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Abstract: In this article is analyzed a prayer which is performed in church in the Triodion 
period –“The doors of repentance” prayer from “The Vespers and Matins Hymns” cycle by 
Mihail Berezovschi. The author shows the way in which the Bassarabian composer 
approached the creation of Ukrainian composer A. Vedel, determining the degree of involve-
ment in the original score and the changes conferred to the prayer, also succeed to establish 
the meaning that lies hidden behind the indications of the Bassarabian composer “arranged 
and set up” remark. The author of this article realizes a profound analysis of “The doors of 
repentance” prayer, revealing the content of the text and its musical treatment, the invoice 
features, the harmonic peculiarities, implicitly the degree of popularity and her viability. 
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Compozitorul Mihail Berezovschi 

este un înaintaş merituos al muzicii 
religioase basarabene, a cărui contri-

buţie incontestabilă pentru evoluţia 
acestui domeniu s-a materializat, în 

principal, în cele două cicluri ample de 
cântări bisericeşti, semnate de el – ci-

clul „Imnele Sfintei Liturghii”, editat 

în anul 1922 şi ciclul „Imnele Vecer-
niei şi Utreniei” datat cu anul 1927. 

În ciclul „Imnele Vecerniei şi 
Utreniei” găsim rugăciunea Uşile pocă-

inţei. Această cântare este un exemplu 
elocvent ce, demonstrează abordarea 

creaţiilor compozitorilor de tradiţie sla-
vonă de către compozitorul basarabean 

Mihail Berezovschi. Este vorba despre 
compozitorul Artemii Vedel. Acest 

compozitor se numără printre cei mai 
renumiţi conducători de coruri biseri-

ceşti din a II-a jumătate a secolului 
XVIII. Din sursa Eseuri despre istoria 

culturii corale ruse din a doua jumă-

tate a sec. XVII – începutul sec. XX de 
V. Iliin aflăm că s-a născut la Kiev în 

anul 1767 (după alte surse 1770, 1772). 
Este absolventul Academiei teologice 

din Kiev, unde se acorda o atenţie 
deosebită cunoştinţelor muzicale. Fă-

cea parte din Corul Academiei, care 

se bucura de o mare popularitate, dar 
şi din Orchestra Academiei, ca prim-

violonist solist. La un moment dat, a 
condus cu succes Corul Academiei, iar 

după absolvire a fost pentru o perioa-
dă de timp conducător al Capelei din 

Moscova al general-guvernatorului 
P. Eropkin, iar în 1794 s-a reîntors la 

Kiev, unde a condus Corul generalu-
lui A. Levanidov – care era unul din 

cele mai renumite coruri din Kiev. În 
perioada activităţii la Capelă, care a 

fost şi cea mai rodnică în domeniul 
compoziţiei, Vedel a reuşit să dea via-
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ţă unui număr mare de creaţii corale, 
inclusiv concerte corale. Din anii 

1797-1798, atenţia sa a fost îndreptată 
mai mult spre pregătirea cântăreţilor 

pentru Capela Curţii Imperiale şi Co-
rului mitropolitan din Petersburg. De-

cedează în anul 1808 [1, p. 50]. 
„Cele mai reuşite creaţii ale lui 

Vedel se disting prin expresivitate spo-
rită şi simplitatea stilului melodic, sono-
ritatea corală de efect” – afirmă auto-
rul articolului enciclopedic [2, col. 698, 
traducerile din articol aparţin autoarei]. 

Rugăciunea Uşile Pocăinţei este 
interpretată în perioada Triodului, la 
Utrenie, fiind purtătoare a unui text 
deosebit de profund şi pătrunzător, 
datorită şi perioadei în care se inter-
pretează. În acest context, dorim să 
amintim faptul că Mihail Berezovschi 
a fost slujitor al Domnului, iconom 
stavrofor, preot la biserica Catedralei 
din Chişinău, de asemenea şef al co-
rului arhiepiscopal – informaţie pe ca-
re o găsim inclusiv pe coperta ciclului 
„Imnele Vecerniei şi Utreniei” [3]. 
Aşadar, era un bun cunoscător al rân-
duielii bisericeşti şi un participant 
direct la serviciile divine. 

Tindem să credem că apelarea de 

către compozitorul basarabean anume 
la această creaţie ce aparţine compo-

zitorului Vedel nu este una întâmplă-
toare. Se ştie că rugăciunea Uşile po-

căinţei de Vedel era una foarte popu-
lară la vremea respectivă, dar şi în 

prezent, lucru despre care menţionea-
ză şi Diaconul Alexei Iliin în articolul 

său intitulat Armonia esteticii şi asce-
ticii. Despre reforma armonizărilor 

modale [4]. De altfel, în ciclul său, 

Mihail Berezovschi a inclus anume ce-
le mai îndrăgite creaţii religioase, atât 

de către Întâistătătorul bisericii orto-
doxe din Moldova din acea perioadă, 

cât şi de către întreaga comunitate de 
creştini din spaţiul basarabean. 

Rugăciunea Uşile pocăinţei se 
cântă duminica la Utrenie, de la înce-
putul perioadei Triodului şi până în du-
minica a 5-a a Postului mare, închinată 
Cuvioasei Maria Egipteanca. Părintele 
prof. dr. Nicolae D. Necula într-unul 
din articolele sale, vorbind despre Tri-
od, menţionează: „Numirea de Triod 
vine de la faptul că, în această carte de 
cult, cântarea principală sau canonul 
care, de obicei în Minei, Penticostar şi 
Octoih, se compune din nouă ode sau 
cântări, nu are aici decât trei (tri odi)... 
Ideea centrală care străbate ca un fir 
roşu cartea Triodului şi întreaga peri-
oadă în care se întrebuinţează este aceea 
a pocăinţei <...>. Intrăm în această 
atmosferă a pocăinţei ca într-o curte in-
terioară a sufletului nostru, pentru care 
Îl rugăm pe Mântuitorul să ne deschidă 
uşile ei tainice, zăvorâte de păcat. „Uşi-
le pocăinţei deschide-mi mie, Dătăto-
rule de viaţă. Că mânecă duhul meu la 
Biserica Ta cea sfântă, purtând locaş un 
trup cu totul spurcat. Ci, ca un îndurat, 
curăţeşte-l pe el de toată necurăţia”. 
Cântarea ne arată că pocăinţa este un 
act de curăţire a unui trup spurcat sau 
întinat, în care sălăşluieşte duhul care 
tinde spre Dumnezeu şi Biserica Sa, 
ca şi către o baie a mântuirii” [5].  

Despre lucrarea Uşile pocăinţei 

(aparţinând lui Vedel), „aranjată şi 
apusă” de Berezovschi în ciclul său, 

B. Kutuzov, conducător cu experienţă 

al corului Catedralei Mântuitorului de 
la Mănăstirea lui Andronic din Mosco-

va, scria că această creaţie „se bucură 
la noi de aşa o popularitate încât sunt 

puţine bisericile în care ea nu ar fi in-
terpretată în Postul Mare” [6, p. 82]. 

Aceeaşi rugăciune este menţionată şi 
de către Diaconul Alexei Iliin în arti-

colul sus-numit [4], unde vorbeşte 
despre fenomenul tot mai răspândit în 

sânul bisericii, când tropare sau stihiri 
din Mineu sau Octoih nu sunt inter-
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pretate conform glasului indicat înain-
tea textului propriu-zis, ci tot mai des, 

linia melodică a glasului este înlocuită 
cu o melodie de autor: „Astfel, în de-

cursul mai multor decenii cântarea din 
perioada Postului Mare binecunoscută 

tuturor Uşile pocăinţei, în măsura po-

sibilităţilor se străduiesc să o interpre-
teze în redacţie de autor aparţinând lui 

A.Vedel (se acceptă, desigur, şi alte 
prelucrări), deşi după Tipic este indi-

cat glasul 8 şi 6” [4]. 
Rugăciunea Uşile pocăinţei este 

precedată de fraza ce cuprinde cuvin-
tele „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântu-
lui Duh”, care în partitura lui M. Be-
rezovschi apare canonic în glasul al  
8-lea, în tonalitatea e-moll, a cărei latu-
ră armonică se caracterizează prin pen-
dularea între tonalitatea de bază şi pa-
ralela sa majoră, totuşi finisându-se în 
tonalitatea minoră de bază. De aceea, 
chiar de la începutul rugăciunii propriu-
zise – Uşile pocăinţei – se creează un 
contrast tonal, întrucât aceasta sună în 
tonalitatea G-dur, adică paralela majo-
ră a tonalităţii e-moll. La o primă audi-
ţie, această opţiune tonală pare cel pu-
ţin curioasă, dacă e să raportăm textul 
muzical la textul rugăciunii, al cărui 
mesaj vorbeşte despre pocăinţă. O ex-
plicaţie plauzibilă totuşi, care să în-
dreptăţească această opţiune de alege-
re a unei tonalităţi majore ar putea fi 
aceea că totuşi, pe lângă pocăinţă, 
textul face trimitere la figura Mântui-
torului, la biserică: Uşile pocăinţei 
deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă, 
că mânecă duhul meu la biserica ta 
cea sfântă, aşadar tonalitatea majoră, 
luminoasă se explică prin faptul că 
din textul acestei rugăciuni transpare 
şi ideea de speranţă a mântuirii. Ur-
mează însă fraza …purtând locaş al 
trupului cu totul spurcat, aici intervi-
ne e-moll-ul ca un opus al sferei lumi-
noase din fraza anterioară. Tot aici, pe 

lângă contrastul tonal apar şi croma-
tisme, destul de accentuate întrucât ele 
intervin chiar în linia sopranelor, ca un 
antipod la diatonismul frazelor anterioa-
re. Textul acestei fraze este înveşmân-
tat armonic cu următoarea succesiune: 
D-t-D2→S6-DDVII6-D-D7-K6

4-D-t, în 
tonalitatea locală e-moll. În următoa-
rea frază: Ci ca un îndurat curăţeşte-l 
cu mila milostivirii Tale, reapare tona-
litatea G-dur, această primă strofă a 
rugăciunii finisându-se pe aceeaşi no-
tă luminoasă pe care a şi început. 

Urmează un nou stih premergător, 
de această dată pentru cea de-a doua 
strofă, care vine să completeze stihul ce 
a precedat prima strofă, este vorba de 
fraza Şi acum şi pururea şi în vecii veci-
lor. Amin, care şi de această dată sună 
canonic în glasul al 8-lea conform 
Octoihului, după care se ghidează bi-
serica rusă de tradiţie slavonă. Aşa 
cum se obişnuieşte în cărţile biseri-
ceşti, strofa precedată de această frază 
este dedicată Maicii Domnului, sau în 
ea se face referire ori adresare la per-
soana Născătoarei de Dumnezeu, ca şi 
în acest caz: În cărările mântuirii în-
dreptează-mă Născătoare de Dumne-
zeu, că cu păcate grozave mi-am spur-
cat sufletul meu şi cu lenevire mi-am 
cheltuit toată viaţa mea: cu rugăciunile 
Tale izbăveşte-mă de toată necurăţia.  

Dacă prima strofă conţine o alter-
nare între major-minorul paralel-major, 
în cea de-a doua strofă, ca şi consecin-
ţă a mesajului textual al căruia muzica 
este o fidelă purtătoare, are loc intensi-
ficarea dramatismului, inclusiv în plan 
muzical, ceea ce se concretizează în 
primul rând prin tonalitatea minoră – 
e-moll care predomină de la începutul 
şi până la sfârşitul strofei, precum şi 
prin procedeele muzicale folosite de 
către compozitor. Ne referim aici la sa-
turi destul de mari, precum nonă des-
cendentă în partida sopranelor atunci 
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când sună expresia mi-am spurcat 
(sufletul), care exprimă decăderea mo-
rală, dar şi factura arpegiată pe sune-
tele tonicii şi armoniei de dominantă 
după cum sesizăm în cazul vocalizării 
lexemului izbăveşte-mă. Atât interva-
lele mari, cât şi factura arpegiată sunt 
procedee nespecifice pentru cântarea 
religioasă, în special cea interpretată 
în biserică. Probabil din acest motiv, 
Protoiereul B. Nicolaev – unul din 
adepţii restaurării cântării religioase 
ruse în forma sa străveche monodică – 
consideră că în această lucrare „drama-
tismul religios subiectiv este adus la 
extremis. Adepţii acestor melodii le de-
finesc ca cele de rugăciune, umilitoare, 
mişcătoare „până la lacrimi”. „Pocăin-
ţa” lui Vedel nu este una de natură bi-
sericească ortodoxă” [7, p. 212]. 

Cu toate acestea, găsim şi ele-
mente specifice anume pentru stilul 
cântării bisericeşti, despre care vor-
beşte Diaconul Alexei Iliin. Ne refe-
rim la faptul că melodia este plasată 
în vocea superioară, fiind dublată la 
interval de terţă sau sextă. În unele ca-
zuri are loc melodizarea basului, dar 
şi a liniei tenorilor, cum ar fi spre 
exemplu în fraza că cu păcate groza-

ve mi-am spurcat sufletul. 
Prima frază a primei strofe este 

expusă doar de către vocile masculine, 
într-o factură la 3 voci, prin divisi ale 
tenorilor. Anume la 3 voci, şi pentru 
componenţă masculină, a conceput 
compozitorul rus Vedel întreaga crea-
ţie. Vedem că la începutul acestei rugă-
ciuni M. Berezovschi preia ideea com-
pozitorului rus, însă adoptă din start şi 
unele modificări semnificative precum: 
schimbarea metrului: 2/4 în loc de 4/4 
cum apare în partitura lui Vedel, pe 
lângă diminuarea duratelor ca urmare 
a noului metru, mai observăm că în 
noul aranjament au fost omise pauzele 
frecvente pe care le întâlnim în parti-

tura originală, în aşa fel compozitorul 
basarabean a reuşit să obţină o fluidi-
zare a discursului muzical. Apar, de 
asemenea, şi un şir de varieri de ordin 
ritmic ca urmare a adaptării textului 
muzical la textul religios în limba ro-
mână, sunt cazuri în care datorită unui 
număr mai mare de silabe în limba ro-
mână M. Berezovschi alege să repete 
anumite formule melodice. Întâlnim şi 
situaţii în care compozitorul basara-
bean intervine cu unele modificări de 
ordin armonic, sau înlocuieşte anumi-
te formule melodice prin altele origi-
nale, proprii, în special la sfârşitul fra-
zelor muzical-textuale. 

După aceste 2 strofe urmează un 
nou stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, 
după mare mila Ta şi după mulţimea 
îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegi-
le noastre, pe care M. Berezovschi îl 
prezintă aşa cum dictează canonul bi-
sericesc, în glasul al 6-lea. În încheie-
rea acestui moment de rugăciune de un 
dramatism profund sună cea de-a treia 
strofă care, deşi păstrează tonalitatea 
e-moll, vine cu un contrast de tempou 
– Allegro, şi de metru – 3/4. Şi aici se-
sizăm atât elemente caracteristice aşa-
numitei „armonii bisericeşti”, cu ale sa-
le reguli specifice, precum: paralelisme 
şi mixturi (dublări la interval de octa-
vă în vocile inferioare, sau intervalica 
tipică de terţe sau sexte între perechea 
superioară de voci), cât şi momente 
de melodizare a basului, salturi mari 
consecutive în linia sopranului etc. 

Ca urmare a frecventelor divisi 
ale vocilor, care au drept rezultat am-

plificarea numărului de voci, dublări la 
interval de octavă la vocile inferioare 

şi la intervale de terţă sau sextă în vo-
cile superioare, diferite duete, întâlnim 

cazuri de ţesătură omofon-armonică 
densă, numită de V. Protopopov mul-

tivocalitate de tip stabil, conform clasi-
ficării facturii specifice muzicii corale 
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bisericeşti. Sonorităţile monumentale, 
care rezultă în urma diferitor mixturi şi 

divisi, amintesc de stilistica şcolii de 
muzică corală religioasă din Sankt-

Petersburg, care se baza pe tradiţia 
europeană, şi anume influenţa germa-

nă în cântarea bisericească, despre ca-

re relatează foarte explicit reputatul 
muzicolog rus I. Gardner [8, p. 25]. 

În concluzie, merită a fi menţio-
nat faptul că rugăciunea interpretată 
în perioada Triodului Uşile Pocăinţei 
din ciclul lui Mihail Berezovschi rele-
vă gradul de intervenţie a compozito-
rului basarabean în partitura compozi-
torului A. Vedel. În cazul altor rugă-
ciuni, cum ar fi spre exemplu rugăciu-
nea La râul Vavilonului de Krupiţki, in-
tervenţiile sunt mai neînsemnate, ma-
terializate mai mult prin varieri de 
ordin ritmic, datorită adaptării la textul 
în limba română şi acelor diferenţe cu 
privire la lungimea stihurilor şi numă- 
modificări de ordin armonic, care însă 
la fel nu sunt foarte însemnate. În cazul 
rugăciunii Uşile pocăinţei de Vedel 
lucrurile stau cu mult mai diferit, aici 
apar modificări mai substanţiale inclu-
siv unele formule melodice şi armoni-

ce proprii, are loc adăugarea şi repeta-
rea unor fraze, omiterea pauzelor (ca-
re în partitura lui Vedel sunt destul de 
numeroase), modificarea conturului 
melodic în altele etc. Probabil din 
acest motiv, în cazul altor cântări ce 
aparţin diferitor autori, compozitorul 
basarabean indică simplu remarca 
„aranjat”, iar în partitura rugăciunii 
Uşile Pocăinţei – stă scris remarca 
„aranjat şi apus”, care relevă gradul 
diferit de implicare în structura origi-
nală a partiturilor altor compozitori. 

Ţinem să menţionăm şi faptul că 
creaţia Uşile pocăinţei din ciclul 
„Imnele Vecerniei şi Utreniei” a lui 
Mihail Berezovschi se bucură de mare 
popularitate şi în zilele noastre, fiind 
interpretată în bisericile din întreg 
spaţiul basarabean, în special de către 
corurile bisericilor de la oraşe şi cen-
trele orăşeneşti care posedă un cor 
profesionist, întrucât prezintă şi un 
grad de dificultate destul de sporit; 
totuşi corurile bisericilor de la sate 
dau preferinţă melodiilor glasului al 
8-lea şi al 6-lea, după cum dictează 
canonul bisericesc pentru interpreta-
rea acestei rugăciuni. 
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