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Respira]ia, tehnica vocal\ [i interpretarea 

cânt\rilor biserice[ti

Marius TRUICULESCU,

solist al Operei Române din Cluj-Napoca

C=ntarea bisericeasc\ de la stran\ (f\r\ dirijor) face [i ea parte din marea art\ a
cântului, care a fost `mp\r]it\ dup\ mai multe criterii. ~n prezent, cea mai bun\
`mp\r]ire este cea f\cut\ pe trei genuri: liric, spint [i dramatic [i pe mai multe
grupe, categorii [i tipuri, dup\ specificul vocilor [i dup\ caracterul rolurilor.

Ca solist vocal de oper\, timp de 30 de ani, bariton, am c=ntat toate genurile
de roluri. De multe ori am c=ntat `n bisericile ortodoxe, la stran\, [i pot afirma c\
`n biseric\ se c=nt\ numai gen liric, cu caracter religios-evlavios. Nu se c=nt\ `ns\
la toate bisericile cu o emisie vocal\ foarte bun\ [i, de aceea, pentru a ajuta c=n-
tarea bisericeasc\ s\ progreseze am dat `ndrum\ri tehnice de canto doi ani, zilnic,
gratuit, unor c=nt\re]i biserice[ti [i unor seminari[ti [i studen]i teologi. ~n aceast\
perioad\, `n care mul]i au progresat foarte mult, am ajuns la concluzia c\, ar fi
bine ca, pe l=ng\ dirijorii corurilor, care sunt foarte buni, s\ fie [i consultan]i
profesioni[ti de canto (pentru Biseric\ se g\sesc [i voluntari), care s\ explice [i s\
exemplifice tehnica vocal\ (cum trebuie s\ se c=nte [i cum nu trebuie s\ se c=nte,
[i cum trebuie s\ se respire [i cum nu trebuie s\ se respire). Respira]ia bun\ este
baza c=ntului [tiin]ific1.

Respira]ia, care este baza tehnicii vocale, a stat permanent `n aten]ia marilor
c=nt\re]i. Amintim pe George Niculescu-Basu, care spune: „{coala de bel canto –
[coala c=ntului frumos – spune: «Chi sa ben respirare, sa ben cantare», adic\
«cine [tie s\ respire bine, [tie s\ c=nte bine»”. {i `ndemna: „P\trunde-te de acest
adev\r, tinere...”2. Iar celebrul c=nt\re] Enrico Caruso, men]iona cu insisten]\: „De
ce nu `nva]\ c=nt\re]ul mai `nt=i cum s\ respire? Este imposibil s\ se c=nte artistic
f\r\ st\-p=nirea complet\ a respira]iei. De ce nu se g=ndesc c=nt\re]ii mai profund?
De ce nu lucreaz\ inteligent?”3. Iat\ c=t de important\ este respira]ia `n c=ntul
profesional.

1 Octav Cristescu, C=ntul, Bucure[ti, 1963, p. 69-70, 73.
2 George Niculescu-Basu, Cum am c=ntat eu, Bucure[ti, 1962, p. 5.
3 Pierre V. R. Key [i Bruno Zirato, Enrico Caruso, o Biography, Bucure[ti, 1966,

p. 199.
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Referitor la interpretare, pentru o mai bun\ `n]elegere a c=nt\rilor nuan]ate de
la stran\, consider\m explicit\ urm\toarea compara]ie: „Aria lui Germond” din
opera Traviata de Verdi, este o arie liric\ duioas\ cu multe indica]ii scrise de com-
pozitor (allargando, morendo, crescendo, decrescendo, dolce, dolcissimo, con
expressione, con forza, rallentando, diminuendo ed allargando), iar intensitatea
sunetelor vocale variaz\ de la trei de piano (ppp) la forte (f), p\str=ndu-se totu[i
specificul liric-duios. Tot a[a sunt [i c=nt\rile biserice[ti. Pe l=ng\ celelalte indi-
ca]ii de interpretare asem\n\toare celor indicate mai sus, c=nt\rile biserice[ti, solo
sau `n grup restr=ns la stran\, se c=nt\ [i ele cu intensitate vocal\ de la trei de
piano la forte, p\str=ndu-se totu[i caracterul specific bisericesc-evlavios.

Din nefericire, nu to]i c=nt\re]ii [i preo]ii cunosc tehnica vocal\ [i interpre-
tarea nuan]at\ [i de aceea sus]in c\ `n biseric\ trebuie s\ se c=nte numai `ncet [i
uniform, altfel n-ar fi „biserice[te”. Dup\ modesta mea p\rere, [i c=ntarea biseri-
ceasc\ trebuie s\ fie sus]inut\ de o emisie vocal\ c=t mai profesionist\, `n piano
sau forte, dup\ dotarea [i talentul fiec\ruia. Emisia vocal\ profesionist\ este emi-
sia tehnic\ [i corect\ at=t `n piano c=t [i `n forte (respira]ie, imposta]ie, emisie, fra-
zare etc.) care asigur\ aspectul estetic [i emo]ional al c=ntului. Exemplu: „~ngerul a
strigat”, „Sfinte Dumnezeule”, mai ales „Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt, Domnul Savaot”, se
c=nt\ `n forte, av=nd cea mai impresionant\ [i conving\toare exprimare.

Acela[i efect, dar `ntr-o nuan]\ suav\, `nc\rcat\ de pietate, c=ntat\ `n piano,
va avea c=ntarea „Pe Tine Te l\ud\m”. 

Unii prefer\ `ns\ numai c=ntatul `ncet, pentru c\ a[a se atenueaz\ gre[elile
emisiei vocale care sunt de mai multe feluri: haotice (plate, neconcentrate, `mpr\[-
tiate, botoase), nazale (prea mult pe nas), faringiene (cavernoase, `nfundate, `n
ceaf\), laringiene (ingolate, str=nse, g=tuite, [trangulate, pe coarde). Astfel se ate-
nueaz\ defectele din registrul acut care ies mult `n eviden]\ c=nd se c=nt\ forte4.

Cei care nu posed\ o tehnic\ vocal\ bun\ [i o respira]ie corect\ – costodia-
fragmal\ –, pe l=ng\ faptul c\ se pot `mboln\vi, nu pot emite frumos `n forte (mai
ales `n registrul acut) sunete vocale concentrate, sus]inute pe coloana de aer,
impostate bine `n rezonatorii superiori ai capului.

To]i c=nt\re]ii trebuie s\ `nve]e tehnica vocal\, respira]ia – costodia-fragmal\ –
[i interpretarea, pentru ca s\ poat\ c=nta bine `n piano, atunci c=nd este scris de
compozitor piano [i s\ c=nte bine `n forte, atunci c=nd este scris forte sau o cere
„interpretarea”, care se na[te din `n]elesul frazei. La fel trebuie g=ndite toate cele-
lalte nuan]e de interpretare, fiindc\ toate rezult\ din `n]elesul frazei respective.

Cei care nu pot s\ c=nte forte `n registrul acut, din lipsa tehnicii vocale, ca [i
cei care nu au tr\ire, nu au sensibilitate de nuan]are, sus]in c\ `n biseric\ nu se
c=nt\ „ca la oper\”, ci „biserice[te”. 

Trebuie cunoscut bine faptul c\ un solist foarte bun de oper\ c=nt\ „ca la oper\”,
dup\ cum este scris\ partitura de oper\, [i c=nt\ „ca la biseric\”, dup\ cum este
scris\ c=ntarea bisericeasc\, respect=nd [i interpret=nd mai bine ca oricine indica-
]iile compozitorului [i sentimentele autorului care se reflect\ din text. Am su-
bliniat interpretarea unui solist de oper\ foarte bun [i nu acelor bunicei, care pot

4 Octav Cristescu, op. cit., p. 15.
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d\una c=nt\rilor biserice[ti. Ace[tia nu se cunosc `ns\ nici dup\ „diplome”, nici
dup\ „`nf\]i[are”, nici dup\ „rela]ii”, ci dup\ tehnica vocal\, dup\ dic]ie, dup\
imposta]ie, dup\ calitatea interpret\rii, dup\ calitatea emisiei vocale (`n special `n
registrul acut) care se pot constata numai c=nt=nd „solo”, nu „camufla]i” `n cor.
„Comentatori” au fost [i vor fi `ntotdeauna, care, unii din ne[tiin]\, al]ii din
invidie, iar al]ii ca s\-[i apere defectele, se `ntruchipeaz\ `n personajul Don
Basilio, profesor de muzic\, din celebra „Aria calomniei”, din opera B\rbierul din
Sevilla de Rossini, [i `ncep s\ str=mbe adev\rul [i s\ denigreze, s\ discrediteze.

Sunt cunoscute nume mari de c=nt\re]i care au pream\rit pe Dumnezeu
c=nt=nd solo `n biseric\, precum: Feodor {aliapin, Enrico Caruso, cunoscutul
Valentin Teodorian [i mul]i soli[ti de oper\. „Dintre c=nt\re]ii no[tri de [coal\ (de
oper\, n.n.) care au c=ntat [i muzic\ popular\ ([i bisericeasc\, n.n.), stau la loc de
frunte basul George Folescu, baritonul Alexandru Lupescu [i tenorul Dem.
Mih\ilescu-Toscani, fondatori ai Operei Rom=ne”5.

Tehnica vocal\ este aceea[i pentru orice emisie vocal\ muzical\, inclusiv cea
bisericeasc\, numai interpretarea difer\; se schimb\ `n func]ie de caracterul
c=nt\rilor. La oper\ nu se c=nt\ numai roluri spinto-dramatice pentru a se putea
spune „ca la oper\”. La oper\ se interpreteaz\ mult\ muzic\ liric\ duioas\ cu nu-
an]e asem\n\toare celor religioase. Am dat exemplul mai sus, „Aria lui Germond”
din Traviata [i mai d\m: opera Boris Godunov de Musorgski este plin\ de rug\-
ciuni c=ntate, iar rolul lui Boris a fost interpretat de Feodor {aliapin, ca nimeni
altul. „Corul sclavilor” din opera Nabucodonosor de Verdi se c=nt\ cu intensitate
vocal\ care variaz\ de la trei de piano la trei de forte, p\str=ndu-se caracterul
c=nt\rii lirice-duioase, cu nuan]ele sale deosebit de frumoase, n\scute din `n]e-
lesul contextului. Aceasta `nseamn\ interpretare sau t\lm\cire.

„S\ c=nte poate oricine, dar s\ t\lm\ceasc\ artistic ceea ce `nsufle]e[te c=n-
tecul, numai unii o pot” (Maxim Gorki). Iar celebrul bas Feodor {aliapin, pentru
o ideal\ interpretare, recomand\ „c=ntecul-povestire”. S\ poveste[ti c=nt=nd cu
toate nuan]ele de interpretare, nu uniform, aceasta `nseamn\ firescul, naturale]ea,
frumuse]ea c=ntului.

Sunt mul]i profesori de canto. Profesionalismul lor este foarte variat, dar pu]ini
sunt foarte buni [i greu de ajuns la ei (dac\ se ajunge)6, din cauza multor Don
Basilio, care [tiu cum s\-i înjoseasc\, s\-i bârfeasc\, s\-i dea prin tin\, dup\ cum
se spune în celebra „Aria calomniei” din opera B\rbierul din Sevilla.

Privind competen]a unor profesori de canto, red\m un citat din Octav Eni-
g\rescu, unul dintre marii c=nt\re]i ai liricii rom=ne[ti (unul dintre dasc\lii mei),
fost director al Operei Rom=ne din Bucure[ti, care a condus patru ani Seminarul
interna]ional de canto din cadrul „Festivalului de la Ohrid” (Jugoslavia): „... nu e
de mirare c\ t=n\rul c=nt\re], atunci c=nd `[i d\ seama de propriile nereu[ite,
caut\ s\-[i schimbe pedagogul care – de ce nu am spune-o – s\-l `ndrume spre
alte inexactit\]i. Abia c=nd ajunge la un pedagog cu o solid\ baz\ profesional\
(dac\ ajunge), urmeaz\ s\ fie readus la o func]ionalitate normal\, fiziologic\ a

5 Ibidem, p. 125.
6 Octav Enig\rescu, Dincolo de scen\, Bucure[ti, 1987, p. 190.
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aparatului fonator. Dar drumul este lung [i anevoios. Este un adev\rat chin [i se
cere o adev\rat\ iscusin]\ ca s\ fie readus pe linia de plutire un asemenea ele-
ment. Am putea spune c\ se porne[te cu elevul de la minus, ca s\ se ajung\, mai
devreme sau mai t=rziu, la zero, adic\ la punctul de unde apoi se porne[te adev\-
rata construire a glasului. C=teodat\, din nefericire, este prea t=rziu; elevul va
trebui s\ se deprind\ s\ aud\ cu totul altceva, dec=t fusese obi[nuit p=n\ atunci. ~n
asemenea cazuri, elevul are nevoie de for]a, curajul [i capacitatea de a [terge din
centrul memoriei sale forma unui sunet cu care se obi[nuise [i pentru care se
formase un reflex de execu]ie. Acel reflex punea `n func]ie zeci de ansambluri de
func]ionalit\]i ai mu[chilor aparatului fonator”7. 

De asemenea, George Niculescu-Basu, spune: „... e fericit c=nt\re]ul care din
tinere]e [i-a g\sit calea just\ a imposta]iei vocale [i nu este nevoit s\ alerge toat\
via]a din profesor `n profesor; [i tot fericit este elevul care are voin]a de a
munci...”8.

Referindu-se la munca din art\, genialul violonist [i compozitor George Enescu
a spus c\ 5% este inspira]ie, restul transpira]ie. Degeaba au unii talent dac\ nu au
voin]a de a munci.

Pentru c=ntarea de la stran\ nu este nevoie de at=ta munc\, dar respira]ia
costodia-fragmal\, tehnica vocal\ [i interpretarea, cu toate nuan]ele ei (forte,
mezza-voce, piano cu filaje, legatto, dolce, portato, crescendo, decrescendo, rallen-
tando, diminuendo ed allargendo, sostenuto etc.) trebuie cunoscute [i aplicate cu
mult\ con[tiinciozitate. Compozitorii ar trebui s\ indice toate acestea, nu numai o
parte din ele [i acestea foarte rar.

Exemplele de mai jos sunt elocvente.

- Referitor la interpretare:
~n unele biserici se c=nt\ „forte” cel mai important moment din Sf=nta Li-

turghie: „Pe Tine Te l\ud\m”, care trebuie c=ntat `n doi de piano, trei de piano [i
alte nuan]e, `ntr-o lini[te profund\ [i `ntr-o contempla]ie divin\ aproape de extaz.
„Apostolul”, trebuie [i el interpretat nuan]at, cu mult\ tr\ire, cu mult\ sensibilitate.
~n acel moment, c=nt\re]ul trebuie s\ aib\ c\ldura apostolului de la redactarea
textului [i nu r\ceala unui simplu transmi]\tor de mesaje lume[ti.

- Referitor la tehnica vocal\:
Am `nt=lnit un c=nt\re] bisericesc care `ndruma la stran\ pe unii seminari[ti

s\ c=nte „mai pe piept”. Am c\utat s\-l l\muresc cit=nd pe Niculescu-Basu: „... prin
studii, toate sunetele unei voci, indiferent de natura registrului (bas, tenor, sopran
etc., n.n.) sunt dirijate spre rezonatorii superiori ai capului, adic\ `n masc\ (deci
nu «pe piept», n.n.)”9. Mi s-a r\spuns c\ a[a a `nv\]at d=nsul. I-am explicat c\ nu
`n piept, ci `n cap sunt cele opt sinusuri de rezonan]\ (dou\ etmoidale, dou\
maxilare, dou\ frontale, dou\ sfenoidale), unde se formeaz\ armonicile, se am-
plific\ sunetul, se formeaz\ frumuse]ea timbrului vocal.

7 Ibidem, p. 190.
8 George Niculescu-Basu, op. cit., p. 8.
9 Ibidem, p. 25.
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- Referitor la respira]ie [i tehnica vocal\:

Am `nt=lnit dirijori de cor care practicau respira]ia abdominal\ `n loc de cea
costodiafragmal\ [i ingolau `n registrul vocal acut. Dup\ 140 de ani (1866) de la
stabilirea respira]iei costodiafragmale de c\tre Conservatorul din Paris, se mai
respir\ gre[it [i `n prezent10. Octav Cristescu men]ioneaz\: „Munca tehnicii
vocale – la `nceput individual\ – revine profesorului de c=nt, iar acolo unde for-
ma]iile corale nu au un astfel de specialist, ea revine dirijorului de cor”11. Se
`n]elege c\ `ntr-o asemenea situa]ie, `n care nu exist\ profesor de c=nt, dirijorul,
pe l=ng\ armonie, teorie, solfegii, contrapunct etc., necesare dirijatului, trebuie s\
`nve]e [i tehnica vocal\ [i modul de respira]ie, necesare form\rii cori[tilor, cu-
prinse `n lucr\rile de specialitate ale marilor pedagogi ai artei c=ntului.

Pentru dirijorii din [coal\ problema e mai u[oar\. Corul, primenindu-se anual
cu membri noi, dirijorul are posibilitatea de a `nlocui vocile stricate. Dar de vocile
stricate cine r\spunde?

~nt=lnim uneori [i cori[ti care c=nt\ [trangulat, ingolat, cavernos, lucru greu
de observat, deoarece, `n cor, „... timbrul grupei absoarbe timbrul individual al
coristului [i la r=ndul s\u, timbrul grupei este absorbit de timbrul general al
corului”12. Astfel, cei cu emisiunea vocal\ gre[it\ sunt „camufla]i” `n cor, dar nu
`ndrepta]i. De aceea, corurile premiate nu trebuie prea mult l\udate.

Exist\ preo]i [i c=nt\re]i care c=nt\ bine `n biseric\ f\r\ s\ fi luat lec]ii de
canto, dar num\rul celor care c=nt\ gre[it pare s\ fie mai mare. ~n Casa Domnului
trebuie s\ se c=nte frumos pentru a se crea atmosfera duhovniceasc\ proprie
`naltului loca[. Cei care c=nt\ bine s\ caute s\ c=nte [i mai bine. Enrico Caruso n-a
fost niciodat\ mul]umit de cum a c=ntat, sim]ind mereu c\ ar fi putut c=nta [i mai
bine. Aceasta dovede[te ce departe este idealul perfec]iunii.

Fiind profund ata[at de Biserica neamului rom=nesc, am socotit s\ vin `n aju-
torul c=nt\re]ilor cu tot respectul, sinceritatea [i dragostea cre[tineasc\. ~n acest
scop am preg\tit `n anul 2001 o culegere de texte comentate de mine din cele mai
valoroase c\r]i de tehnic\ vocal\ [i din medicin\. Din exemplarele xeroxate am
d\ruit Catedralei din Cluj, P\rintelui Consilier Gavril\ V=rva, la cererea sa, [i
dirijorilor tineri din Arhiepiscopia Clujului, `n speran]a de a le fi de folos p=n\ la
editarea lucr\rii mele, cu complet\rile necesare, specificate la punctele 6 [i 7 din
prefa]a culegerii amintite.

Unii c=nt\re]i biserice[ti, ca [i unii c=nt\re]i de oper\ chiar, nu sunt con[tien]i
de gre[elile pe care le comit `n emisia lor vocal\, pentru c\ nu [tiu s\ fac\ deo-
sebire `ntre sunetele vocale bune [i cele rele, gre[ite. Speciali[ti care s\ confirme
acest lucru sunt prea pu]ini [i din ace[tia, unii nu au con[tiin]\, nici fric\ de
Dumnezeu pentru a spune „tot adev\rul” (nu pe jum\tate), iar al]ii se ab]in s\-[i
dea p\rerea pentru c\ „adev\rul sup\r\ pe om”.  Astfel Don Basilio are aproape
`ntotdeauna „und\ verde”; [i puterea lui de influen]\ este foarte mare.

10 Octav Cristescu, op. cit., p. 69.
11 Ibidem, p. 122.
12 Ibidem.
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Profesorii de canto `[i dau seama, `n general, de gre[elile pe care le fac elevii,
dar nu-i pot `ndrepta pentru c\ nu to]i profesorii [tiu care parte component\ a
organului vocal se face vinovat\ de vicierea sunetului respectiv [i `n zadar tra-
teaz\ efectul dac\ nu cunoa[te cauza. De aceea, nici nu se ocup\ de vocile stricate
sau dac\ se ocup\ nu le rezolv\.

C=nd profesorul ajunge s\ cunoasc\ [i cauza adev\rat\ (dac\ ajunge), poate
`ndrepta elevul dac\ el nu este prea `nvechit `n gre[eal\. Un medic bun poate trata
cu u[urin]\ o boal\ acut\, dar o boal\ cronic\ se vindec\ `n timp `ndelungat, `n
func]ie de capacitatea de reac]ie a organismului [i de ]inerea regimului respectiv.
~n cazul nostru, `n func]ie de puterea de pricepere a c=nt\re]ului [i de perseve-
ren]a lui `n lupta pentru `ndreptare. Don Basillio nu are `ns\ probleme, el se
ocup\ numai de voci bune, naturale, pe care [tie cum s\ le atrag\. „Magnetul acesta
este [i el o calitate.” Cine n-ar vrea s\ lucreze u[or [i sigur numai cu voci bune?
~n biseric\ nu sunt numai c=nt\re]i cu voci alese ca la Conservatorul de Muzic\;
to]i trebuie s\ fie ajuta]i pentru folosul lor [i al Casei Domnului.

~n `ncheiere, prezint fotografia celebrului tenor Enrico Caruso13, cu comen-
tariul pe care l-am f\cut `n culegerile mele de texte:

„Privind fotografia lui Caruso `n rolul Dick
Johnson din opera Fata din West de Puccini,
av=nd toracele `mbr\cat numai `n c\ma[\ [i
centur\, putem observa mai bine, c=t de sus
este diametrul cel mai mare al circumferin]ei
toraco-abdominale. Cu c=t acest diametru este
mai mare [i mai sus, mai aproape de stern, cu
at=t aerul se preseaz\ mai u[or, se c=nt\ mai
u[or, deoarece capacitatea respiratorie este
mare, iar mu[chiul diafragm (care este un
mu[chi lat, cupolat, legat de pl\m=ni [i care
separ\ capacitatea toracic\ de capacitatea ab-
dominal\) are `n felul acesta o suprafa]\ mai
mare, este mai puternic [i `n acela[i timp este
mai bine ajutat de mu[chii abdominali (presa
abdominal\) pentru m\rirea presiunii coloanei
de aer necesar\ sus]inerii sunetelor `nalte din
registrul acut. Aceast\ pozi]ie a diametrului
mare, ideal\ pentru c=nt\re]i, se poate forma [i
la cei cu abdomenul l\sat `n jos, prin exerci]ii
fizice speciale, descrise `n ABC-ul s\n\t\]ii [i
prin exerci]ii zilnice de respira]ie costodia-
fragmal\ pentru m\rirea capacit\]ii de respira]ie a pl\m=nilor [i a fortific\rii
mu[chilor care iau parte la respira]ia for]at\”.

13 Pierre V.R. Key [i Bruno Zirato, op. cit., p. 64-65.
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The breath (respiration), the vocal technique and the interpretation 
of the Church chants

The Church singing is a very important part in the liturgical performance. The

author – a vocal soloist of Opera for 30 years – is able to give some advices concerning

the vocal technique of singing and also the role of the breathing in that process. 

The lyric religious interpretation impose a good musical and vocal technique.

Some of the main mistakes in the vocal interpretation are mentioned. In addition, the

respiration is essential for any kind of music and especially for the Byzantine music. 

The 'great art of singing' calls for a lot of work and practice. In this perspective,
the words of the great musician and composer George Enesco are symptomatic: the art
is 5% inspiration and the rest is hard work.        


