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Cântecele spirituale pentru „mici si mari” de Horst Gehann
Dr. Rosca Felician
Cântecele spirituale ale lui Horst Gehann dedicate celor „mici si mari”, cu precizarea ca ele
sunt la una sau doua voci, cu acompaniament de pian sau orga, poarta numarul de Op. 2.
Scrise bilingv, în germana si româna, ele pot fi considerate ca un exemplu de inspiratie si
talent maestrit al textului cât si in ceea ce priveste continutul muzical.
Despre momentul de creatie al acestor cântece ne relateaza chiar compozitorul care într-o
scrisoare mi-a scris urmatoarele:

“Cele 12 cântece au fost scrise la Bucuresti între anii 1952-1958. Primele opt au fost
compuse pentru uzul corurilor de copii în comunitatile AZS din Bucuresti. De obicei ele au
fost scrise pentru diferite ocazii, unde era nevoie de un cântec cu o anumita tematica, la
rugamintea persoanelor care aveau în grija lor organizarea serviciilor divine muzicale.
Versurile diferitilor poeti au fost scrise tot astfel.
Ultimele patru cântece au fost compuse în cadrul activitatii mele ca profesor de muzica la
Seminarul Teologic AZS din Bucuresti pentru serbarile de sfârsit de an de studiu, la cererea
claselor de absolvire, care au si cântat aceste cântece cu acele ocazii.
Stilul cântecelor este simplu si accesibil, dupa cum si versurile sunt nepretentioase. Se poate
spune ca aceste mici compozitii, desi modeste, au contribuit la întarirea vietii spirituale întrun timp, în care era destul de riscant sa-ti marturisesti credinta, ideologia oficiala fiind cea
ateista. Ele s-au raspândit, pornind din Bucuresti, prin comunitatile din tara .
Poate ca ele ar putea sa aduca aminte de valorile spirituale si într-un timp în care viata de
credinta este periclitata mai putin prin ideologii vitregi, ci mai mult prin goana dupa valori
materiale.”

Cele 12 cântece pot fi socotite ca un mesaj potrivit pentru viata unui copil socotit pe parcursul
unui an în care fiecare cântec poate exprima experienta unei lumi. Am putea presupune ca ele
pot semnifica si caracterele celor 12 ucenici ai lui Isus. În acest context descoperim pe
nerabdatorul Petru care trebuie sa invete rabdarea, pe ucenicul Ioan care a iubit (atât de mult)
pe maestrul sau, pe impulsivii frati Zebedei care trebuie sa invete blândetea.
Tematica celor 12 cântece ne poate sugera si momente din viata Mântuitorului, cum ar fi
momentul rugaciunii pe Muntele Maslinilor sau momentul rugaciunii din Gradina Getzemani.
Desigur fantezia unui copil poate sa descopere si alte conotatii personale în care sa regaseasca
propriile-i trairi. Titlurile celor 12 cântece sunt: Sa-Ti multumim, Când pasarile ciripesc,
Rabdare, Asa sa-ti fie viata, Atât de mult, Te pleaca-n ruga, Adu-ti aminte, Domnul e taria
mea, Chemare, Da-ne ajutorul Tau, Pe altarul tau Isuse, Divina scriptura. Din p.d.v. teologic
gasim în textele poetice o paleta larga de domenii în care rostul principal este cel educativ.
Subiecte ca: multumirea, încrederea, cunoasterea, cumpatarea, alaturi de rabdare, aducere
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aminte, rugaciune, chemare, pot fi socotite ca mesaje esentiale în educatia crestina a unui
copil. Dincolo de mesajul poetic al versurilor putem descoperi tematicile necesare unei
educatii sanatoase pentru un copil. Chiar daca uneori nesocotim rolul educativ al unui mic
cântecel, credem ca acest mesaj cântat poate fi în viata unui copil un element esential. Prin
frumoasa orânduire a melodiei, un mic cântecel învatat în copilarie de pe buzele mamei poate
cântari mai mult decât o sumedenie de tratate pedagogice. Iata de ce socotesc ca dincolo de
valoarea lor componistica, poetica si artistica, cele 12 cântece ale lui Horst Gehann au o
profunda valoare în demersul lor educativ.
A fi multumitor, a fi rabdator, a sti sa te pleci in ruga, a fi încrezator în ajutorul lui Dumnezeu,
sunt subiecte practice minunate. Acestea tin mai mult de educatie, de formarea personalitatii
decât de arta poetico-filozofica. Consideram ca acesta ar trebui sa fie rolul principal al
mesajului muzical pentru copii si mai putin efectul artistic. Sper sa fiu în concordanta cu
autorul acestor frumoase cântece în a afirma ca de fapt educatia si dragostea pentru copii a
determinat chiar inspiratia lor.
Poetii care au inspirat creativitatea muzicala a lui Horst Gehann sunt: Elisei Dumitrescu, Vali
Ghiorghita, Cornel Greissing, Arthur Irimia, Lucia Thomas.
Primul cântec are ca titlu o chemare: Sa-Ti multumim (ex. 1). Scris în tonalitatea Mi Major, în
masura de sase optimi, cu o structura muzicala de A+b+A+c, în care refrenul „c” este scris în
masura de patru timpi prezinta alternanta solist+cor, în care refrenul este cântat de corul de
copii. Acest refren sublineaza gândul compozitorului de a dedica aceste cântece „celor mari si
celor mici”. Anacruza din masura a doua are rostul de a plasa accentul versului la locul
potrivit.
Cântecul Când pasarile ciripesc (ex. 2) continua structura de forma a primului cântec. Este
pastrata tonalitatea de Mi Major iar puntea de trecere formata din doua note da posibilitatea ca
cele doua cântece sa fie legate între ele în interpretare. Refrenul scris în masura binara ofera
alternanta cor+solist. Chiar si din punct de vedere teologic-educativ aceasta succesiune dintre
multumire „si cântecul pasarelelor” ne amplaseaza de la început în universul copiilor.
În melodia Când pasarile ciripesc trebuie sa remarcam armoniile cu tenta cromatica dar care
totdeauna se rezolva tonal.
Cântecul Rabdare (ex. 3) se desprinde din atmosfera deja anuntata din care înca mai pastreaza
elementele ritmice ternare ale masurii de 6 optimi. Melodica acestui cântec, scris în tonalitatea
Re Major subliniaza în mod evident atmosfera de liniste în care se învata “rabdarea”.
Armoniile sunt linistitoare, cu toate ca uneori inflexiunile modulatorii creeaza o simbioza
între tonal si modal.
Cântecul Asa sa-ti fie viata (ex. 4) poate fi considerat ca o concluzie a treptei de “rabdare” în
devenire. Scrisa în tonalitatea Re Major în masura binara de 4 timpi, lucrarea abunda în
melodica acompaniamentului de sonoritati armonice de sorginte cromatica. Suisul si
coborâsul acestor armonii subliniaza continutul urmatoarelor versuri:

Asa sa-ti fie viata toata
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Si fapta ce pe drum sadesti,
Încât ca floarea nepatata
Sa fie tot asa curata,
Chiar orice clipa ce-o traiesti.

Strofa a doua subliniaza consecintele benefice ale acestui mod de viata:

Caci orice glas ce se rosteste
Si orice fapta pe-al tau drum,
E ca samânta ce-n colteste,
Samânta binelui de-acum.

Cântecul Atât de mult (ex. 5) scris în tonalitatea Sol Major si în masura de 6 patrimi ne
amplaseaza într-un peisaj al iubirii lui Hristos. Melodica cromatica, cu tenta vadit modala,
subliniaza mesajul estetic al iubirii prin trimitere la sonoritatile arhaice ale “iubirii din
totdeauna”. Miscarea usor leganata sugereaza “bratele mamei” care leagana pruncul.
Atmosfera de traire a iubirii ceresti este subliniata tocmai prin aceasta leganare.
Cântecul Te pleaca-n ruga (ex. 6) surprinde prin armonii fascinante cât si prin maestria
legaturii sugerate de text si oglindita în melodie. Astfel ideea de rugaciune personala este
subliniata prin schimbarea masurii de 3 doimi în masura binara de 4 timpi. Liniile melodice
subliniaza prin motive descendente ideea de aplecare în ruga iar armoniile subliniaza
atmosfera interiorizata a rugii Te pleaca-n ruga Domnu a zis, dorinta ta o spune etc.
Cântecul Adu-ti aminte (ex. 7) prin numarul lui simbolic 7 ne aduce aminte de valoarea zilei
de odihna din porunca a 4a. Numarul 7 socotit ca valoare a desavârsirii marcheaza momentul
de “odihna” a întregii creatiuni a lui Dumnezeu. Alternanta suitoare a sectiunii scrisa în
masura de 4 doimi, prin motivul celor trei note fa-fa-fa, sol-sol-sol, do-do-do, sugereaza
treptele sfintirii atât de necesara în adoratia Sabatului.
Cântecul Domnul e taria mea (ex. 8) scris în tonalitatea Si bemol Major si în masura binara de
4 timpi, ne readuce în memorie structura sobra a coralului protestant. Saltul de sexta de aici îl
regasim si în saltul motivic din arhaicul coral luteran Ein feste Burg ist unser Gott .
Similitudini cu acelasi coral Ein feste Burg ist unser Gott ne sunt sugerate si prin motivul redo-re-mi-re-do-si.
Cântecul Chemare (ex. 9) este structurat pe doua sectiuni mari A+B, în care pe cadenta finala
revine motivul initial din A. Alternanta solist-cor-solist are rolul evanghelistului (solistul) si al
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corului din forma ampla muzicala a oratoriului preclasic. Modulatia de la tonalitatea initiala
de mi minor la omonima Mi Major si apoi reântoarcerea pe o pedala a notei mi, poate
semnifica întoarcerea “celor mari” în lumea inocentei “celor mici”.
Cântecul Da-ne ajutorul Tau (ex. 10) cu sublinierea în germana ca acest cântec este mai
degraba un apel catre cei mari în a sti cum anume sa se încreada în Dumnezeu atunci când vor
sa modeleze viata celor mici. Amplul final subliniaza rostul educativ al cântecului. Pasajele
sunt subliniate de armonii surprinzatoare ale acompaniamentului care sugereaza atmosfera de
ruga prin care fiecare om poate sa-si puna încrederea în Dumnezeu.
Cântecul Pe altarul Tau Doamne Isuse (ex. 11) este cea mai elaboarta piesa din ciclul celor
12. Scrisa pentru voce solo, cor si orga în tonalitatea re minor si masura de 6 patrimi, cântecul
are la baza forma de canon a textului î n care fiecare voce este de sine statatoare. Orga are
rolul ca prin armoniile ei sa coaguleze polifonia celor 2 registre ale vocilor de copii si adulti.
Piesa se încheie cu o coda pe cuvântul “amin”.
Ultima piesa intitulata Divina Scriptura (ex. 12) se leaga organic de precedenta piesa. Ea are
rolul de concluzie finala în care se subliniaza ideea ca atât cei mici cât si cei mari trebuie sa se
bazeze pe cuvântul sfânt al Scripturii. Este o concluzie ideala în demersul educativ al celor 11
cântece, concluzia ca Scriptura este un far pe carare, lumina purtând mereu si oriunde .
Pasajul instrumental final subliniaza rolul concluziv al acestui cântec.
Concluzie
Cele 12 cântece pentru “mari si mici” ale lui Horst Gehann le putem socoti ca un mic tratat
educativ prin muzica. Mijloacele muzicale si poetice folosite sunt maestrit îmbinate cu un fir
al demersului pedagogic. Prin muzicalitatea lor dar si prin îmbinarea frumoasa a vocilor de
copii cu cele ale adultilor pot fi un model pentru felul de a cânta în familie. Prin ideea de imn
se subliniaza rolul educativ si formativ al cântecului religios cu un efect benefic în viata
familiei.
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