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Logica Lumilor Posibile  
(XVII) 
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Nicolae Brânduș 

 
 
Am înfățișat până acum trei domenii de practică muzicală în 

care voința componistică urma să capete funcții speciale privind 
instituirea unor anume ordini de desfășurare a discursului muzical. 
După cum am afirmat în Logica XVI (Revista Muzica 3/2013, pg. 84) 
ne-am pus problema „constituirii unui discurs muzical redefinit în 
funcțiile sale de bază, și anume clădit pe relație și nu pe enunț-obiect 
sonor în desfășurarea [sa] teleologică.‖ PHTORA I- Durate, Match și 
Cantus Firmus instituie trei domenii de afirmare a acestei opțiuni 
formative pe care le-am studiat în Logica VIII-- XV (Revista Muzica 
3/2011 – 3/2013) și – în ce privește PHTORA I – Durate, în studiul 
„Improvizația în Muzică I‖ din ciclul de conferințe doctorale  publicat în 
2013 de Editura UNMB. 

În cele ce urmează vom prezenta  cea de a patra parte a 
Ciclului PHTORA denumita IDEOFONIE. În plus față de domeniile 
studiate anterior, problema libertății de formare a discursului muzical 
se amplifică și se adâncește atât pe plan structural cât și mai ales 
semantic. Am menționat în intervențiile anterioare, în treacăt până în 
acest moment, problematica specială, de fapt decisivă, legată de 
prezența persoanei în comunicarea muzicală, intitulată, în contextul 
dat, parametrul D. Vom iniția în aparițiile ulterioare din Logica Lumilor 
Posibile o substanțială analiză a acestui aspect: este vorba despre 
studierea resorturilor interne ale afectivității și ale sensului comunicării 
artistice așa cum apar într-o mare parte a literaturii actuale de 
specialitate. 

 
În IDEOFONIE – PHTORA IV se pune explicit problema 

relației în ce privește enunțul prim al obiectului sonor și cea a sensului 
spiritual al comunicării în și prin sunet,  conform versetelor biblice ce 
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stau la baza formării sale în gest și în trăire. Pentru înțelegerea 
textului lucrării vom clarifica câteva date preliminare, după care vom 
atașa un fragment de partitura. 

Ansamblul de interpreți – pe care îi vom denumi cantori – se 
poate compune din cel puțin două, cel mult cinci grupe de voci, 
instrumente sau voci și instrumente. Instrumentele folosite vor fi 
capabile a enunța glissandi în toate registrele. Textul biblic va fi rostit 
concomitent în cel puțin două, cel mult în cinci limbi (română, 
franceză, latină, germană și rusă) de către grupele lingvistice 
corespondente (ansambluri autonome). Partitura stabilește punctele 
de contact între limbile folosite care vor prefigura schimbările 
concomitente de enunț silabic ale textului (textelor), conform 
coincidențelor fonematice ale rostirii. 

 
S-au definit cinci clase de emisii sonore vocale și patru clase 

de emisii instrumentale, după cum urmează: 
 
 

I. Emisii vocale implicând vibrația laringelui 

A. sunete fundamentale (±) glissando 

Proceduri de emisie: ord., nazal, gutural, 
murmurat, îngânat, șoptit, șuierat, rulat. 

B. sunete armonice (±) glissando 

Proceduri de emisie: ord., nazal, gutural, 
murmurat, îngânat  

C. Emisii speciale (±) glissando 

- Sprechstimme: ord., nazal, gutural, 
murmurat, îngânat 

D. Emisii speciale non glissando 

- Vorbit (scandat, declamat): ord., nazal, 
gutural, murmurat, îngânat 

-  

II. Emisii vocale fără vibrația larinxului 

E. Mute (șoptit, rulat) 

 

_______________________________________________________ 
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 I .  Emisii instrumentale (±) glissando 
 

A. sunete fundamentale 

            Proceduri de emisie: à l‘ord., con sord., pizz., 
tremollo, s. tasto, s. pont., col legno, bouché, cuivré, 
c. sord., flatt., bg. variate timpane etc. 

 
 
 
B. Sunete armonice 

Proceduri de emisie: idem A. 
 
 
 
C. Emisii speciale 

 

 

 
 
 
_______________________________________________________ 
 

 
                                

    II. Emisii instrumentale non gliss. 
 
 

D. efecte percutante pe corpul instrumentului  
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Am înfățișat unul din cele patru versete ale Psalmului biblic, 
constituit conform celor menționate anterior în cele cinci limbi. Din 
studierea și punerea în practică a acestui text rezultă inițierea unui 
ritual complex care implică în egală măsură respectarea întocmai a 
principiilor de desfășurare a lecturii silabice și trăirea la maximă 
concentrare a simbolului întrupat. Deci o implicare semantică a celor 
care cântă, personală, directă, nemijlocită. Observăm întrucât nivelul 
de adâncime al formarii discursului muzical devine direct operant, 
odată cu indeterminarea nivelului superficial, într-o altă zonă a 
comunicării prin care sensul adânc spiritual al textului biblic prinde 
corp în sunet (Nivel de Realitate). 

Într-o astfel de lume a simbolului întrupat în gest se poate 
afirma în mod exemplar creativitatea actanților direct aplicata asupra 
textului biblic pus în rostire (rostuire, aș zice). Ca atare, acest 
fragment de Psalm este oferit spre cunoașterea celor chemați spre 
împărtășire. Adică tuturor. 
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