moldova abor-

dează tematica legată de psalmi, creând 

lucrări în diferite genuri. Spre exem-

plu, Cântări uitate: Închinare muzica-

lă lui Dosoftei (1989) pentru bariton 

şi ansamblu cameral de Gh. Ciobanu, 

Oratoriul Psalmilor în 9 părţi pentru 

bas, cor feminin şi orchestră simfoni-

că, text canonic (după psalmii lui 

David), (1995) de Teodor Zgureanu, 

Psalmodia pentru orchestră simfonică 

(1999) de Vladimir Ciolac. 

În secolul al XX-lea compozitorii 

abordează diverse genuri pentru a crea 

lucrări muzicale pe baza textelor psal-

milor, în care se evidenţiază rolul im-

portant al psalmului. Aproape în toate 

creaţiile din această perioadă se mani-

festă conceptul principal al Psaltirii, 

ideea ascensiunii de la întuneric spre 

lumină. Adresarea compozitorilor de 

diferite naţionalităţi şi credinţe la 

această Carte, reprezintă o metodă co-

mună, prin care s-a manifestat tendin-

ţa de sporire a potenţialului spiritual 

al omenirii. „Psalmul, fiind un gen 

„veşnic”, care poate să includă ima-

gini muzicale create de mâna compo-

zitorului în diferite „înclinaţii” stilisti-

ce, este apt să descopere potenţialul 

său la diferite etape istorice” [3, p. 39]. 

În perimetrul perioadei date se în-

scrie şi lucrarea Psalmodia a compo-

zitorului din Republica Moldova      

V. Ciolac. Fiind o lucrare instrumen-

tală, datorită limbajului său muzical, 

ea totuşi reprezintă un puternic suport 

spiritual. Psalmodia descoperă un 

cadru semantic larg, axat pe semnifi-

caţia psalmilor, accentuând latura trăi-

rii spirituale, evidenţiind importanţa 

credinţei în viaţa omului credincios şi 

legătura cu viaţa bisericească. Astfel, 

compozitorul prin prisma Psalmodiei 

aminteşte despre esenţa religioasă a 

psalmilor, revenind anume la sensul 

lor iniţial, arhaic. Dacă e să ne reîn-

toarcem la formele principale de into-

nare a psalmului, atunci este necesar 

de a evidenţia, în acest sens, psalmo-

dierea ca o manieră de interpretare 

primordială. Conceptul ei derivă din 

psalm, ne vom referi la traducerea din 

greacă a noţiunii de psalmodie, care 

semnifică „cântarea psalmilor”. 

Luând în consideraţie faptul că 

V. Ciolac este un compozitor contem-

poran, trebuie să menţionăm că abor-

darea genului de psalm reprezintă o 

tratare originală în ceea ce priveşte sti-

listica lucrării, limbajul deosebit, îm-

binând tradiţionalul cu unele elemente 

stilistice noi. „În sec. al XX-lea com-

pozitorii utilizează variante-modele de-

ja formate ale genului de psalm, toto-

dată găsind şi noi modalităţi originale. 

Apar psalmi-simfonii, psalmi-piese 

instrumentale, psalmi-cicluri vocale, 

pentru care sunt caracteristice liberta-

tea stilistică şi un limbaj muzical nou” 

– afirmă N. Lozovskaia [5, p. 116]. 

Datorită schimbărilor produse în sti-

listica genului de psalm pe parcursul 

sec. al XX-lea apare necesitatea de a 

introduce încă o noţiune ce ţine de 

specificul acestui gen, propusă la fel 

de N. Lozovskaia, şi anume variantă-

modificare. „Varianta-model şi varianta-

modificare se bazează pe diferite 

„principii constructive” (după Losev), 

primul fiind caracteristic pentru psal-

mul de tip liturgic, al doilea pentru 

concert” [5, p. 116]. 

Astfel, bazându-ne pe cele două 

concepte ale psalmului în sec. al XX-lea 

putem propune o analiză a lucrării in-

strumentale semnate de V. Ciolac, apli-

când teoria tradiţională a psalmodierii, 
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precum şi varianta contemporană a 

teoriei elaborate în sec. al XX-lea. În 

calitate de variantă-model vom lua 

psalmodia responsorială. 

Psalmodia pentru orchestra sim-

fonică de V.Ciolac a fost scrisă cu oca-

zia aniversării a 2000 de ani de la apa-

riţia creştinismului. Viziunea origina-

lă a autorului se manifestă, în primul 

rând, prin faptul că această lucrare 

este o compoziţie instrumentală, repre-

zentând, în acest sens, o tratare inova-

toare. Compozitorul nu se axează pe 

text, însă varianta-model presupune 

existenţa textului. Totodată, este nece-

sar de a menţiona că structura me-

lodică a initiumului sau a temei, pre-

cum şi mişcarea ei pe parcursul lucrării 

poate fi echivalată cu textul prozodic.  

Forma lucrării reproduce structu-

ra poetică a unui psalm, fiind divizată 

în presupusele strofe care, la rândul 

lor, sunt alcătuite din versuri. Marca-

jul cifrelor din partitură corespunde 

dimensiunii unei strofe.  

Textul psalmilor din Psaltire re-

prezintă o lucrare poetică, în care nu-

mărul silabelor este variat, de aceea 

aceste construcţii au dimensiuni varia-

bile. Principiul de variere motivică, 

care se află la baza temei-initium a 

Psalmodiei este tipică pentru cântarea 

religioasă, accentuând mai mult cali-

tăţile sale vocale. Acest fapt nu este 

de mirare, deoarece V. Ciolac acordă 

o atenţie deosebită muzicii vocale, 

care constituie cea mai mare parte a 

creaţiei sale.  

Psalmodia începe cu expunerea 

temei-initium la fagot solo, care creea-

ză impresia aclamării versului psal-

mului de către preot, în timp ce ca-

racterul liniştit şi monoton aminteşte 

de psalmodiere autentică, adică co-

respunzând imaginii propuse de autor. 

Astfel, tema-initium este expusă într-o 

factură eterofonă sub forma unei mo-

nodii însoţite de ison. Ea se desfă-

şoară permanent pe fundalul isonului, 

care joacă un rol important în susţi-

nerea discursului muzical, fiind un 

element caracteristic pentru cântarea 

bizantină. Pe parcursul lucrării tema-

initium cu rolul generator se dezvoltă 

într-o manieră de cântare eterofonică, 

fiind ramificată la două voci, dublată 

sau triplată (multiplicată). Pe parcur-

sul lucrării, isonul se va menţine 

totalmente (în afară de cifra 16) şi va 

fi variat în sensul timbral, intonativ, 

ritmic, de asemenea constituind un 

fundal pulsant sau ţinut, în baza inter-

valelor de cvintă, octavă, rarefiat sau 

din contra etajat în straturi. Tema-

initium conturează o structură din 

patru linii. Reieşind din specificul 

lucrării, putem echivala în cazul dat 

liniile muzicale cu verseturile presu-

puse ale psalmului. Prima începe de la 

sunetul re, a II-a de la fa, a III-a de la 

si, a IV-a de la re, după fiecare din ele 

sună răspunsul fiind foarte scurt, 

accentuând practic sfârşitul liniilor 

(adică joacă rolul de cadenţă). 

Psalmodia de V. Ciolac repre-

zintă o abordare originală a genului de 

psalm în care se conturează o variantă 

modificată a acestuia. Datorită tratării 

individuale creative, ce se manifestă, 

prin realizarea unei lucrări instrumen-

tale, care, totodată, păstrează particu-

larităţile specifice pentru un gen vocal 

de cântare religioasă, cum este psal-

mul. Compozitorul modelează structu-

ra lui, care conturează psalmodia res-

ponsorială, utilizează conceptul de to-

nus peregrinus, parcurge la varierea 

motivică a temei-initium, care, totoda-

tă, poartă amprenta unei formule me-

lodice vocale, deoarece genul psalmu-

lui presupune text literar, cu o semni-

ficaţie importantă, care ar fi contribuit 
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la reflectarea conținutului principal al 

lucrării şi atingerea scopului în plan 

semantic mai uşor. Însă compozitorul 

manifestă, în cazul dat, o pietate deo-

sebită faţă de starea de rugăciune care 

este reflectată în Psalmodie, compu-

nând o lucrare orchestrală de concert 

şi zugrăvind această imagine cu mijloa-

ce instrumentale. Totodată, autorul 

dezvăluie şi o altă latură legată de 

semnificaţia psalmului, cea de proslă-

vire a lui Dumnezeu, apelând la muzi-

ca instrumentală ca la o modalitate de 

exprimare generalizată, izvoarele ei 

aflându-se în cele mai vechi straturi şi 

îşi au originea în Psaltire „Lăudaţi pre 

Domnul în strune şi în organe”.  

Astfel, reieşind din cele expuse 

mai sus, putem concluziona că, în lu-

crarea sa Psalmodie compozitorul    

V. Ciolac a reuşit să abordeze semni-

ficaţia vastă a psalmilor, redând la ni-

vel semantic diversitatea imaginilor 

propuse de textele poeziei religioase. 

Autorul a contribuit la perpetuarea tra-

diţiei psalmice, adresându-se la psal-

modie – cântarea psalmilor, care con-

stituie temeiul întregului serviciu di-

vin şi pe baza cărora se structurează 

majoritatea rugăciunilor din Biserica 

Ortodoxă.  

Muzica este un mijloc puternic 

de redare a unei imense arii de su-

biecte. În acest cadru se înscrie şi con-

tribuirea ei la reflectarea sentimente-

lor, emoţiilor care sunt întruchipate în 

psalmi şi, dacă muzica reuşeşte să 

oglindească esenţa şi frumuseţea poe-

ziei psalmilor, atunci devine o treaptă 

de ascensiune care contribuie la per-

fecţionarea spirituală a omenirii. 
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