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Muzica pentru “NOI”
Dr. Felician Rosca (Timisoara)
Motivatie
Muzica reprezinta un factor al vietii cotidiene, al vietii spirituale, factor de educatie
estetica , factor de educatie religioasa, prilej de divertisment, mijloc de recreere, mijloc
de influentare pozitiva sau negativa a vietii spirituale.etc. Din aceasta multitudine de
elemente desprindem ca muzica nu este doar un mijloc de educatie spirituala religioasa ci
ea are un spectru mult mai larg in viata noastra particulara din afara orelor de cult
practicate intr-un cadru organizat si bazate pe o anumita regie organizatorica, in care
muzica isi are rolul ei bine determinat.
Marea majoritate dintre noi socotim ca educatia muzicala nu apartine familiei si ca ea
este doar o responsabilitate a: scolii, bisericii, radioului sau televiziunii si ca ea este
determinanta doar atunci cand este practicata intr-un cadru organizat. Din aceasta
abordare socotim ca de fapt educatia muzicala religioasa apartine in proportie de 90%
bisericii, ca o educatie general muzicala este suficienta doar din ceea ce se prezinta la
scoala in orele de muzica iar spatiul sonor oferit de mijloacele massmedia sunt suficiente
pentru a intregii o educate muzicala suficienta.
Rezulta ca, din punctul de vedere al majoritatii, muzica si in general educatia muzicala nu
apartine familiei si ca ea este de fapt ceva ce tine mai mult de o anumita predilectie
personala, pe care o numim placerea de a asculta sau practica muzica. Consecinata unei
asemenea abordarii arunca responsabilitatea unui element determinant in viata noastra
spirituala in afara responasbilitatilor familiei, undeva in zona in care suntem responsabili
cu totii dar de fapt nu putem face nimic. Rezultatul este ca in marea majoritate a
conflictelor dintre generatii muzica pe care o practica tinerii nu este acceptata, muzica
devenind un factor conflictual atit in familie cat si in societate. Starea conflictuala este
aruncata doar asupra acelora care practica o muzica “noua” pe care de fapt parintii nu o
agreaza si care este socotita ca un mijloc de “razvratire” a tinerilor. Aceste conflicte
ocupa un spatiu larg in discutiile din familie, comitetele bisericii si pot genera uneori
conflicte deschise in cadrul bisericii, cu consecinte dezastruoase in ceea ce ii priveste mai
ales pe tineri.
Multi dintre noi aducem grave acuze celor din jur, cu precadere factorilor educationali,
care dupa parerea nostra nu au suficiente mijloace pentru a educa “asa cum trebuie”
uitand de fapt ca educatia de baza a unui individ apartine familiei si mai putin societatii
educationale institutionalizate. Mai simplu spus “cei 7 ani de acasa” in domeniul muzicii
apartin in totalitate familiei iar atunci cand ne scuzam de lipsa mijloacelor unei asemenea
educatii invocand lipsa noastra proprie a unei educatii muzicale adecvate suntem victime
ale propriei noastre ignorante, ca o censecinta a faptului ca la randul nostru proprii nostri
parintii au aruncat aceasta responsabilitate asupra altora.

2.Cateva repere educationale.
Proverbe 16, 23 “Cine are o inima inteleapta, isi arata intelepciunea cand vorbesete, si
mereu se vad invataturi noi pe buzele lui”. Am putea parafraza acest text “Cine are o
inima intelepta isi arata intelepciunea cand canta, si mereu se aud cantari noi din buzele
lui”.
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Familia prin regula ei de baza constituie factorul educational de baza. Cuvintele
Psalmistului “ Frumos este sa ladam pe Domnul si sa marim Numele Tau, Preanaltule, Sa
vestim dimineata bunatatea Ta, si noaptea credinciosia Ta” ne arata ca locul predilect al
laudelor sale prin cantare nu era altul decat familia in care dimineata si seara intreaga
familie regala aducea slava lui Dumnezeu. Locul predilect si cel mai potrivit pentru a
practica o educatie muzicala potrivita nu este altul decat altarul de dimineata si seara.
Chiar daca nu avem talent muzical, chiar daca vocea nostra nu emite sunetele cele mai
clare obiceiul de a canta la altarul de dimineata si seara devine determinant in educatia
micilor nostri copii. Marii muzicieni au admirat mai intai glasul mamelor lor iar mai apoi
prin grija intregii familii au primit o educatie muzicala adecvata.
Practicarea muzicii in cadrul familiei va da o coeziune extraordinara in sentimete si
afectiune reciproca atunci cand prin practicarea muzicii intreaga familie va fi inpresionata
de frumusetea unui imn cantat dimineata sau seara dar mai ales atunci cand in cadrul
unei mici formatii muzicale de familie tata va acompania fiul sau mama are sa fie solista
micului cvartet familial.
Nu va lipsiti pe dumnevoastra de aceste binecuvantari dar mai ales nu ingaduiti altora sa
prinda “fraiele” educationale ale copiilor vostri mai ales in anii in care copii nu au
capacitatea de a discerne muzica crestina buna de muzica pe care o auzim indeobste pe
toate canalele informationale.

3.Educatia inseamna si cunoastere.
In general scuza noastra are ca baza necunosterea. In dosul frazei “ frate dar eu nu am
educatie muzicala… si nu am voce… si nu stiu sa cant la nici un instrument muzical” se
ascund defapt propriile nostre visuri neamplinite. Consecinta propriilor nostre
comportamente se reflecta in comportamentul copiilor nostri. Ce e de facut?. Cu
siguranta a avea pretentia ca la 35-40 de ani sa incepi sa canti de dragul copiilor ni se
pare pentru majoritatea dintre noi ca ceva absurd. Cu toate acestea personal cred ca
printr-o asemenea practica ne frustram pe noi amsine de multe binecuvantari dar mai
ales de bucuria Laudei la adresa lui Dumnezeu. De cele mai multe ori uitam fagaduinta
din Matei 6, 33 care ne spune “Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si neprihanirea
Lui si toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Eu nu cred ca Dumnezeu cere unui
crestin care nu are voce (este afon) sa fie solist vocal dar cred ca pana si un afon poate
sa practice muzica atunci cand doreste aceasta cu ardoare. De fapt pentru noi muzica
este o LAUDA si mai putin un factor de cultivare a talentelor personale deosebite care
necesita o educatie muzicala sistematizata in cadrul unor licee de muzica si
conservatoare avand ca si rezultat o cariera artistica.
Prin predilectia noastra pentru practicarea muzicii vom descoperii mult mai des talentele
muziocale deosebite ale copiilor nostri fata de marea majoritate a celor din jurul nostru
care socotesc muzica doar ca un factor de distractie la nunti, botezuri sau chefuri cand
mintea este indreptata mai mult spre distractie decat spre observarea comportamentului
copiilor. O statistica a majoritatii candidatilor la conservatoarele de muzuica ne arata ca
acestia provin din familii de crestini neoprotestanti sau din familii in care muzica se
practica de mai multe generatii chiar si doar antr-un cadru diletant. Cu toate acestea
socotesc ca in ceea ce ne priveste ca biserica este mai putin important cati candidati
avem la conservator, dar este determinanta o statistica a familiilor in care se practica
muzica chiar si in conditiile modeste oferite de voci care nu au o instruire speciala. Viata
spirituala a familiei poate fi imbogatita sau poate fi frustrata de une din cele mai
deosebite buinecuvantari prin practicarea sau nepracticarea muzicii in familie.
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4.Nu va dezarmati, orcine poate invata muzica!
In cele ce urmeaza va sugerez o serie de pasi in formarea educationala muzicala.
Incepeti prin a asculta muzica. Faceti o selectie a acelor cantece care vi se par frumoase
si care va impresioneaza.Nu renuntai sa cantati in cadrul serviciilor religioase chiar daca
vocea nu va ajuta.Achizitionati o carte de “Imnuri religioase” cu text muzical. Chiar daca
nu cunoste-ti scrierea muzicala o carte cu “note muzicale” are sa va fie de folos in
identificarea mai usoara a liniei melodice a imnurilor.
Incercati sa descoperiti sensurile ascunse ale semnelor muzicale. Nu renunta la imboldul
interior de a apela la un specialist in muzica prin care semnele muzicale din cartea ta pot
fi descifrate. De acum poti sa fii sigur ca mujzica nu mai este asa o mare taina.
Nu uita sa canti cantecele tale preferate cu intreaga familie si mai ales nu uita ca ai copii
care au o mare capacitate de a invata in copilarie ceea ce de fapt tu nu ai putut face.
Din econimiile tale cumpara un instrument muzical, de preferat cu pozitii fixe (daca nu ai
un auz muzical prea dezvoltat) cum este: pianul, acordeonul, mandolina, chitara etc. cu
care te poti acompania.
Descopera daca copii tai au predilectia pentru muzica si daca acesta predilectie exista nu
ezita sa oferi ore speciale de educatie muzicala copiilor tai. Acesta educatie va umple
multe ore care pot fi irosite in alte procupari desarte. Muzica disciplineaza
comportamentul copiilor. Muzica il va face pe copilul tau mai sensibil si mai apropiat de
nevoile spirituale.
Incearca sa dezvolti micul tau talent prin ascultatrea genurilor muzicale simfonice. Fa o
lista cu lucrarile preferate si cauta sa cunosti provenienta lor, numele compozitorului,
genul muzical, instrumentul la care se canta respectiva lucrare etc.

5. Rezultate apropiate – rezultate indepartate.
Nu avem pretentia ca acest studiu are sa va convinga in totalitate de consecintele
benefice ale practicarii muzicii dar va sugeram doar cateva rezultate modeste. Prin
cantec viata noastra spirituala se imbogateste consistent. Bucuria si necazul se vor
regasii an muzica pe care o ascultam dar mai ales o practicam. Prin muzica lauda buzelor
noastre primeste o dimensiune pe care nu o putem exprima prin cuvinete la adresa
Creatorului.
Timpul nostru petrecut ca simpli consumatori de muzica , ce nu este de cele mai multe
ori de cea mai buna calitate, va fi inlociut de bucuria partasiei in familie. Copii vor fi mult
mai sensibili si disciplinati. Copii vor vedea ca pentru a invata o lucrare muzicala si tata si
mama au de muncit la fel de mult ca si ei. Prin muzica altarul de dimineata si seara
devine o sarbatoare unede intreaga familie se bucura in Domnul.

6. Concluzie
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Corinteni 3, 6. “Eu am sadit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a facut sa creasca: asa ca nici
cel ce sadeste, nici cel ce uda nu sunt nimic, ci Dumnezeu care a facut sa creasca”
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