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Cornel Țăranu 
Cântece Nomade1 

 
Ștefan Angi 

 
Cornel Țăranu a avut și are o afinitate legată de 

limpezimea și puritatea sufletească a copilului confruntat cu 
misterele tainicului orient îndepărtat, în timp și spațiu. Îl 
preocupă simbolurile revelatoare ale relației secrete atitudinale 
în gândirea și trăirea hinduistă a confruntărilor vieții cu moartea. 
Contemplă cu pasiune iluzia dominației asupra lumii în 
înlocuirea magică a trăirilor reale cu imaginile închipuite ale 
acestora.  

Operele sale, „fructe neoprite” ale acestei curiozități, 
transmit mesajul melosului străvechi al îndepărtatului Orient, 
înțelepciunea gândirii hinduiste ancorate profund în climatul 
afectiv european. Evocând Ethosul tăinuit în poetica și muzica 
țiganilor nomazi în drumul lor din India către noi, Maestrul 
înviorează în Cântece nomade (1982) magia arhetipurilor 

străvechi a indubitabilei voințe de a trăi în lupta aparent jucăușă 
cu moartea. Apoi, la un sfert de veac, ne incită din nou la cuget 
în Saramandji (2007) pe undele apoteozei dansului, poezia 

conviețuirii dezvăluind intim trecerea căutării sinelui la bucuria 
de a fi împreună.  

După poeziile lui Cezar Baltag, cuprinse în volumul 
Madona din dud2, își construiește libretul pentru piesa de 
cameră vocal-instrumentală Cântece nomade. Varianta 

                                                
1 Evocări pentru omagierea celei de a 85-a aniversări a Maestrului. 
2 Cezar Baltag: Madonna din dud, Editura Eminescu, București, 1973. 
15-20, 53-69. 
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originală non-scenică, aș denumi-o cantată de cameră și, ceva 
mai târziu, după un adaos scenic-coregrafic, operă de cameră. 

La premiera de la Budapesta, în varianta sa scenică a figurat 
sub denumirea de Operă țigănească1.  

În organizarea topică și sintactică a textului, structura 
inițială a poeziilor aplicate suferă modificări menite să 
intensifice dramatismul și expresivitatea melodică a compoziției. 
Ele sunt în deplin consens cu deosebirile psihice între text și 
melodie, ale perceperii estetice poetice și muzicale. Din 
aprecierile lui Kant se poate deduce că, necesitatea în timp a 
duratei trăirii estetice în muzică este mai mare, mai de lungă 
durată decât a textului în sine.2 Spre exemplu, rostirea poetică 
a textului sonetului petrarchist Pace non trovo necesită doar un 

minut și câteva secunde, câtă vreme cântarea pe melodii 
lisztiene a aceluiași text pretinde șase-șapte minute. 

În compoziția Cântece nomade, textul, deși este primar 

în indicația procesului acțiunii, nu este totuși un element 
definitoriu al acesteia. Dramatismul conflictual sugerat aparent 
în text devine realitate în muzică. Se subordonează firesc 
criteriilor melodice ale compoziției. De aici transpunerea locală 
a unor cuvinte și fraze, repetarea temporală a altora, plasarea 

                                                
1 Film. Vetületek Kortárs Zenés Színházi Fesztivál a Mérték Egyesület 
és a Budapesti Kamaraopera rendezésében [Proiecții, Festival 
musical teatral în regia Asociației Măsura și a Operei de camera din 
Budapesta],1991, 23 mai – 5 iúnie. Cornel Țăranu Nomád Énekek 
(Chansosns nomades) Cigányopera Cezar Baltag poémája nyomán 
[după poeziile lui Cezar Baltag]. 
2 Kant confruntă existența estetică a poeziei și muzicii în rolul lor 

diferențiat pe care îl joacă în polarizarea relației complementare 
rațiune–afectivitate fie în direcția rațiunii, – a se vedea poezia, fie a 
sentimentului – muzica. „După poezie aș așeza, dacă este vorba de 
atragerea și emoționarea sufletului, acea artă care îi este, dintre artele 
vorbirii, cea mai apropiată și care se poate îmbina cu ea foarte firesc: 
muzica. Căci, deși ea vorbește doar prin simple senzații, fără 
concepte, și, spre deosebire de poezie, nu oferă nimic reflexiei, totuși 
ea atinge mai multe coarde ale sufletului, deși în mod trecător, totuși 
mai profund.” În: Immanuel Kant, Critica facultății de judecare, Editura 
Științifică și Enciclopedică, București, 1981, 222-223. 
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mai în față sau mai la urmă a unor accente poetice în favoarea 
punctelor culminante ale muzicii, alegerea cu multă grijă a 
frazelor poetice spre a deveni ele un suport adecvat al 
culminațiilor sau finalurilor părților muzicale ale compoziției.1  

 
Mai mult, modificările topice și frazeologice cuprind și 

anumite lărgiri semantice prin introducerea unor cuvinte și 
expresii aievea țigănești și din alte limbi. Autorul scrie: „Am 
încercat să construiesc un limbaj special pentru aceste versuri, 
care sunt folclorice, dar mai e încă ceva pe lângă ele, în care se 
folosesc vreo patru-cinci limbi, bineînțeles româna fiind de 
bază. Dar se înțelege foarte bine. Însă avem câteva citate în 
limba originală și unele sunt în ebraică veche, altele în latină și 
chiar în limba indiană – niște numărători în limba indiană. 
Pentru că acolo sunt originile acestea nomade…”2 Modificările 
textelor poetice sunt totodată condiționate și de legile intrinseci 
ale compunerii muzicale de ordin ritmico-metric și dinamic-
timbral. Din nou îl cităm pe Țăranu: „La un moment dat, am 
scris o lucrare numită Cântece nomade pe versuri de Cezar 

Baltag, în care este vorba despre țigani. Sunt poeme de 
dragoste, de moarte, descântece, blesteme, Povestea celui 
care și-a pierdut umbra în varianta țigănească.”3 

 
Potrivit schemei compoziției, textul apare secționat în 

patru părți:  

                                                
1 Tabelele din contextul analizei reflectă aceste diferențe dintre text 
poetic și structura libretului. 
2 Fragment din Cuvântul introductiv al compozitorului rostit cu ocazia 
Premierei Absolute a Cântecelor nomade, Concertul ansamblului Ars 
Nova, dirijor: Cornel Țăranu, Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj 
Napoca, 3 martie 1983. A se vedea CD documentar la Studioul 
Acustic al Academiei de Muzică clujene sub numărul Caseta 7117. 
3 Postat de Cleopatra David în Decembrie 15, 2011  
Interviu cu maestrul Cornel Ţăranu - Reteaua Literara 
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=33ZvU9rlOfP34QTnwIGoDA#q
=%E2%80%A2%09Postat+de+Cleopatra+David+%C3%AEn+Decem
brie+15%2C+2011+la+12%3A00pm [Fragment]. 

http://reteaualiterara.ning.com/profile/Cleopatra_David
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=33ZvU9rlOfP34QTnwIGoDA#q=%E2%80%A2%09Postat+de+Cleopatra+David+%C3%AEn+Decembrie+15%2C+2011+la+12%3A00pm
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=33ZvU9rlOfP34QTnwIGoDA#q=%E2%80%A2%09Postat+de+Cleopatra+David+%C3%AEn+Decembrie+15%2C+2011+la+12%3A00pm
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=33ZvU9rlOfP34QTnwIGoDA#q=%E2%80%A2%09Postat+de+Cleopatra+David+%C3%AEn+Decembrie+15%2C+2011+la+12%3A00pm
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I. Remember, II. Rire-Mourir (De-a râsul), III. Oléandre 

(Oleandru), IV. Tarot.1 Titlurile au funcții programatice. Cele de 
început și sfârșit sunt de la sine explicite. Denumirile părților 
mediane apar și în traducere pentru evidențierea plasticizantă a 
sensului lor. 

 
 

Pagina 1 
 
Prima parte evocă fascinant conținutul ideatic și 

sentimental al întregii compoziții. Ca introducere, prevestește 
schimbul de esență magic, care stă la baza lucrării: înlocuirea 
într-o aventură cosmică a controlului lumii cu iluzia acestuia 
asupra întregului Univers. Se bazează pe poezia lui Cezar 
Baltag, Pulberea2, care are motto-ul „Eu, Eclesiasticul am fost 
împărat...” provenit din Cartea Ecleziastului3, în care, răsfoind-
o, citim printre altele, cuvintele: „Ceea ce este a mai fost, / ceea 

                                                
1 Cornel Țăranu, Chansons nomades, Edition Salabert, 22. Rue 
Chauchat, 75009 Paris. Toate indicațiile de pagină ale exemplelor 
muzicale provin de la această partitură. 
2 Cezar Baltag, Op.cit p.19-20 
3 Biblia. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2001, p.849, Cap. I/9 
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ce s-a petrecut se va mai petrece / și nimic nu-i proaspăt sub 
soare”1. Ideile poeziei sunt bazate pe acest citat sub forma unui 
refren permutat, asupra căruia poetul pune câte un rând 
alegoric, tăinuind în ele mesajul poeziei care urmează să fie 
dezvăluit muzical de către compozitor de-a lungul celor patru 
părți ale partiturii: 

Știu un zvon pe de rost, 
clipa trece în zi: 
ce va fi a mai fost, 
ce a fost va mai fi. 

 
Structura spirituală a poeziei reflectă premonitiv 

procesul circular infinit al aventurii amintite mai sus despre 
confruntarea repetitivă a vieții cu moartea. Prima strofă este 
chintesența, ideograma paradoxului pascalian nu m-ai căuta 
dacă nu m-ai fi găsit, care are antecedente antice și posterități 
contemporane deopotrivă.2 În cazul Cântecelor nomade, 
îmbracă habitusul estetic al reflectării poetice-muzicale. 

Ideile următoarelor două strofe trec deasupra alegoriilor 
magice ale părților II, III și IV, iluminând sensul lor lirico-
dramatic: 

 
Efemera-și găsi 
în secundă un rost. 
Ce a fost va mai fi, 
ce va fi a mai fost. 
 
Cine-și poate zidi 
în văpaie un rost ? 

                                                
1 Biblia, idem 
2 La Platon, „Abia așa, cu recursul la o cunoștință dinainte dobândită 
poate el lămuri cunoașterea prezentă” [Menon, teoria reminiscenței]. 
La Aristotel, „cu teoria sa a actualității și virtualității, spiritul cunoaște 
actual ceva nou ce-i deține virtual cunoștința,” Cf: Constantin Noica, 
Devenirea întru ființă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 
1981 p. 19-20. [Noica însuși:] „Cu «nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi 
găsit», ca expresie a cercului de conștiință, trebuie să înceapă și să 
sfârșească orice conștiință filosofică”. Idem, p. 33. 
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A mai fost ce va fi ? 
Va mai fi ce a fost ? 

 

Ultima strofă este rezervată pentru coda-epilog a 
compoziției, pretinzând puritate și inocență vieții în lupta sa cu 
moartea: 

Și-acel foșnet sublim 
ca un râs de copil : 
Haveil havulim 
hacoil haveil1 

 

Ultimele rânduri, evocând ideea de bază din Cartea 
Ecleziastului din Biblie – Deșertăciunea deșertăciunilor, toate 
sunt deșertăciune (în limba ebraică) –, devin din parte în parte 

(cu excepția celei de a doua, în care precedă Coda) suportul 
concluziv al evenimentelor. 

 

 
Pagina 2 

                                                
1 Haveil havulim hacoil haveil versetul 2 din Capitolul I al Cărții 
Eclesiastului în limba ebraică, însemnând Deşertăciunea 
deşertăciunilor toate sunt deşărtăciune.  
A se consulta Website-ul https://destepti.ro/ce-inseamna-si-care-este-
originea-expresiei-vanitas-vanitatum-et-omnia-vanitas  

https://destepti.ro/ce-inseamna-si-care-este-originea-expresiei-vanitas-vanitatum-et-omnia-vanitas
https://destepti.ro/ce-inseamna-si-care-este-originea-expresiei-vanitas-vanitatum-et-omnia-vanitas
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Partea a doua înfățișează „un dialog grotesc-ironic cu 
moartea, este un fel de tiflă care se dă morții.”1 Dacă în prima 

parte, poezia prelucrată muzical apare în întregime (păstrând 
doar ultima strofă pentru Fine), părțile următoare sunt construite 

pe montajul compozitorului obținut din textele poeziilor 
baltagiene2, cu procedeele prozodice deja semnalate. Sunt 
semnificative în mod deosebit eliziunile (a se vedea paralela 
poezie – montaj) unor strofe și ale fragmentelor mai mici în 
vederea asigurării unei surse mai tensionate și mai conflictuale, 
pentru transcenderea muzicală a mesajului evidențiat. 
II. Rire-Mourir (De-a râsul)  
Libero 
Moderato  [mensural]  
Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine râde, pune tot. 
Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine arde, vede tot. 
1. Lume lume, lasă lasă 
Am plecat râzând de acasă 
La un râs și o depărtare 
Yec , 
Mi-a căzut râsu-n picioare 
2. C-am zâmbit și am amețit 
Yec, dui,  
Și parcă m-am poticnit. 
Yec, dui, trin, shtar, 
luminate nenufar  
Acum tac cu fața-n sus 
M-am stricat de-atâta râs 
Yec, dui, trin, shtar, 
Fugi cu țeasta în ștergar, 
3. Acum tac cu fața-n sus 
M-am stricat de-atâta râs 
Efta, okta, enia, tesh  
zboară uliul din măceș  

7. (Libero) 
 [cocomitența momentelor 
vocale libero cu cele 
instrumentale mensurale 
(cvasi-giusto Moderato)]   
Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine râde, pune tot.  
Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine râde, arde tot.  
8. Și din păr îmi fac făclie k 
și din tibii pirostrie.  
Și lovesc în vâlvătaie  
Yec! dui! trin! shtar! 
Cu picioarele vătraie.  
Efta, ofta, enia, tesh! 
9. Și din păr îmi fac făclie  
și din tibii pirostrie.  
Și lovesc în vâlvătaie  
Cu picioarele-n vătraie. 
10. Și mi-ascund în flăcări 
craniul  
și-mi spoiesc moartea cu 
staniu.  
Ort, ort, zlot, zlot, 
Improvizat, scandat, repetat  

                                                
1  Fragment din Cuvântul introductiv de la Premiera absolută. A se 
vedea nota de subsol nr.5. 
2 Pulberea, De-a râsul, Oleandru, Tarot În: Cezar Baltag: Madonna 
din dud, Editura Eminescu, București, 1973, 15-20, 53-69. 
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4. Ort, ort, zlot, zlot, 
Libero 
Moderato [mensural] 
Nouă fete, nouă babe 
Libero 
Cine râde pune tot. 
Moderato [mensural] 
Libero 
Îmi culeg oasele albe 
5. ort, ort, zlot, zlot,  
Moderato [mensural] 
Libero 
și-mi fac coastele surcele   
Cine arde vede tot. 
Și aprind focul cu ele.  
6. Giusto  
Cvasi-Giusto [mensural] 
Du-te, du-te [Yec!] nevăzute [dui!] 
Nu mai face [trin!] râs în curte 
[shtar!] 
C-am zâmbit [Yec!]și am amețit 
[dui!]  
Și parcă m-am poticnit. Yec! dui! 
trin! shtar! 
 

[1]Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine râde pune tot. 
[2] Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine arde, vede tot.  
[3} Yec! dui! trin! shtar! 
Luminate nenufar.  
[4] Efta, okta, enia, tesh. 
zboară uliul prin măceș  
[5] Haveil, havuil, hacoil, 
havelim  [psalmodie]  
Coda 
[3x repetat] 
Șade maica paparudă  
și se ține să nu râdă 
[volta II: canon ad libit 
femmes, hommes] 
[volta III: Libremenet, 
décomposer le texte et 
descresc.!] 

 
Asocierile posibile, care se pot lega direct de contextul 

alegoric al textului, amintesc și prevestesc pe de o parte jocul și 
prorocirile din cărțile Tarot desfășurate în ultima parte a 
compoziției, pe de alta, permanența lăuntrică a angoasei în 
subconștient față de iminența morții. Imaginile suprarealiste ale 
textului redau sentimentul grotesc-autoironic al neputinței în 
încercarea de a stăpâni inegala conversație cu moartea. Spre 
exemplu: Îmi culeg oasele albe/ și-mi fac coastele surcele /și 
aprind focul cu ele. Sau: Și din păr îmi fac făclie / și din tibii 
pirostrie. / Și lovesc în vâlvătaie / Cu picioarele-n vătraie. 

Finalul cu tenta jocului foarte serios și cu un curaj ironic îl 
întrece pe erou când afirmă strigând: Și mi-ascund în flăcări 
craniul / și-mi spoiesc moartea cu staniu. Iată tifla de care 
amintește maestrul în Cuvântul introductiv. Psalmodierea 
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repetată a citatului – Haveil havulim hacoil haveil este urmată 
de o Codă compusă pe textul Șade maica paparudă / și se ține 
să nu râdă. Prin ea se dezvăluie climatul ambivalent – râs-
moarte – caracteristic încă de la început, fiind semnificat 
ingenios în binomul titlului francez Rire-Mourir. 

 
 
 

 
 

Pagina 13 
 
 
Partea a treia este „un fel de bocet, cu niște elemente 

de incantații”1. Textul pentru partea a treia, similar părții 
antecedente, elimină strofe și rânduri multe din structura 
poemului ce-i stă la bază, cu scopul de a oferi muzicii compuse 
pe el posibilitatea exprimării și trăirii plenare a tragismului tăinuit 
în semnificația simbolică-alegorică a poeziei. 

 

                                                
1 Țăranu, din Cuvânt introductiv, fragment 
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III. Oléandre [Oleandru] 
Libero 
Umblă mai iute sfinte leandre 
Me pala tute, tu pala mande, 
Ţine-mă pământul cu iarbă  
că vrea umbra să mă soarbă. i 
Foc, aici soroc, 
Nu mă pot opri deloc. 
 Sus pe coline frate oricine 
eu după tine, tu după mine 
Piu mosso 
Auzi cum se aude vântu-n 
paparude  
Cal strănechezând amiaza 
chemând 
Libero 
Khaite ceama? 
Khaite garauama? 
1. Tare supărat pe lume  
Că eu trec și ea rămâne.  
călător lunecător  
azi fecior mâine ulcior 
Horă [La pian] 
2. Tot mergând și înnoptând 
mi-a crescut părul prea lung  
Mosso 
Într-o noapte la Sumedru  
A venit un fulger negru 
Și când m-am trezit în ploaie 
Cu pletele vâlvătaiel 
De văpaie și dogoare 
Îmi călcam păru-n picioare  
3. Ţine-mă pământul cu iarbă 
că vrea umbra să mă soarbă. 
Cvasi Giusto  
5. Of, Margine, Margine 
Cu buzele agere  
Libero 
Iubește! mamă pe Pârvu  
Me pala tute 
Râde umbra de se strâmbe, 

7. Un poco precipit 
Merg cu umbra după mine. 
Eu o trag și ea nu vine, 
Cintezoi de mușuroi 
M-a trântit umbra-n noroi  
8. La movila cu sulfine 
A murit calul sub mine 
Amândoi sub Anatem  
Aolica șocherdem 
9.Hai, merau, merau, merau 
Anday soste-ni-geanau 
geanau 
geanau 
geanau 
Că eu mor de viu 
de viu 
de viu  
Și pentru ce mor nu știu  
Și pentru ce mor nu știu 
10. Umblă mai iute,  
Umblă mai iute  
Sfinte leandre,  
Me pala tute 
Me pala tute 
Me pala tute 
Me pala mande 
me pala mande 
me pala mande 
11. Recitator solo 
Létút, létút pala mande 
te cinè, rokhiá pa mande 
Só khadea te del ode’l 
Pál amara baró kher. 
Cirikli mare’l phakhasa 
na mai kher manghe ia khasa! 
Recitator.  
Cirikli telal o jazo 
Na mai kher manghe nekhazo. 
Cirikli telal o jazo 
Ţine-mă pământ cu iarbă  
Pasăre de baltă udă. 
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c-am îmblânzit oala cu hârbu 
tu pala mande 
c-am făcut obraz de umbră 
c-am îmblânzit oala cu hârbu 
me pala tute,  
tu pala mande. 
6.  
1. șocardea 
2. sosarea  
Recit. Șocardea, sosarea 
Sonac bun socasea. 
Sonac bun socasea →repet e 
descresc. 
 
 

Că vrea umbra să mă soarbă  
Na mai kher manghe necazo 
Nu-i mai fă lui mandea-n ciudă 
12. Aici foc, aici soroc. 
Călător lunecător 
Of Margine, Margine 
Nu mă pot opri deloc 
Azi fecior, mâine ulcior.  
Tutti:  
Rămâi moarte dumneata 
Vine noaptea, nu pot sta.  
 

 
Umbra legendarului erou antic din mitul Leandros se 

perindă peste alegoriile începutului și sfârșitului textului părții a 
treia. „Tânărul Leandru, originar din Abidos, trecea în fiecare 
noapte Helespontul înot ca să o vadă pe Hero, o preoteasă a 
Afroditei din Sestos, localitate aflată pe celălalt țărm. Într-o 
noapte a dispărut în valuri, iar a doua zi de dimineață, când 
trupul său fără viață a fost adus de ape la mal, Hero, disperată, 
s-a aruncat în mare din turnul în care îl așteptase în zadar pe 
Leandru.”1 Până aici e legenda. O dragoste tăinuită pe care o 
întrerupe moartea. Tânăra îl așteaptă în zadar pe iubitul ei răpit 
de moarte. Roagă moartea ca să mai aștepte, aceasta nu se 
înduplecă și-i răspunde premonitiv: „vine noaptea, nu pot sta”. 
Întreg traiectul ideatic-sentimental al textul pendulează între 
cele două puncte ale dramatismului relației iubire-moarte. 
Rândurile poetice ale melosului părții se reflectă dezvăluind 
semnificația tragică a mesajului. Tensiunea dramatismului 
pasional crește simțitor în evoluția evenimentelor sensibilizate 
poetic, de la chemarea iubitului să vină și frica morții, la furia 
neputinței și până la implorarea morții neiertătoare: 

                                                
1 Episod din poemul antic Leandros opera lui Musaios. În: Anna 
Ferrari, Dicționar de mitologie greacă și latină, Editura Polirom, Iași-
București, 2003, p. 489. 
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Umblă mai iute sfinte Leandre (...) Ține-mă pământul cu 
iarbă / că vrea umbra să mă soarbă. (...) Nu mă pot opri deloc.  

Tare supărat pe lume / Că eu trec și ea rămâne. (...) Că 
eu mor de viu / Și pentru ce mor nu știu. 

Rămâi moarte dumneata / Vine noaptea, nu pot sta.  

 
 
Lipsa refrenului final, prezent în celelalte părți – Haveil 

havulim hacoil haveil. [Deșertăciunea deșertăciunilor toate sunt 
deșertăciune] – indică paradoxal eclipsa speranței nepierdute. 

Floarea oleandru în limba florilor medievală însemna, 
poate datorită înfloririi sale abundente pe tot timpul verii, 
simbolul dragostei în permanentă așteptare (ne)răbdătoare.1 

 
 

 
 

Pagina 25 

                                                
1 Magyar Katolikus Lexikon [Lexicon Catolic Maghiar] format 
electronic, articolul Leander în: http://lexikon.katolikus.hu/  

http://lexikon.katolikus.hu/
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Partea a patra. Textul părții finale se compune dintr-o 
impresionantă cavalcadă a cuvintelor, expresiilor și imaginilor 
vii ale gesturilor magice; vrăji și prorociri din carte, precum 
sugerează și titlul – Tarot. În comentariul său, autorul arată, cu 
tente jucăușe, că la finalul jocului de cărți „se ghicește, cine 
știe. Un joc de 72 de cărți, am și eu aici. Și este vorba de un 
cântec de leagăn «fals» care, de fapt, i se cântă eroului 
principal, ce este descântat de niște ursitoare, de niște 
vrăjitoare. Un alt moment este unul de incantație, de dragoste, 
și în final, apare un moment liric în care se vorbește despre 
diversele băuturi, licori vrăjite, de alte plante ale căror efecte se 
pare că sunt foarte speciale”.1  
Tarot Oui, ce jeu de cartes 
que possèdent 
Les Bohémiens est la bible des 
bibles  
Da, jocul ăsta de cărți 
posedată  
de Țigani le este biblia bibliei 
Continuando  
(1)Oui, ce jeu... que possèdent 
(2)Ce jeu de cartes... Les 
Bohémiens 
est la bible... la bible des bibles 
(3)La bible... la bible... la bible. 
1. Dormi cu fața la pământ. 
Dormi cu fața la pământ. 
Prunc tomnatic și cărunt  
Tu albești eu te descânt,  
Între noi nici un cuvânt  
2. De ar fi moartea cineva 
Singur m-aș duce la ea.  
Dar mi-ești moarte despletită  
Cu cămașa nămolită  
Parcă-mi dai carnea cu bobii. 
3. Mă desparți și m-apropii 
Trei-nainte, patru după  
siclu, sceptru, paloș, cupa, 
4.[Parte numai instrumentală] 

ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(D) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
Chitra (ritm hindu) 
Hala i pa 
Hala i pa 
Hala i pa 
Flogabitus mascarun 
Aze uph zeffer al phun 
Hala ipa ipa da 
Hunte lentu hană na 
Recit. 
Azi o naștem pe Alceste  
Testimonium ludus est.  
He lipa ipa da 
Hunte lentu hană na 
Hainănai dubadalen 
dichisina buhagean 
jalendéne chinde nezna 
bustaista ren bohaleana 
12. (fără text), apoi: 
dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 

                                                
1 Țăranu, comentariul citat, fragment. 
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5. Magdalena ieși afară 
vârtecap, vârtecap, ai sărit din 
zodiac. 
Cu ghiocul subțioară în laba 
grifonului 
Roata ghinionului  
6. Să-mi clocești salba cu 
pieptul 
vârtecap, vârtecap,  
paloș, cupă siclu, sceptru. 
Andante 
(episod muzical) 
7. Piersica de fată mare  
dă la șarpe de mâncare 
8.Toarnă râsul tău înalt din tine 
în celălalt 
Auleu ce văd eu, osul tău la 
fierăstrău. 
Te-a ursât ursoaica rău. 
9. [instrumental, fără text] 
10. Vârtecap, vârtecap, ai sărit 
din zodiac  
În laba grifonului  
Vârtecap, vârtecap, ai sărit din 
zodiac. 
Roata ghinionului  
Și călare pe catâr strigă 
dracului: odâr. 
11. Théka (ritm hindu) 
dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
(A) ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(B) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(C) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
dhă, dhă, din, tă, 

ki ta kata, gadi gana, 
13. A ieșit cloșca din scrumuri  
Și te-a scos la două drumuri  
Cu-n cărbune și-un cercel.  
Și o nuia de asfodel.  
14. Mătrăgună doamnă bună  
care stela ști cășună.  
Noaptea când începe Lișca  
și un cercel  
cu ucigă-l toaca  
Și nuia de asfodel  
15. Și-și aruncă-n taur șalu-și.  
cupă siclu, sceptru, paloș, 
Ce mai melca codobelca 
Ai pierdut în iad zăvelca  
16. În ceaunu' ca tăciunu' k 
Mătrăgună doamnă bună  
Fierbe numărul niciunu'  
Doamnă bună 
Fierbe numărul niciunu'  
Și am zărit în tabernacul  
între lup și câine, racul.  
cum bea ochiul auster  
Al lui Oroaloer, 
Labidubidubaidumba landulandu 
gamengher 
„D” [citarea începutului] 
Și acel foșnet sublim  
ca un râs de copil  
haveil, havulim, hacoil, haveil, 
improvizat haveil, hacoil  
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Magia descântecelor rostite pentru lecuirea anumitor 
boli sau dezlegarea unui farmec1, formule magice ale 
incantațiilor recitate pentru obținerea unor efecte supranaturale2 
stau la baza textului părții finale.  

Într-o stare de somn magic al muribundului i se rostește 
descântecul: Dormi cu fața la pământ / Prunc tomnatic și cărunt 
/ Tu albești eu te descânt, / Între noi nici un cuvânt.” În locul lui, 
parcă, din starea sa de somnolență, se reproduce alegoric frica 
și dialogul visat cu moartea: De ar fi moartea cineva / Singur m-

                                                
1 Descântec: „Text magic (de obicei în versuri) care, fiind rostit (și 
însoțit de anumite gesturi), se crede că lecuiește o anumită boală sau 
dezleagă un farmec. /des- + cântec” Sursa: Noul dicționar explicativ al 
limbii române | Permalink. 
În: https://dexonline.ro/definitie/desc%C3%A2ntec/59902  
A se mai vedea: Pócs Éva, Varázsszó [varázsige, varázsformula] 
„Cuvânt magic, descântec, formula magică: un cuvânt sau o frază prin 
expresie căruia eroul unui basm sau mit devine capabil de a face ceva 
suprareal, imposibil de făcut în realitate: devine invizibil, respiră, 
invocă ceva sau face să dispară ceva, izgonește ceva sau pe cineva 
etc. Rolul său este înrudit cu acela al incantației; câtă vreme însă 
incantațiile sunt rostite la propriu în situații reale, povestea magică 
reprezintă un text fictiv pus în gura eroului. Se caracterizează printr-o 
formă scurtă, cu o structură solidă, adesea cu o varietate spațială și 
temporală mare, și o consistență de ordin formal”. Fragment. 
[Traducerea noastră – Șt. A] In: Magyar Néprajzi Lexikon [Lexicon 
Ethnographic Maghiar], Akadémiai, Budapest, 1982, vol. 5 p. 487. 
2 „Incantație, s. f. Formulă magică, cântată sau recitată (pentru a 

obține un efect supranatural). ♦ Fig. (Stare de) încântare; farmec, 

delectare. – Din fr. incantation. sursa: DEX '09 (2009) În: 
https://dexonline.ro/definitie/incanta%C8%9Bie A se mai vedea: Pócs 
Éva, Ráolvasás [Incantațíe], „text viu în formă tradițională folosit în 
scopuri magice. Este rostit pentru înrâurirea vieții individuale. Se 
bazează pe credința în eficacitatea cuvântului rostit (cuvântul magic). 
Este foarte veche, reprezentând una dintre procedurile fundamentele 
ale demersurilor magice din întreaga lume. Până și în secolul al XX-
lea, în credința populară au rămas vii multe arhetipuri de incantație în 
Europa chiar și în credința folclorică maghiară.” Fragment [Traducerea 
noastră – Șt. A] In: Magyar Néprajzi Lexikon [Lexicon Ethnographic 
Maghiar], Akadémiai, Budapest, 1981, vol. 4 p. 304. 

javascript:;
javascript:;
https://www.dex.ro/DESCÂNTEC%20~ce/331491
https://dexonline.ro/definitie/desc%C3%A2ntec/59902
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/definitie/incanta%C8%9Bie


Revista MUZICA Nr. 7 / 2019   

25 

aș duce la ea./ Dar mi-ești moarte despletită / Cu cămașa 
nămolită / Parcă-mi dai carnea cu bobii, / Mă desparți și m-
apropii.  

 
Dialogul mut, redus la monolog, continuă rostit de toți 

cântăreții travestiți în eroi ai magiei lecuitoare, tranzitive: 
vârtecap, vârtecap, ai sărit din zodiac, / Cu ghiocul 

subțioară în laba grifonului / Roata ghinionului 
Să-mi clocești salba cu pieptul, 
Și călare pe catâr strigă dracului: odâr 
 
Dinamismul finalului este intensificat și de recitarea unor 

șiruri de foneme monosilabice în diferite limbi pe ritmuri 
hinduse, precum vom arata mai la urmă.  

După multe peripeții magice aparent dialogante, finalul 
devine transfigurat într-un naturalism baladesc-popular: Și am 
zărit în tabernacul / între lup și câine, racul, / cum bea ochiul 
auster / al lui Oroaloer. 

 

Cvasi-Coda reproduce cu un vector recurent atmosfera 
sentimentală a „reamintirilor” – Remember – de la început. 

Dacă la prima intradă se dădea curs la rotirea infinită a 
paradoxului pascalian, nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit, la 

ultima, în final, firească ar fi punerea de punct pe orbita cercului 
între sfârșit și un nou început. Inerția rotirii infinite se 
împotrivește însă unei opriri chiar momentane.  

Compozitorul finalizează textul compoziției introducând 
ultima strofă a poemului de la început, Pulberea și reliefează 
geneza mișcării circulare la infinit prin metafora sublimului râs al 
copilului urmat de refrenul final repetat din parte în parte a 
compoziției, – Deșertăciunea deșertăciunilor toate sunt 
deșertăciune: 

 
Și-acel foșnet sublim 
ca un râs de copil: 
Haveil havulim 
hacoil haveil 
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Îl îndeamnă astfel pe spectator la rememorarea citatului 
din Cartea Ecleziastului1: „Ceea ce este a mai fost, / ceea ce s-
a petrecut, se va mai petrece / și nimic nu-i proaspăt sub 
soare”2 – citat pe care au reînviat cu fidelitate rândurile primei 
strofe a poemului: 

 
Știu un zvon pe de rost, 
clipa trece în zi: 
ce va fi a mai fost, 
ce a fost va mai fi. 

 
 

Îndemnul trage după sine asocierea secvenței cântului 
gregorian Victimae pascali3 laudes: Mors et vita duello / 
conflixere mirando: / dux vitae mortuus, / regnat vivus”4, 
dezvăluind astfel transcenderea între ce va fi și ce a mai fost. 

                                                
1 Biblia. Ed. citat p.849, Cap. I/9. 
2 Biblia, idem. 
3 O coincidență evocând parcă arhetipurile jungiene: paradox 
pascalian – secvență pascală gregoriană. În categoriile arhetipurilor 
inconștientului colectiv Jung descria „inconștientul colectiv ca pe niște 
<imagini inconștiente ale instinctelor>. Aceasta este una dintre cele 
mai originale contribuții ale lui Jung în psihologie. 
În spatele minții moderne, a spus el, se ascunde mentalitatea primitivă 
inițială a strămoșilor noștri, sub formă de povești și simboluri, pentru 
care noi manifestăm o atracție naturală. Ne bazăm pe aceste teme 
instinctive în asamblarea poveștilor și scenelor imaginare, iar ele apar 
nechemate în visele și fanteziile noastre. Inconștientul colectiv se 
arătă în modele numite arhetipuri. 
Arhetipurile sunt modelele care ar fi apărut în mod fiabil în mediul 
ancestral al oamenilor (așa-numitul EEA sau mediul adaptării 
evoluționare (environment of evolutionary adaptedness) - un termen 
folosit de psihologi, mult timp după formularea lui de către Jung”. În: 
https://www.scientia.ro/homo-humanus/introducere-in-psihologie-
russell-a-dewey/7126-carl-jung.html  
4 Duelul morții și al viețiii / E o bătălie stranie:/ Stăpânul vieții [odată] 
mort / Domnește [veșnic] viu. Traducere: Pavel Pușcaș.  

https://www.scientia.ro/homo-humanus/introducere-in-psihologie-russell-a-dewey/7126-carl-jung.html
https://www.scientia.ro/homo-humanus/introducere-in-psihologie-russell-a-dewey/7126-carl-jung.html
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Acest ultim pas trecător, momentul hermeneutic al lui între1 

enigmatic apare interogativ la Mihály Babits: 
La firul ierbii, gândul să te ducă: / de ce mai crește, dacă 

se usucă? / și dacă se usucă, de ce oare / din nou se naște, și 
de ce iar moare? 2 

Geneza mișcării circulare la infinit este acompaniată de 
metafora sublimului râs de copil. 

 

Pagina 44 
 
 
Discursul muzical mozaicat. Luate în ansamblu, 

componentele stilistice și expresive precum și procedeele de 
macro- și micro-structurare ale formei discursului muzical care 
stau la baza lucrării Cântece nomade a lui Cornel Țăranu le 
putem surprinde în procesualitatea lor generică prin termenul 
de mozaicare. Structura celor patru părți ale piesei au 

comportamentul unor tablouri mozaicate cursive sugerând de 

                                                
1 „Există şi aici o tensiune.(...) Ea se crează între alteritatea şi 
familiaritatea pe care tradiţia o are pentru noi, între obiectualitatea 
vizată istoric şi apartenenţa la o tradiţie. În acest interval (Zwischen) 
se găseşte adevăratul loc al hermeneuticii.” În: H.-G. Gadamer, 
Adevăr şi metodă, Ed. Teora, Bucureşti, 2001, p. 225. 
2 Babits Mihály, Meditație nocturnă, În: Babits Mihály, Poeme. În 
românește de Constantin Olariu. Ed. Univers, București, 1977, p. 19. 
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fiecare dată alura in nascendi a contemplării. Ele se perindă 

asupra auditorului ca imagini în zbor, aidoma covoarelor 
plutinde ale basmelor persane de altă dată. Despre mozaicurile 
antice știm că ele au fost montate din mici corpuri strălucitoare, 
colorate, purtătoare pre-existente - pars pro totouri devansate – 

ale semnificației finale. Microstructurile compoziției lui Țăranu 
au comportament similar în felul lor de fi, contribuind jucăuș dar 
esențial la întregirea și definitivarea macrostructurii mesajului.1 
Timpul muzical al mozaicurilor fluide devine alteregoul spațial al 
edificiilor antice. Celebrul chiasm dintr-un aforism al lui Goethe 
ne susține pledoaria pentru familiarizarea termenului de 
mozaicare între stilemele maestrului Țăranu: Goethe, preluând 
butada lui Schelling şi întregind-o, scrie în Reflecţiile sale: "Un 

nobil filosof vorbea de arta construcţiilor ca de o muzică 
împietrită, întâmpinând unele dezaprobări. Noi credem că n-am 
putea reproduce mai bine acest gând frumos, decât numind 
arhitectura o artă a sunetelor amuţite.  

Să ne gândim la Orfeu, care, atunci când i s-a arătat un 
imens loc pustiu pentru a clădi pe el, s-a aşezat cuminte în 
partea cea mai potrivită şi, prin sunetele însufleţitoare ale lirei 
sale, a ridicat în jurul său o piaţă spaţioasă. Înduioşate de 
sunetele când puternice şi poruncitoare, când dulci şi 
ademenitoare, blocurile de piatră se smulseră din stâncile 
uriaşe, luând, în vreme ce dansau însufleţite, forme artistic-
meşteşugite, pentru a se orândui apoi în straturi ritmice şi ziduri 
de toată frumuseţea. Şi tot astfel se alăturară uliţă cu uliţă, 
stradă după stradă. Nici zidurile de apărare nu lipsiră. 

 
 Sunetele se pierd, dar armonia rămâne.”2 
 
În conceperea structurii compoziției, Țăranu acordă 

mare atenție păstrării aparenței caracterului unic al discursului 

                                                
1 Prepararea cu pătrățele și cerculețe roșii ale unora dintre exemplele 
muzicale evidențiază potrivirea jucăușă a componentelor de particule 
- mozaicate – micro-motive melopeice, acorduri repetate ad libitum – 
aparent independente, în contextul integrant al structurii. 
2 Goethe, J.W., Maxime şi reflecții, București, 1972, pp. 205-207. 
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muzical. Dincolo însă de aparența acestei unicități, domină 
prezența unui control din partea autorului asupra iluziilor. 
Aceste celule cvasi independente și săltărețe, similare unor 
așchii zburătoare (dar controlate), sunt prezentate subînțeles 
într-o splendidă metaforă de către Anatol Vieru în cronica sa 
despre Orestia I a lui Aurel Stroe și Cântecele nomade de 

Cornel Țăranu: „Când privești partitura scrisă parcă sumar de 
compozitor, dacă nu cunoști temperamentul lui Cornel Țăranu, 
ți se pare că ea a fost lucrată în grabă printr-un fel de rapide și 
mărunte aruncături de briceag. În realitate, autorul a meșterit la 
ea câțiva ani și s-a apropiat prin nervoase (dar precaute) 
aproximații de varianta finală; în etapa în care muzica a intrat în 
repetiții, autorul mai făcea încă modificări importante. Fără a-și 
fi pierdut spontaneitatea, lucrarea lui Cornel Țăranu poartă 
acum pecetea definitivului.”1 Audierea repetată a piesei nu 
știrbește nimic din acest imediat al re-trăirii evenimentelor parcă 
mereu improvizate. Viabilitatea audierilor repetate se bazează 
pe iluzia alterității re-trăite ale microstructurilor piesei cvasi 
independente dar nu și de sine stătătoare, menite să se 
integreze în tablouri mozaicate asupra evenimentelor nomade.  

Autorul mărturisește la rândul lui împrejurările și sursele 
acestor inspirații imediate în colaborările sale cu poetul Cezar 
Baltag: „La un moment dat, am scris o lucrare numită Cântece 
nomade pe versuri de Cezar Baltag, în care este vorba despre 
țigani. Sunt poeme de dragoste, de moarte, descântece, 
blesteme, Povestea celui care și-a pierdut umbra în varianta 

țigănească. Am integrat în lucrare niște ritmuri indiene pe care 
le cunosc foarte bine din perioada Messiaen. Se numesc Chitra 
și Teka. Unul dintre aceste ritmuri s-a potrivit perfect pe una din 

incantațiile pe care le-a scris Cezar. Aceasta a fost o potrivire 
mai mult decât stranie și simptomatică. Se știe că originea 
țiganilor este în India și, când am scris lucrarea, Cezar mi-a pus 
la dispoziție și elemente de folclor țigănesc, unele culese chiar 

                                                
1 Fragment din articolul lui Anatol Vieru, Memorabile prime audiții în: 
revista Ramuri, iunie 1983  
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de el. Am constatat amândoi că în limba gipsy se păstrează 

elemente foarte clare din limba hindi și chiar din sanscrită.”1 
Suportul poetic al melosului are deci texte și în alte limbi 

dintre care prioritate se acordă textelor țigănești preluate din 
poeziile lui Cezar Baltag. Prezența lor în contextul general al 
compoziției are motivație de ordin „polifonic timbral”, având un 
caracter ilustrativ-sonor în mozaicarea integrală în redarea 
cursivă a tablourilor. Această poziționare firească fără pretenția 
unor cunoștințe prealabile ale limbii se aseamănă cu prezența 
unor citate din limbi mai puțin accesibile în unele capitole ale 
romanului lui Umberto Eco, Numele trandafirului, unde 

descrierea intonației plasticizante a citirii cu voce tare a textului 
înlocuiește eclatant necesitatea oricărei traduceri. A se vedea 
fragmentul – recitarea de către Gugliemo a unui poem iberic – 
din romanul lui Umberto Eco, Numele trandafirului. 

Dialogul are loc între cei doi eroi principali ai romanului: 
Gugliemo (savantul Pater franciscan invitatul conducerii ordinii 
benedictine din Melc pentru a dezvălui misterul unor crime 
inexplicabile care au avut loc în ultima perioadă în incinta 
mănăstirii) și tânărul Adso (copilul unei familii nobile dat în grija 
lui Gugliemo potrivit sistemului de educație al Patristicii 
medieval. După ficțiunea lui Umberto Eco romanul Numele 
Trandafirului este scris de către Adso după rememorarea 

evenimentelor din Melc în adânca lui bătrânețe). Episodul citat 
– dialog între cei doi scotocind pe furiș printre cărți – se petrece 
în biblioteca mănăstirii:  
                     
            -  „Vezi ce mai e și-n celălalt dulap! 

Şi eu, îndeplinind și mișcând volume de la locul lor: 
- Historia anglorum de Beda ... Şi tot de Beda De 

aedificatione templi, De tabemaculo, De temporibus et computo 

                                                
1http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-
badea-cleopatra-david-cornel-taranu  postat de Cleopatra David în 
Decembrie 15, 2011, rețeaua literară / la red literaria poezie, proză, 
muzică, arte plastice, foto, video, evenimente 
„În momentul în care reuşeşti să transmiţi emoţie, ai rezolvat 
esenţialul”. Interviu cu maestrul Cornel Ţăranu. 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profile/Cleopatra_David
http://reteaualiterara.ning.com/
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et chronica et circuli Dyonisi, Ortographia, De rmkione me-
trorum, Vita Sancti Cuthberti, Ars metrica... 

             - E firesc, toate operele Venerabilului... Și privește-le pe 
astea! De rhetorica cognatione, Locorum rhetoricorum 
distincţia, şi aici atâţia grămătici, Priscianus, Honoratus, 

Donatus, Maximius, Victorianus, Metrorius, Eutiches, Servius, 
Focas, Asperus . .. Ciudat, mai întâi credeam că aici ar fi autori 
din Anglia ... Să ne uităm mai jos ... 
            - Hisperica ... jamina. Ce e? 

            - Un poem iberic. Ascultă: 
Hoc spumans mundanas obvallat Pelagus oraş 
terrestres amniosis fluctibus cudit margines. 
Saxeas undosis molibus irruit avionias. 
Infima bomboso vertice miscet glareas 
asprifero spergit spumas sulco, 
sonoreis frequenter quatitur flabris ... 

Eu nu înțelegeam sensul, dar Guglielmo citea făcând să 
i se rostogolească vorbele din gură în așa chip încât auzeam 
zgomotul valurilor și al spumei din apa mării.” (În: Umberto Eco, 
Numele trandafirului, Ed. Dacia, Cluj, 1984 p. 311) 

Spre a demonstra inoportunitatea traducerii textului în 
cauză, am împrumutat o traducere liberă a poemului din 
comentariul traducătorului unei ediții în limba maghiară pe care 
o redau în românește mai jos: 

Astfel, marea spumegândă marchează malurile 
pământului / asidue cu unde furtunoase marginile pământului / 
cu cascade apăsătoare pătrunde în limanuri printre stânci / în 
adâncuri cu bulboane uriașe învolbură pietroaiele / pe suprafața 
ei se risipesc rapid spumele clăbucitoare / adieri vibrante o 
scutură adesea. 

Confruntând-o cu remarca lui Adso din roman – „Eu nu 
înțelegeam sensul, dar Guglielmo citea făcând să i se 
rostogolească vorbele din gură în așa chip încât auzeam 
zgomotul valurilor și al spumei din apa mării” – conchidem că și 
în contextul general al partiturii Cântecelor nomade textele 
gipsy, prin intonarea lor specifică, oferă în sine prilej adecvat de 

comprehensiune, fără a se mai recurge la traducerea lor 
intrinsecă sau extrinsecă. Și înțelegem perfect nu numai spiritul 
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semnificației poemului, dar și dreptatea semiologului Umberto 
Eco, autorului romanului, de a se mulțumi în astfel de cazuri 
doar cu intonația originalului. 

 
Fiecare pagină a partiturii reflectă edificator justețea și 

operaționalitatea tehnică eminamente muzicală a coordonării 
mozaicate. Redarea și păstrarea iluzorie a evenimentelor 
cuprinse în discurs este asigurată cu prisosință din bogatul 
arsenal al mijloacelor expresive-stilistice ale compozitorului. 
Contemplarea aplicării lor în Cântece... asociază tehnici și 
stileme, tradiționale și moderne ale muzicii non-conformiste 
contemporane începând cu nivelul microstructurilor celulelor 
melopeice. 

Câteva exemple. 
 
1. Controlul componistic asupra existenței ad libitum a 

elementelor-mozaic îl întâlnim în episodul nr. 4 din partea a II-a, 
Rire-Mourir, la microstructuri instrumentale. Unui grupaj de 

instrumente care cântă simultan același motiv prescris cu o 
riguroasă notație i se recomandă execuția non unison. Grupajul 
instrumental obține astfel o polifonie liber consimțită care prin 
vocile sale „la ne-unison”, fortifică la trei voci amintirea unor 
melopee înspăimântătoare antice, scrise pe textul episodului 4 
și 5 cu sens binar de ludic ironic - grotesc înfricoșat:  

 
4. Ort, ort, zlot, zlot, 

Libero 
Moderato [mensural] 
Nouă fete, nouă babe 

Libero 
Cine râde pune tot. 

Moderato [mensural] 
Libero 
Îmi culeg oasele albe. 
5. ort, ort, zlot, zlot,  

Moderato [mensural] 
Libero 
și-mi fac coastele surcele   
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Cine arde vede tot. 
Și aprind focul cu ele.  

 
Textul este deci acompaniat de microstructuri polifonice 

instrumentale. Evenimentele pe axa principală a structurii 
muzicale primesc de la aceste microstructuri-satelit o tentă în 
plus de remarcare a trăsăturilor suprarealiste-magice, 
cochetarea cu moartea, – de la imitarea jocului de cărți [RIRE] 
prevestind vrăjitoriile din finalul piesei, la frica de apropierea 
morții [MUORIR]. 

Evenimentele acompaniate se finalizează prin 
alternativele repetate – LIbero - Moderato (nonmnsural) – pe tot 

parcursul episoadelor 4 și 5. 
 

 
Pagina 6 

 
2. Cvasi giusto. Acest termen indicator cu caracter 

echilibrant intermediar (cvasi-)reprezintă evidențierea unui 
control bilateral (înspre vocal și înspre instrumental) asupra 
micro-componentelor libero (parlando):  
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Textul:  
6. Giusto  
Cvasi-Giusto [mensural] 
Du-te, du-te [Yec!] nevăzute [dui!] 
Nu mai face [trin!] râs în curte [shtar!] 
C-am zâmbit [Yec!] și am amețit [dui!]  
Și parcă m-am poticnit. Yec! dui! trin! shtar! 

 
Intonarea de către mezzosoprana 2 a melopeii este 

însoțită de un fel de acompaniament cu indicația de 4/4 la pian 
și marimba, în care domină marcajul metric pe timpul patru în 
intonarea accentuată a acordurilor; o contribuție în plus aduc 
celelalte voci umane (gli altri) în declamarea interjecțiilor 
monosilabice pe același loc metric evidențiat. Retorica 
acompaniamentului mozaicat, menționându-și funcția 
mensurală, oferă prilej intim de control asupra cvasi giusto-ului 
melodiei interpretate. 

 
Pagina 8 (rândul 1) 

 
3. Microstructurile alternativelor parlando – giusto 

apar sub diferite ipostaze cu indicația libero – moderato. Ele au 
o notație combinată: mensurală (giusto), non-mensurală (libero) 
cu menirea de a ține sub control gradul de tensiune al 
dramatismului. 

Premergând Codei, pasajul final din partea a II-a, Rire-
Mourir, după monologul grotesc-ironic, prevestește întâlnirea 
inevitabilă cu moartea: 
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10. Și mi-ascund în flăcări craniul 

și-mi spoiesc moartea cu staniu. 
 
 

 
 

 
 

Pagina 11 (rândul 1) 
 
 
Rândurile de mai jos, într-o polifonie vorbită cu veritabile 

efecte heterofonice, apar scandate și repetate la patru voci, fără 
indicații de intonație melodică sau ritmică, în ordinea intrării 1 
[Ms1], 2 [Ms2], 3 [Ten], 4 [Bar] ad libitum, cu un eventual 
control din partea dirijorului: 

 
[1] Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine râde pune tot. 
[2] Ort, ort, zlot, zlot, 
Cine arde, vede tot.  
[3} Yec! dui! trin! shtar! 
Luminate nenufar.  
[4] Efta, okta, enia, tesh. 
zboară uliul prin măceș  
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4. A cincea voce este psalmodiată: 
 

[5] Haveil, havuil, hacoil, havelim [psalmodié] 
 
Cuvintele în limba ebraică ale versetului 2 din Capitolul I 

al Cărții Eclesiastului însemnând Deșertăciunea deșertăciunilor 
toate sunt deșertăciune. 

 
Pagina 11 (rândul 2) 

 
Indicația pentru interpretare – a se psalmodia1 – apropie 

climatul mesajului de textul psalmilor din genul plângerii și 
rugăciunii colective, „cereri la vreme de necaz, de suferință, 
plângeri adresate lui Dumnezeu” 2. 

5. Repetiția. În conceperea motivică a mozaicării, un rol 

retoric însemnat revine repetării ce apare omniprezent de-a 
lungul compunerii non-strofică, deschisă3 a compoziției. Se 
repetă la distanțe mai mici sau mai mare pasaje întregi 
purtătoare de esență a părții respective.  

În Partea a doua rândurile alegorice ale episodului 8 

stârnesc viziuni înfricoșătoare de apropierea morții: 
 

8. Și din păr îmi fac făclie  
și din tibii pirostrie.  
Și lovesc în vâlvătaie  

                                                
1 A psalmodiá ~éz tranz. 1) (rugăciuni sau alte cântări religioase) A 
intona în mod solemn (ca pe un psalm). 2) A citi, a declama sau a 
cânta în mod monoton; a face să se audă ca un psalm. /<fr. 
psalmodier.  
sursa: NODEX (2002) în: https://dexonline.ro/definitie/psalmodiere  
2 Biblia, Ed.cit. p. 616 
3 Stilemă cunoscută și sub denumirea de durchkomponiert. 

../muzica%205%20-%202019/NODEX%20(2002)
https://dexonline.ro/definitie/psalmodiere
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Yec! dui! trin! shtar! 
Cu picioarele vătraie.  
Efta, ofta, enia, tesh! 

 
Pagina 9 (rândul 2) 

 
Viziunile episodului nr. 8 se repetă variat în episodul 

nr.9,  
 

9. Şi din păr îmi fac făclie  
şi din tibii pirostrie.  
Şi lovesc în vâlvătaie  
Cu picioarele-n vătraie 
 

 
 

pagina 10 
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pregătind prin gradația discursului, punctul culminant al 
părții, acea tiflă îndrăzneață dată morții cu accente grotești 
înfricoșate: 10. Și mi-ascund în flăcări craniul / și-mi spoiesc 
moartea cu staniu. (pagina 11 rândul 1 al partiturii 1) 

6. Momente de aleatorism controlat metric, prin ritm 
de dans întâlnim în Partea a III-a, Oleandru, la melopeile care 

apar relativ independente într-o aparentă libertate sub control 
metric. Melopeea intonată de solistul bariton apare cu 
acompaniamentul pianului interpretând o horă începută cu două 
măsuri înainte de episodul nr. 2, pe textul: 

 
2. Tot mergând și înnoptând 
mi-a crescut părul prea lung 
 

și cu indicația hora continuando: 

 
 

 
 

pagina 15, rândurile 1,2 
 

                                                
1 Exemplul muzical apare la punctul 3, Microstructurile 
alternativelor parlando – giusto.  
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7. Duplicare. Repetarea imediată la scara mică, într-un 
fel intrinsec, a motivului, stilema duplicare1 contribuie la 

                                                
1 Promovarea pe cât de veche a funcțiilor estetic-artistice și 
psihologice ale repetării directe în muzică este pe atât nouă în 
muzicologia contemporană sub denumirea de duplicație. Practicarea 
sa o întâlnim deja la Rimski-Korsakov, mai ales în compunerea 
melosului vocii umane. Tudor Vianu relatând experimentul lui Féré cu 
dinamometrul din care rezultă că a doua presiune este totdeauna mai 
puternică decât cea dintâi, reprezintă o importantă contribuție la 
evidențierea rolului tonifiant al duplicării. În: Tudor Vianu, Estetica, 
Editura pentru Literatură, București, 1968, p. 168 
Cornel Țăranu scrie: „O remarcă devenită deseori un reproș, 
frecvență a ceea ce se cheamă în opera lui Debussy dublările frazelor 
melodice, este comentată ca un procedeu stilistic semnificativ, ca o 
metodă de creație tipică, demonstrând că în cadrul acestor 
coordonate stilistice ea nu reprezintă un defect. Acest fenomen este 
numit de Ruwet „duplication", fiind definit «ca un procedeu care 
constă în dublarea sistematică a fiecărei fraze melodice enunțată de 
două ori, fraza cedează unei alte fraze, a cărei filiație cu precedenta 
este de natură întotdeauna subtilă». Această definiție este citată de 
Ruwet după studiul „Debussy et ses rapports avec la musique russe" 
de André Schaeffner, Paris, 1953, p.135. (...) Duplicarea la Debussy 
este altceva decât un procedeu mecanic sau un clişeu, un tip 
compozițional, care i-a fost reproșat până și de Boulez. Credem, 
odată cu Nicolas Ruwet şi cu întreaga școală structuralistă de 
muzicologie că tocmai acest fenomen reprezintă cheia înțelegerii 
stilistice corecte a muzicii marelui compozitor francez. În: Cornel 
Țăranu, Elemente de stilistică muzicală (Secolul XX), Vol. I 
Conservatorul de Muzică „ G.Dima”, Cluj-Napoca, 1981, p. 32,39  
 „Muzicologul Fodor Attila arată că termenul de duplicare este folosit 
de C. Ţăranu în analizele sale stilistice în legătură cu lucrările lui 
Debussy și Ravel. Autorul atrage atenția asupra faptului că duplicarea 
nu rezidă în repetarea unor materiale muzicale lineare, ci în reluarea 
unor sonorități complexe linear-verticale şi timbrale. Același fenomen 
este descris de către Boulez prin termenul de binom.” În: Fodor Attila, 
Impresionismul lui Ravel. Investigații stilistico-estetice, Teză de 
doctorat, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 2008 depusă 
la Biblioteca Academiei. P.129-131 A se mai vedea: Cornel Țăranu 
Curs de stilistică și Nicolas Ruwet, Langage, musique, poésie, Edition 
du Seuil, Paris, 1972. 
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intensificarea puterii dinamice și expresive a fragmentului din 
discurs în diferite ipostaze ale microstructurilor compoziției. 

Microstructura melopeică, purtătoarea unui of, un suspin 
al vieții și dragostei din episodul  

 
 

55. Of, Margine, Margine 
      Cu buzele agere  

 

 
 

pagina 17 
 

 
are la bază o foarte sensibilă și expresivă duplicație în 

primul rând a textului. Nucleul melopeic este duplicat într-o 
cvasi-oglindă oferind mai întâi un plus de frumusețe lirică 
expresiei, și implicit, unul tonifiant. Iar apoi, în strânsă relație cu 
al doilea rând, melopeea intrinsec duplicată prin oglinda sa, 
apare în întregime din nou ca duplicare de ansamblu a primului 
rând. 

 
Prima, intrinseca duplicație, re-apare în episodul 14-15 

fără rândul al doilea cu menirea de pregăti drama finalului părții 
a treia. 
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14-15. Of Margine, Margine 

Nu mă pot opri deloc 
Azi fecior, mâine ulcior.  
Tutti:  
Rămâi moarte dumneata 
Vine noaptea, nu pot sta.  

 
pagina 23 (rândul 2) 

 
pagina 24 

 

7. Ritmuri hindi. Întrebat fiind într-un interviu despre 

ritmuri indiene – „ați fost studentul lui Olivier Messiaen, care a 
încorporat în limbajul său muzical ritmurile indiene, pe care le-a 
folosit de cele mai multe ori în exprimarea credinței catolice. 
Considerați Saramandji un omagiu adresat lui Messiaen?” 

Domnia lui a răspuns astfel: 
„Nu neapărat, dar, în orice caz, studiind lucrările lui 

Messiaen am văzut cum operează el cu talas-urile. El recurgea 

la un catalog de ritmuri indiene. Acestea se găsesc pe toate 
drumurile muzicologice. Dacă deschizi orice enciclopedie 
serioasă, cum sunt enciclopedia Fasquelle, sau Grove, acolo 
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găsești tabele de ritmuri indiene. Totul e să știi ce să faci cu ele. 
Aceste ritmuri sunt antrenate într-un sistem de improvizație și 
dacă le folosești altfel, înseamnă că semnificația lor inițială a 
fost deturnată.”1 

În Partea a IV-a –Tarot – ritmurile mai sus amintite sunt 

redate cu caracter de improvizație vie și au menirea de 
dinamiza tonifiant structurile pasajelor vrăjitoriei. 

De exemplu, pasajul cuvintelor de vrajă din episodul 11  
 

11. Théka (ritm hindu) 
dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
(A) ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(B) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(C) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 
(D) dhă, dhă, din, tă, 
ki ta dhă, 
ki ta kata, gadi gana, 
ki ta kata, gadi gana, 

                                                
1 În: http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-
christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu  
Postat de Cleopatra David în Decembrie 15, 2011, reţeaua literară / la 
red literaria poezie, proză, muzică, arte plastice, foto, video, 
evenimente. 
„În momentul în care reuşeşti să transmiţi emoţie, ai rezolvat 
esenţialul”. Interviu cu maestrul Cornel Ţăranu. 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profile/Cleopatra_David
http://reteaualiterara.ning.com/
http://reteaualiterara.ning.com/
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este transfigurat ritmic muzical în micro-polifonii pe voci 
sprechstimme și acompaniat de instrumente de percuții, la care 

se mai adaugă și efecte ritmico-sonore din bătutul palmelor. 
Indicația de execuție repetitiv-variată a componentelor ABCD 
conduce la punctul culminant al părții, implicit a întregii piese. 

Termenii de micro-polifonie și aleatorism controlat sunt 
inventați de compozitorul György Ligeti, reflectând propriu-zis 
diferite nuanțe stilistice ale componisticii sale. Priviți într-o 
perspectivă istorică, aceștia provin din experiențele avangardei 
muzicale, putând fi considerați perspectival, modalități analitice 
ale viitoarelor creații contemporane moderne. 

György Ligeti definește termenul de Micropolifonie 
astfel: „Tehnic, gândesc totdeauna în voci. Atât Atmospheres 
cât și Lontano sun compuse din dense structuri de canoane. 
Însă această polifonie, această structură de canoane nu se 
aude. Ceea ce auzim este un fel textură, ca o pânză de 
păianjen deasă. Privită componistic, gândirea în voci a rămas, 
mai mult, este la fel de severă ca la Palestrina sau la cei din 
Țările de jos numai că este dominată de reguli pe care eu le-am 
impus. Ca rezultat însă, în muzica vie, polifonia nu o mai auzim. 
Ea se ascunde într-o lume neaudibilă, microscopică, 
subacvatică. (Toate aceste le-am numit micropolifonie, este un 
cuvânt foarte frumos.) Recapitulând, auzim altceva decât ceea 
ce este compus.” În: Várnai Péter, Beszélgetések Ligeti 
Györggyel (De vorbă cu György Ligeti), Budapest, 

Zeneműkiadó, 1979. Op, cit. P. 17-18 [Traducerea noastră] Într-
adevăr ele redau un intențional nescris dar precalculat și sunt 
deosebit de plasticizante în exprimarea mesajului învederat. 
Așa se întâmplă în piesa lui Ceasuri și nori în care efectul sonor 

receptat al polifoniei tăinuite produce asocieri chiar vizualizante. 
Ligeti mărturisește că pentru el, asocierile cu ceasurile moi ale 
lui Dali au contribuit la compunerea trecerilor reciproce între 
imaginea ceasurilor și a norilor. „Tic-tacul ceasurilor s-a 
transformat încet în nori, în schimb, norii s-au condensat în tic-
tacuri”. În: Várnai Péter, Op. cit. p. 96. 

Termenul de aleatorism controlat apare, de asemenea, 
la Ligeti. Legat de piesele Concert de cameră (1970) și 
Melodien pentru orchestră (1971) arată că atunci când mai 
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multe straturi, procese, mișcări, variații se manifestă simultan, 
există o oarecare supra-veghere pentru menținerea unui control 
asupra creației. „În Melodien, soluția a fost că în cadrul 
tempoului metrului de bază 4/4, tempo-urile diferitelor 
instrumente le-am semnalat cu ajutorul trioletelor, cvintoletelor, 
septoletelor etc. În Concertul de camera, pasajele cu notație 
măruntă pretind să cânți pe cât poți de repede până la 
terminarea figurii respective. Aceasta nu reprezintă însă o 
deplină libertate, deoarece am ținut sub control total ceea ce 
suna simultan. Bunăoară, repertoriul intervalic al fiecărei voci a 
fost identic. Dacă o voce cânta, să spunem, acordul do-mi 
bemol-fa-la bemol, iar alta cânta o figurație foarte rapidă 

permutată din aceleași sunete - cele două voci se contopesc 
până la urmă într-un singur acord.” Idem, p. 4 [Traducerile 
noastre – Șt.A.] 

 
Creșterea dinamică a pulsației ritmurilor hindi conduce 

evenimentele până la paroxism, iar trăirea sentimentelor 
însoțitoare de cuvinte magice, vrăjii, descântece și incantații 
sunt gradate până la extaz. 

 

 
 

pagina 35 
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pagina 36 

 
La Budapesta, pentru înlesnirea percepției estetice, s-a 

recurs la prezentarea scenică a piesei. Enunțarea textului 
poliglot a fost însoțită de gestică coregrafică în deplin consens 
cu tradiția străveche a prezentării ritualului magic, a redării 
incantaților, descântecelor, într-un cuvânt, a arhetipurilor 
vrăjitorești. A fost improvizație scenică, similară procedeelor 
happening sau performance, în desfășurarea completă a 

interpretării.  
 

 
Imagine din film 
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Cu ocazia prezentării a piesei, autorul ei, Cornel Țăranu, 
a remarcat: „Cântecele nomade sunt o compoziție pe care am 

prezentat-o până acum numai sub formă de concert. Este un fel 
de oratoriu, o creație vocală, o rappresentatione. Ceea ce ați 

vizionat astăzi este doar o versiune, un cvasi-happening, ca să 
spun așa, un stadiu de ectoplasmă în permanentă schimbare 

care-și caută propria-i linie1.     
Vorbind despre compoziția Saramandji concepută la trei 

decenii distanța după compunerea Cântecelor nomade, Țăranu 

revine asupra importanței întrebuințării ritmurilor hindi în 
creațiile sale: „Am folosit 
în Saramandji cele două 

ritmuri indiene care îmi 
sunt familiare și despre 
care am vorbit mai 
devreme – Chitra și Teka. 

Ritmurile apar obsesiv în 
anumite momente la 
percuție. Am mai introdus 
o deviere, acel moment 
lăutăresc à la zingara, 

care evocă drumul 
țiganilor noștri. Plecând 
din India, ei s-au localizat 
în acest spațiu geografic și 
au creat muzica 
lăutărească ce a ajuns pe 

undeva și obsesia lui Enescu. Am observat acest lucru în 
Capriciul român pentru vioară și orchestră pe care l-am 

                                                
1 Fragment copiat din coloana sonoră a Filmului „Vetületek Kortárs 
Zenés Színházi Fesztivál a Mérték Egyesület és a Budapesti 
Kamaraopera rendezésében 1991 május 23 – június 5. Cornel Țăranu 
Nomád Énekek (Chansons nomades) Cigányopera Cezar Baltag 
poémája nyomán. [Proiecții. Festival de teatru muzical contemporan 
în regia Uniunii Mérték (Măsura) și a Operei de Cameră din 
Budapesta, 23 mai-5 iunie 1991. Cornel Țăranu, Cântece Nomade 
(Chansons nomades) Operă țigănească după poemul lui Cezar 
Baltag. Fragment, traducerea noastră- Șt.A.] 
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reconstituit eu și care, conform declarațiilor lui Enescu, este un 
omagiu adus lăutarilor care i-au legănat copilăria. Am introdus 
în lucrarea mea această muzică lăutărească, modală, realizând 
astfel o localizare dinspre India înspre acest spațiu balcano-
dunărean.1 

Cu certitudine putem spune că omagiul enescian și 
memoriile sale –  din ale căror cugetări ars poetice despre 
creație și interpretare a păstrat în memorie și suflet multe 
învățăminte muzicale strămoșești, punându-le la temelia întregii 
sale creații de până acum – l-au inspirat pe maestrul Țăranu în 
compunerea uneia dintre cele mai însuflețitoare sale creații – 
Cântece nomade – despre care a mărturisit cu ocazia premierei 

absolute la Cluj în 1983 astfel: „De ce am scris această lucrare? 
Din spirit de solidaritate și din dragoste. Și trebuie să vă 
mărturisesc că, de fapt, nici eu nu sunt altceva, decât cum sunt 
aceste cântece. Vorbesc foarte serios. Adică sufletul nostru 
astă seară se identifică cu magia, poezia, cu apropierea de 
natură, cu apropierea de misterele vieții: ale dragostei, ale 
morții, care apar în aceste patru părți ale lucrării”.2 

 
 

SUMMARY 
 
Ștefan Angi 
Cornel Țăranu: Cântece nomade [Nomadic Songs] 
 

We can assert with certainty that composer Cornel Țăranu’s 
interest in the oeuvre and memoirs of George Enescu – from 
whose creed on creation and interpretation he has preserved 
many ancestral musical teachings in his memory and soul that 

                                                
1 În: http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-
christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu postat de Cleopatra 
David în Decembrie 15, 2011 reţeaua literară / la red literaria poezie, 
proză, muzică, arte plastice, foto, video, evenimente. 
„În momentul în care reuşeşti să transmiţi emoţie, ai rezolvat 
esenţialul”. Interviu cu maestrul Cornel Ţăranu 
2  Comentariu, Op. Cit. Fr.  

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/ateneul-roman-christian-badea-cleopatra-david-cornel-taranu
http://reteaualiterara.ning.com/profile/Cleopatra_David
http://reteaualiterara.ning.com/profile/Cleopatra_David
http://reteaualiterara.ning.com/
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have become the foundation of his whole creation so far – 
inspired him when he composed one of his most rousing works 
– Nomadic Songs. On the occasion of its first audition in Cluj in 
1983, this is what he confessed: „Why have I written this work? 
Out of solidarity and love. And I must confess that I am just like 
these songs. I am being very serious. That is, our soul identifies 
with magic, with poetry, with the communion with nature, with 
the mysteries of life – of love and of death – that appear in the 
four parts of this work”. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


