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Pledoarie pentru redescoperirea rolului educativ a coralului
protestant.
Faluvégi Dezideriu (Bucuresti)

Prin contributia mea, doresc sa abordez acest subiect din punctul de vedere al unui
educator religios, care pe parcursul unei jumatati de secol, personal si-a adus contributia
la cultivarea si propagarea coralei protestante, prin asigurarea colectiilor de imnuri, mai
ales prin traduceri, ajungand la un numar considerabil de versuri – in jur de doua mii. –
Acestea, pe langa cel traditional au format in cercul nostru un tezaur viu atat in cadrul
serviciilor divine, cat si ca parte a devotiunii particulare a credinciosilor
Le-am amintit acestea, pentru a sensibiliza importanta pe care o acordam mesajului
coralului protestant, in cadrul atmosferei caruia pe parcursul deceniilor, noi cei mai
varstnici am retrait – pe viu – o adevarata istorie a coralului protestant ca o izbucnire
spre lumina: insemnand pe vremea aceea protestare si rezistenta fata de o propaganda
stupida ateista, si adunand in suflete valori spirituale statornice. Rezultatul? – 1/ Cantatul
ne-a facut fericiti. 2/ Ne-a legat laolalta intr-o fratie consolidata. 3/ Ne-a format viziunea
si simtamintele umane, religioase si . 4/ Ne-a binecuvantat cu constiinta unei
apartenente stabile. 5/ A exprimat convingerile noastre dogmatice. 6/ A crescut pe copii
nostri in dragoste de Dumnezeu oferindu-le o identitate, sens si loc insufletitor in istorie.
Nu este de mirare, ca degradarea treptata a calitatii muzicii si paralel a moravurilor
tinerilor in anii postbelici nu a putut altera orientarea sanatoasa a acestor copii. Tinerii au
aflat delectari spirituale depline in coralele protestante atat in cadrul inchinarii publice cat
si in exprimarea particulara a simtamintelor religioase. Ca dovada, ei nu cantau
duplicitar, si – si, in particular una, iar in biserica altceva, ci numai ceea ce a devenit
“involuntar placut si valoros” pentru suflet. Dumnezeu ne-a binecuvantat si cu specialisti
in acest domeniu, care ne-au sustinut teoretic si practic la un nivel autentic, fiind atat
autori cat si critici si pazitori competenti ai credinciosiei fata de rostul initial al coralelor.
Amintesc doar nume din apropierea mea, ca: Gehann, Geanta, dr. Muranyi, Graur, Cazan
si o pleiada de specialisti carora le datoram recunostinta. Ei au reprezentat darul curat al
lui Dumnezeu in mijlocul nostru.
In spiritul celor amintite doresc sa insist in dreptul coralului protestant asupra necesitatii
definirii si redefinirii lui, asupra clarificarii caracterului propriu al lui ca mesaj si vehicul,
asupra necesitatii scoaterii in evidenta a influentei lui istorice, impreuna cu castigul
dobandit prin el de catre societatea umana in general. Este stiut, ca muzica in vremurile
noastre a ajuns sechestrata de cercuri de influenta interesate, dubioase. Muzica se
fabrica programata pentru scopuri oculte. Se mizeaza pe inconstienta maselor tineresti.
Datoria celor cunoscatori deci ramane reinsufletirea valorilor pozitive, prin care sa
contribuim la prelungirea increderii in bucuria de a trai intelept, oferind semenilor nostri
frumosul, adevarul si binele pentru mileniul in care pasim.
Vorbind de prag de mileniu, inainte sa ne pronuntam asupra calitatii materiale a coralului
atat de amenintat, este bine sa avem in vedere o notiune care decide mai ales astazi
valoarea si perspectiva oricarei intreprinderi umane, si anume – moralitatea, adica
caracterul autentic crestin, tradus in educatie prin mesajul materialului verbal si muzical.
Reluam deci intrebarea ridicata de John Murray: „Ce face ca muzica sa fie morala in
fond?” Raspunsurile difera. Lenny Seidel socoteste ca pentru muzica „neutralitatea” ar fi
o eticheta mai buna. Moralitatea se afla in fiintele umane nu in coala alba si cerneala.”.
Parere apropiata exprima de fapt si John Murray, raspunzand la propria sa intrebare:
„Moralitatea sau imoralitatea sunetului trebuie sa fie localizate in inimile compozitorilor,
nu in muzica insasi”. Spre fericirea mea insa el mai adauga: „Trebuie sa te concentrezi pe
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versuri. Acesta este criteriul meu… Aceasta nu are nimic de a face cu stilul muzical.” ) (p.
24). M-am axat deci si eu pe versuri, pentru ca prin text se poate atenua si eventualele
neajunsuri ale muzicii, dar poate si sublinia mult valorile autentice.
Tim Fischer ne face auzit si glasul direct al taberei care sustine posibilitatea ca si muzica
in sine sa aiba caracter moral sau imoral, spunand: „Muzica nu este neutra…
Intrebuintarea muzicii de orice fel care este incapabila de a comunica in mod
corespunzator un mesaj, este ne-dorita in cadrul inchinarii. Gustul meu trebuie sa fie
subordonat convingerilor corecte”. Personal impartasesc aceasta ultima parere, si pentru
motivul ca cei care exploateaza in scopurile lor forta educativa, formativa a muzicii, nu sar osteni, daca ar constata ca muzica este neutra. Sa ne aducem aminte de Platon, cand
zice: „Lasati-ma sa cant cantarile unei natiuni, si nu-mi pasa cine va face legile ei”. Sau
sa-l citez pe Aristotel: „Daca cineva asculta un gen gresit de muzica, va deveni un tip
gresit ca persoana”. Boethius, adauga si el: “Muzica este o parte din noi, si ea fie
innobileaza, fie degradeaza comportamentul nostru”. Primele constitutii ale Atenei si
Spartei au consemnat interzicerea anumitor genuri de muzica pe principiul ca muzica
influenteaza in bine sau in rau viata societatii”. Cetatile eline aveau in vedere viitorul. Si
noi spunem asa: “Tinerii de azi sunt liderii de maine”. Cum ii crestem, asa ii avem, asa se
vor comporta fata de noi. Cunostintele sunt bune, ele pot fi germenii viitorului, dar
depinde la ce se vor folosi ele, cand se ascund in imnurile inspiratoare de idealuri. In
razboiul pentru mintea multimii, prin muzica se pot spala creiere, dar acestea pot si
reprogramate. Mai mult, muzica cucereste inima si inima este un partener competitiv al
mintii.
O fi lucrat Luther in tineretea protestantismului doar impins de nevoie, sau a lucrat
constient si inspirat atunci cand a zis ca: „Muzica este regina si guvernatorul
sentimentelor? Ea dirijeaza pe oameni, si in cele mai multe cazuri ii cucereste”. In orice
caz, in „Formula Missae” (1523), si in „Messa Germanica” (1526) face propuneri pentru
implicarea comunitatii in cantat, in ambele limbi: atat latina cat si germana, dupa caz,
numai sa se cante. Ca urmare a aparut multimi de colectii de imnuri. Luther insusi a
lucrat constient, convins de valoarea practica a imnurilor compuse de el, sau preluate
(din cantece decente populare, cavaleresti, studentesti, sau de leagan atasandu-le texte
noi, religioase. (Cantecul de dragoste: „Innsbruck, trebuie sa te parasesc, devine:
„Lume, trebuie sa te parasesc” ..O, Welt, ich muss dich lassen, ajuns pana in Matheus
Passion la Bach. Asa a devenit reprezentativa imnul “Cetate tare e Dumnezeu” /Ein feste
Burg is unser Gott/ „la inceput vioi, nazdravan, imprevizibil cum a fost, ca apoi sa apara
in versiunea din 1581 mai temperata” fara sa-si piarda insa din forta de exprimare
initiala. Incarcatura emotionala, ca forta, ramane, dar slujeste valori mai inalte). Luther a
multiplicat intensitatea emotionala intrinseca a melodiei printr-un text fulminant ce
impinge spre permanenta aceeasi tensiune si angajament, dar acum orientata intr-o
directie innobilata. Se poate vorbi de o selectare programata si cu scop educativ, cum
reiese dintr-o remarca a lui Luther: “Prietenul meu tanar, iti indrept atentia spre aceasta
creatie nobila, benefica si aducatoare de bucurie a lui Dumnezeu. Cu ajutorul ei poti
scapa de orice dor ce ti-ar aduce rusine, si poti scapa de prietenii rai”. Ca un ecou vine la
aceste cuvinte marturisirea unui discipol al lui Bach: “Maestre, dupa ce am ascultat
muzica d-tale, nu mai pot pacatui o saptamana!
Se si dovedeste in practica ceea ce citim in Evanghelie: “Acolo unde-i starvul, se aduna
vulturii… Matei 24,28). Fiecare gen de muzica selecteaza si aduna in jurul ei oameni de
un anumit fel. Genul muzical preferat aduna apoi si educa genuri de oameni pentru
societatea de maine.
Acelasi scop a urmarit si Calvin cand s-a dovedit mai rezervat, vrand sa pastreze
compacta comunitatea geneveza. El excludea muzica instrumentala. O socotea ca fiind
muzica necorespunzatoare ce punea in pericol sufletul, amenintand moralitatea. (Pe
vremea aceea putea avea dreptate). El s-a limitat la cantatul psalmilor, recomandati de
Noul Testament.. “Cum ar putea veni din inima, prin gura, cantecul sfant, printr-un
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limbaj profan? – se intreaba el.. Aceasta distantare favorizeaza mai tarziu, la Geneva
aparitia colectiei lui Louis Bourgeois in 1562, in mod deosebit pe textele lui Clement
Marot. Imnurile acestea sunt simple, sincere, fara artificii, evidentiindu-se prin mesajul
transmis. Melodia nu fura atentia de la mesaj, nici nu aduce incarcaturi emotionale
aparte de text. Practica aceasta difera de practica zilelor noastre, cand se cauta
captivarea atentiei si a adeziunii sufletului printr-o muzica speculata.
Dar, revenind la procedeul lui Luther, de a curati, a sfinti muzica profana atasandu-i
asociatii noi, spirituale, intrebam acum si noi cei de azi, daca ar fi aceasta o practica
admisibila pentru zilele noastre? Cand ar fi ingaduit, in cadrul caror limite, ca muzica ce
insufleteste pe cei nereligiosi, sa fie imprumutata pentru ca sa traga la carul dezvoltarii
spiritualitatii religioase? Trebuie spus ceva in privinta aceasta, pentru ca trebuie sa
vorbim despre o realitate contemporana. Daca tabara careia dorim sa ne adresam nu
vine la noi, pana undea am putea iesi in intampinarea ei? Mi-aduc aminte de anii
razboiului de un mars devenit slagarul timpului, pe care niste tineri isteti, ca s-o poata
canta fara jena, ei crestini fiind, au adoptat-o atasandu-i cuvinte religioase. S-a castigat
ceva? E greu de crezut, indeosebi la noi cei de astazi. Noi in contemporaneitatea noastra
percepem inca prea dur distanta intre profan si religios. Este nevoie de timp, ca aspectul
profan sa se stearga din amintire, cum s-a intamplat si in cazul unor imprumuturi facute
de Luther.
Totusi avem un exemplu de depasire a barierei. Inca este vie in amintiri cantarea care a
mobilizat Timisoara in timpul izbucnirii revolutiei: “Sfarsitul veacului traim!” Sentimentele
politice, de protestare, s-au imbinat cu ideea religioasa “sfarsitul veacului”. Dorul de
eliberare de un regim anti-religios in mod spontan a mobilizat si a insufletit la fapte
eroice multimi. Pacat ca nu a urmat si sfarsitul uni anume veac, cu o anumita moralitate.
Si in alte cazuri ne izbim de un nonsens, si anume, fii si fiicele Sionului pun texte
religioase pe un fond muzical pur profan, prezent, de dragul savurarii sentimentelor ce le
trezesc melodiile, stilurile preferate dincolo de usa bisericii.
Noi am uitat originea profana a imnurilor botezate de reformatori. Muzica profana
prezenta insa traieste prea viu in mintea, urechile, si inima noastra si nu o putem
imbraca cu un nimb autentic spiritual. Si Bach a realizat o sinteza intre profan si religios,
pe vremea lui, chiar cu competenta in evidentierea adevaratelor valori ale muzicii in sine,
totusi a trebuit timp ca colbul vremii sa acopere consonantele, care pentru noi, in caz de
incercare asemanatoare, ar fi prea proaspete.
Intelegem de aici ca nu numai in muzica in sine trebuie cautate binele sau raul, ci in
nivelul moral al societatii crestine, care naste muzica. Decaderea in capite et membris
este evidenta. Pentru a iesi din impas, pentru ca sa se produca o eruptie cu intensitatea
similara a Reformei, este nevoie de un mesaj ce revolutioneaza masele receptoare, ii
muta dintr-un mediu spiritual in altul, superior: din lume in Biserica. O asemenea muzica
are caracter protestatar. Atata timp putem vorbi de coral protestant, pana protestam fata
de un rau prezent. Altfel, stam evlaviosi langa catafalcul coralului protestant. Semnalez
pericolul acesta pentru azi, cand se infiripeaza in suflet ideea ca suntem destul de
emancipati sa nu mai exageram cand comparam valorile.
Coralul protestant poate deveni o anexa a unei alte liturgii, practicate intre peretii unei
alte bisericii, pentru zilele de sarbatori, cand cantandu-le ne aducem aminte de vremuri
eroice, de trairi adanci spirituale, de situatii critice, care insa nu se reflecta cu aceeasi
forta intr-un prezent trait. Situatia aceasta se cauta depasita prin adaugarea la colectii de
imnuri a produselor ulterioare romantice, cu pericolul de exemplu, ca dragostea fata de
Dumnezeu sa se exprime in termenii dragostei fata de persoana iubita. Sau, in unele
regiuni, forta pierduta se incearca recastigata prin contopirea sentimentului religios cu cel
confesional, cu cel al apartenentei: nationale, sau cu cel de a fi urmasi credinciosi ai unui
eminent reformator sau al altuia. Imnologia in loc sa ne uneasca, s-a si confesionalizat in
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„ale noastre si ale voastre” ( cu drept de Copyright amenintator. Azi maine vom auzi in
biserica anuntul ca: “Urmeaza imnul nr. … cantat cu permisiune!”). Sa nu uitam: coralul
protestant s-a nascut pentru a cuceri o universalitate crestina. In slujba acestui coral
doresc si eu sa stau – “Asa sa ma ajute Dumnezeu!”
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