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The Universe of Sound 

Slobodan Dan PAICH 

Caves’ Echoes, Archaic Polyphonic Singing and 
Harmony of Spheres’ Traditions 

Abstract 
In opening we briefly look at archaic, ancient and Greco-Roman music 

traditions as examples of cumulative societal interactions leading to defined 
cultures and as expressions of shared fields of experiences, values, mores, 
taboos and aspirations in the territories of Mediterranean and Black Sea 
watersheds. 

Early signs of intentional sound making can be potentially traced to 
the echoes and overtones found in prehistoric cave. Traditionally looking 
for traces of prehistoric music was an archeological impossibility. Recent 
research emerged and focused on cave paintings and markings made by 
ancient humans signaling the places of significant acoustic phenomenon. 
An example of acoustic archeology is the work of I. Reznikoff (2004) at the 
Pech Merle caves in southern France. This paper posits possible connection 
between acoustic cave notation and an almost extinct archaic polyphonic 
singing tradition. When we turn to other disciplines and systematic study of 
oral traditions, something of cave resonances may appear. We find rare 
versions of a related, specific type of archaic polyphonic singing surviving in 
Corsica, Sardinia, Sicily, Albania and Istria in the Mediterranean Basin and 
Bulgaria, Romania, Georgia and Anatolia in the Black Sea Watersheds. 

Human made acoustic phenomenon of overtones at the Hypogeum, 
the Paleolithic temple on Malta, points to intentional sonic ritual spaces 
refining and celebrating the natural possibilities of tonal ranges. At 
Hypogeum, the Oracle Chamber adjacent to the central circular Sanctuary 
is acoustically tuned to the human voice and produces not only an echo but 
also overtones to specific notes, which attest to the sophistication and 
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knowledge of the builders and users of the sanctuary. The Oracle Chamber, 
particularly the ceiling, is decorated with spirals and circular nodes in red 
ochre. Were they a notation, a score of some kind? 

Unexpected notations of audible and inaudible sounds in the symbols 
of Pythagoras and Plato point to music traditions of the pre classical world. 
The fact that Pythagoras at the age of twenty went to the temple schools of 
Ancient Egypt and was trained there before returning to Greek Territory at 
the age of forty, opens this paper’s interest in the nature of gathered, 
composed sound and its transmission. 

Pythagoras is considered one of the fathers of western mathematics 
and music theory. He had declared that the planets and stars made an 
inaudible music, a ‘harmony of the spheres.’ A century later Plato absorbed 
this tradition and embedded it in his dialog Republic. Using Stichometry, 
science historian J.B. Kennedy (2010) „reveals that Plato used a regular 
pattern of symbols, inherited from the ancient followers of Pythagoras, to give 
his books a musical structure.” The paper briefly looks at the continuity of 
Pythagorean music theory through Classical Antiquity and Middle Ages. 

In Closing we consider examples of three folk songs’ rich cultural 
expressions and sound structure and conclude with a brief exploration of 
human biological, emotional and cognitive need for organized sound and 
shared sonorities. 

Part I 
Introduction – Archaic Notions 

The concept and word archaic in modern language use is 
associated with antiquated, bygone, obsolete, old-fashioned and the 
outmoded. It is not often used in its broader sense as vitality, relevance, 
continuity and inherited meaning. Like the word primitive, archaic 
could also be related to primordial, original, formative. From the 
child development point of view the archaic sound is related to auditory 
experience in the womb and early developments of the brain whereas 
the Cerebellum of adults holds some basic function and is often 
referred as a primitive, atavistic brain. In that sense archaic is always 



 11 

present biologically. Culturally some of the most sophisticated images 
of animals from prehistoric art are referred to and classified as primitive. 

I. Reznicoff, a great musicologist, anthropologist and pioneer in 
exploring the possible acoustic intention of prehistoric painted caves 
through using the sound of human voice in his paper On Primitive 
Elements Of Musical Meaning1 writes: 

The deep primitive sound level is always present in our 
consciousness (in the corresponding areas of the brain) and because 
of its primitiveness [primordial biological continuity] it remains 
unaffected even when other, more superficial levels of consciousness 
are damaged or destroyed, by accident, illness, stressful situations 
or age. 

2.4 
 

I. Reznikoff continues in the same section of his paper with: 
[…] the very first levels acquired in early childhood and 

even before birth. With the exception of the sense of sight, the means 
of perception, particularly the auditory system, of the child in its 
mother’s womb are already formed at the sixth month of pregnancy. 
[…] It is also important to notice that the first consciousness of 
space is given by sound. The child doesn’t see but hears the voice 
of the mother high or low in her and the sounds or noises in various 
locations coming from internal or external surroundings. This 
sense of space is important for the child to position itself in the 
right way, head down, in preparation for the moment of birth. It 
has been shown that children whose mothers sing are in general 
better positioned for this major event. 

2.4 
 

I. Reznikoff in his studies makes a relationship between prenatal 
and early childhood experiences of hearing and prehistoric cave 
echoes and singing of ancient humans. He forwards an important 

                                                   
1 I. Reznikoff, On Primitive Elements Of Musical Meaning, JMM: The Journal of Music and Meaning 3, 

Fall 2004/Winter 2005, section 2, http://www.musicandmeaning.net/issues/showArticle.php?artID=3.2 
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hypothesis concerning the practice and meaning of archaic music and 
its relationship to painted markings, image and possible societal 
function that are explored later in the paper. 

Cumulative societal interactions 
Issues of ubiquitous personifications found in human response 

to natural phenomenon may help contextualize the intentions of this 
paper and give some broader cultural sense of shared motives and 
practices of similar underlying intent manifesting in different forms 
throughout the ancient world. S.D. Paich, the author of this paper 
addressed Personification in his paper Scenography and Genius Loci 
– Reinvesting Public Space with Mytho-Sculptural Elements for 
Performance (2007)1. Here are integrated some aspects of that text. 

In the archaic recesses of our being we ward off unbearable 
levels of irrational anxiety through the need for, and the mechanisms 
of, personification. To personify is to represent things or abstractions 
as having a personal nature, embodied in personal qualities. Personifi-
cations are usually present in a place or scene set aside for communal 
gatherings: a place for a symbolic ritual or a performance. Personifi-
cations manifest in the form of statuary, ritual markings, votive or 
apotropaic paintings, buildings, processions, ambulatory performances 
and stations on the roads or crossroads. 

When personification acquires duration and begins to exist in 
time, a rudimentary story may begin. This embryonic story, an indivi-
dual inkling, finds great relief in joining the established flow of 
existing stories and well-known myths. That may be why children 
love hearing old stories over and over again. 

Although the word personification implies a human face or 
figure, the investment of natural and human-made objects and animals 
with certain qualities of soul or spirit, i.e., animism, are manifestations 
of the same process. 
                                                   
1 S.D. Paich Scenography and Genius Loci - Reinvesting Public Space with Mytho-Sculptural Elements 

for Performance, Scenography International Prague Quadrenniale Research Conference 2007, 
p. 46 
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Just as the physical body continuously works to keep body fluids 
moving, temperature almost constant, the stomach acid at manageable 
levels, etc., so does the psychological self produce compensating, 
relieving images and nonverbal scenarios, or proto-stories to help us 
deal with life's complexities. 

The continuous interplay of panic and recovered closeness is 
central to family or community life; it never goes away. Just as babies 
need continuous reassurance and feeding, so do adults, but in 
sophisticated ways which reassure them of implied communal bonds. 

Although it is outside of sound phenomenon, the example in the 
following excerpt contextualizes and contributes to the understanding 
of archaic behavior and sophistication of ancient humans. In J. & C. 
Bord’s seminal study of water lore in British Islands titled Sacred 
Waters1, observe that over a quarter of the examples occurred near 
bridges: 

That our ancestors regarded water-crossings as places where 
one required protection from supernatural forces is evident in the 
discovery of the archaic stone carved head motif on many bridges. 
The image of the head possessed an apotropaic function in many 
pre-modern cultures, 
 

J. & C. Bord continue by observing widespread beliefs associated 
with water crossings regarded as zones out of the ordinary both as 
potential portals to the unknown and openings for unwanted visitations: 

[…] the potency of water itself was frequently anthropo-
morphized into elemental figures. The bridge or ford was not just a 
boundary in space in the same manner as gateways or crossroads; 
water itself was fundamentally supernatural. The traveller on the 
crossing would be beset by the Otherworld on all sides and hence 
such places presented profound spiritual as well as physical danger. 
 

Parallel to archeological remains and found artifacts, the 
intangible issues of Sacred Waters, like the use of sounds in this 
                                                   
1 J. & C. Bord, Sacred Waters, Paladin-Collins Publishing Ggroup, Lonbon 1986, p. 164 
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discourse are probing pointers to expressions of shared fields of 
experiences, values, mores, taboos and aspirations that, through 
cumulative societal interactions, lead to defined cultures. 

Cave Echoes and Intentional Sound Making 
To reflect on this possible relationship of archaic singing to 

specific places we turn to Professor S. Errede from the Department 
of Physics, The University of Illinois at Urbana- Champaign, in his 
article Pre-Historic Music and Art in Paleolithic Caves1 he writes: 

Recent acoustic experiments carried out in some of the caves 
in southwestern France under the direction of Iégor Reznikoff 
have shown that in the majority of such caves, the presence of wall 
paintings and drawings is highly correlated with the phenomenon 
of natural echo at that location in the cave, and especially so at 
particular resonant frequencies. Furthermore, it has been established 
that indications relating to the nature of the particularly resonant 
sound are recorded not in the form of some kind of random 
graffiti, dispersed at the whim of the prehistoric artist, but instead 
as precisely-coded signs within the pictorial representation, often 
explicitly indicated by means of lines or dots emerging from the 
mouth of a person or animal drawn, in precisely those areas of the 
cave where the echo is most pronounced. 

(pg.9) 
 

S. Errede in the same paper shows the photograph, taken near 
the entrance, just inside the Pech Merle cave in France. On the ceiling of 
the cave are red dots placed there by prehistoric people to indicate a 
zone of special acoustic significance – resonances. Other photographs in 
the paper show some of the prehistoric drawings of animals and other 

                                                   
1  S. Errede, Pre-Historic Music and Art in Paleolithic Caves, Department of Physics, The 

University of Illinois at Urbana- Champaign, Illinois 2005-2010, UIUC Physics 193POM/498POM 
Physics of Music/Physics of Musical Instruments, p. 1 
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figures that had been made at various locations on the walls of the 
Grotto du Pech Mer as a potential prehistoric score.1 

The reason we are quoting the paper by Professor S. Errede 
from the Department of Physics of the University of Illinois who 
describes the work of I. Reznikoff, is the fact that it is the physics 
department not the archeology or music department that recognize I. 
Reznikoff’s work. Is it not that physics in the last fifty years is 
confirming notions of physical reality corresponding to models of 
molecular – galactic relationship articulated by ancient people in 
forms of myth, songs and communal sharing? Often an interdisciplinary 
exchange creates a breakthrough in spite of prevailing currents and 
specialisms. An example being the case we shall discuss later about 
stychometric analyses, usually used in connection to organic chemistry 
that was applied to Plato’s Republic revealing a hidden music score. 

The other observable phenomenon worth note and study is the 
effects of cave soundings on human nervous system in the wake of 
challenging ninetieth and twentieth century views of humans as 
animals or machines, particularly in psychiatric research. Early 
humans were in touch with the need for sapient conciseness and 
natural brain and body development. The invisible a priori bias of 
animal-machine paradigms implies objectivity to experiments that 
denied cultural and communal characteristics of human society and 
needs. I. Reznikoff’s research and life work brings us close to 
observing those archaic reactions, somewhat forgotten, to the inner 
and outer reality through the human body. I. Reznikoff writes: 

A modern ear is no longer trained to sense the fine differences 
in ancient intervals or those of oral traditions; while the comparative 
meaning of these intervals, at least for some of them, is clear and 
has an objective base. Mastering these intervals, one shares with 
certain musicians of learned spiritual non-European oral traditions the 

                                                   
1 S.D. Paich, Where Olive, Lemon, and Laurel Trees Grow:A diachronic examination of cultural 

similarities under different names in greater Mediterranean history. Mediterranean Worlds 
Conference paper, Famagusta, Cyprus, 2009 
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ability of making people cry or go into deep states of interiority (it is 
much easier to make them joyful: usually a lively rhythm would do). 

2.7 
 

The artificial, commercial, insistently upbeat, unnaturally loud 
and mechanistic ubiquitous electronic disco music of our day is a 
testament of how far the delicate sound landscape has gone or been 
lost. I. Reznikoff observes: 

In a prehistoric cave, one of the most impressive experiences 
is to discover the cave, walking in complete or almost complete 
darkness, and all while making sounds (preferably vocal ones) and 
to listen to the answer of the cave. In order to figure out where the 
sounds come from – from far away or from nearby – and whether 
there is somewhere a strong resonance or not: all this in order to 
ascertain the direction in which one may proceed further on. 

2.5 
I. Reznikoff describes his experiment in the caves where vision 

is limited by darkness, in his methodology of evoking resonance by 
singing a few simple tones as the only way to anticipate how long or 
deep the space ahead is. 

This represents one use of the voice and of the hearing as a 
sonar device, and there is no doubt that Paleolithic tribes who 
visited and decorated the caves proceeded in this way; indeed, in 
irregular shaped galleries or tunnels, neither oil lamps nor even 
torches light [battery operated] further than a few meters. This 
sonar method works: in many cases, proceeding into the direction 
of the strongest answer of the cave will lead to the locations of 
paintings. 

2.5 
 

This sophisticated means of positioning a painting at the 
auspicious spot signals profound understanding by the ancient 
humans about the intricate relation between diverse elements and 
participation in them through sapient sensibilities and worship. I. 
Reznikoff continues: 



 17 

This way of moving around in darkness demonstrates the 
main importance of sound in discovering space and in proceeding 
through it; to be sure, it reminds one of the first perception of 
space the child has in the world of the mother’s womb. 

2.5 
 

I. Reznikoff’s research led him through unusual, awkward and 
narrow caverns, where he had to crawl, searching for the maximum 
resonance of specific cave spaces, which when activated, affected the 
entire human body while progressing in the dark. He describes himself 
crawling and making vocal sounds, when suddenly the whole section 
of the cave began to resonate. Then he wrote in his research findings 
that after he put the light of his lamp on, red dots were there on the 
wall of that specific resonant part of the cave. While observing the 
relationship between humanly generated sound and cave space with 
the red dots on walls and ceilings, it became evident to him that the 
wall paintings representing different animals in these special acoustic 
places also contained markings for sound. I. Reznikoff describes how 
he began to imitate in certain cases the specific painted animals 
represented that created optimum resonance for some of the space. 
As anthropologist and musicologist, I. Reznikoff’s keen observations 
and methodology was aided by remarkable skill sets of being also a 
practiced singer with deep baritone/base and student of overtone 
singing and toning of Siberia where imitation of animal sounds is 
part of the repertoire. I. Reznikoff continues in his paper: 

Since all sounds can be, potentially, related to vocal or corporal 
sounds and since, as we have seen, vocal sounds, namely vowels 
and consonants are related to different parts of the body, we see 
that all sounds are related to our body. The evidence of this major 
fact demanded a clear demonstration. It sheds a new light on the 
question of the meaning of music. 

2.8 
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This is where the universe of sound comes alive, intersecting in 
the human body and generating sense of meaning. The ancient humans 
took the lessons of cave resonances and their master singers who 
activated them and brought the experience to communities, places of 
worship, mythic worldviews and early thinking about the natural 
world and places of aliveness of sound in it. 

Archaic polyphonic singing 
In several previous papers reflecting on the presence of 

Mediterranean polyphonic traditions expressed in tonalities different 
from the tempered scale of western music since eighteenth century 
AD and different from the Pythagorean-Ancient Egyptian music 
modalities of classical periods closer to our time, S.D. Paich the author 
of this paper sketched a series of open hypotheses about archaic 
polyphonic singing1. This type of singing survived in the Central 
Mediterranean Basin, the Balkans and the Black Sea Watersheds. The 
following text is a synthesis, reiteration along with some verbatim 
sections from S.D. Paich’s earlier cultural history papers and lecture 
notes. 

Corsica, Sardinia, Albania, Istria 
In remote parts of Corsica songs celebrating Mary, mother of 

Jesus were sung in churches in an archaic three part polyphony. The 
remote regions of Corsica were only accessible by dirt roads and mule 
tracks well into the mid twentieth century. The regions preserved the 
archaic polyphonic singing transmitted by oral tradition over centuries 
and were only recorded by musicologist in the 70’s of the 20th 
century. These field recordings became the basis for a subsequent 
revival and integration of archaic polyphonic singing into Corsican 
mainstream popular music and the emergent national identity. This 
type of polyphonic music is essentially different from parallel religious 

                                                   
1 S.D. Paich, Where Olive, Lemon, and Laurel Trees Grow: A diachronic examination of cultural 

similarities under different names in greater Mediterranean history. Mediterranean Worlds 
Conference paper, Famagusta, Cyprus, 2009 
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or popular music based on a tempered scale. The difference lies not 
only in tonalities and procedural characteristics but also in the particular 
devotional intimacy of unaccompanied, orally trained singing. The 
singers have often grown up and trained together. 

In Corsica, polyphonic singing is typically in three parts. It 
consists of a special contrapuntal relationship between the two upper 
parts supported by the base. It is intimate polyphony, traditionally 
sung by male singers, each part sung with special competences. These 
competences presume the religious nature of singing that provokes a 
particular set of emotions, deeper than conventionalized piety. [This is 
not a critique of piety but a diachronic reflection on cultural continuity 
and similarities across the Mediterranean. A comparison drawn from 
observing the poetic quality found in devotional music in many 
cultures]. In analyzing the performance dynamic of archaic polyphonic 
music we may reflect on possible reasons for the permanence of 
certain forms of expression over long periods of time. The three parts 
Corsican archaic polyphony1 adopted itself to Christian liturgical 
evocations of sacred mother. The three parts are called a sigonda, a 
terza and bassu: 

A Sigonda is a part of the singing tradition where the lead 
singer sets the tone. By lifting the voice his role is not unlike 
muezzin’s call to prayer. A Sigonda singer is both the lonely human 
voice imploring an audience from the un-knowable forces of 
nature and representative of an individual in a community. The 
depths and beauty of his imploring is shared and understood by his 
community. Men and women identify with the call. 

 

A Terza is a poetic, stylized representation of the presence of 
another human being, answering, contributing to the call, a co- aspi-
rant. The two are soaring together, modeling a sense of solidarity 
within the boundary of transparent, recognizable local tradition. A 
Terza singer gives to the audience or rather to his community by 

                                                   
1 Chaillet, J, CORSICA - Religious Music of Oral Tradition, notes for the Compact Disk - UNESCO 

Collection, Auvidus/Iicmsd/Unesco, 1989. 
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singing an embellishing counterpoint to the lead singer, a tradition 
handed down for centuries. The familiar embellishments offer a 
reconciling quality similar to myth and heroic epics. Everyone knows 
the story but they are reassured each time, by the resolution at the 
end. The role of A Terza singer is also like a humanized, stylized 
echo from a special sanctuary cave. 

 

Bassu is the grounding, harmonic function of lowest voice. 
The ancients knew about the evocative quality and the paradox of 
a deep voice. It is on one hand reassuring deeply grounding, while 
on the other hand it has a quality of implied universality. We are 
purposefully careful in using terminology to describe the intangible 
here, as we want to stay in the realm of observable phenomenon. 
Neurologists and musicologists have observed the soothing effect 
of the deep tones on the human nervous system. The liturgical singing 
of the Byzantine Rite and particularly the Russian Orthodox choral 
work utilizes this dual function of the deep bass voice. 
 

As we point throughout this paper, the versions of this specific 
type of archaic polyphonic singing can be found in several places 
around Mediterranean, Balkans and Caucasus. 

Polyphonic singing of Sardinia 
Very similar to Corsica, Sardinian Canto a tenore survived and 

flourished in the more remote and pastoral culture of central Sardinia. 
While Corsican is three part devotional singing, Sardinian poly-

phonic chanting is performed with four distinct vocal parts by four 
men standing in a circle very close together. The four distinct parts 
are boghe the narrator, the lead voice, cronta or contra a dialoging voice, 
mesa boghe or mesuvoche the harmonizing partner of contra and the 
consolidating echo of the lead and basso the grounding and transcending 
base. With its deep timbre the Sardinian base has an identical function 
as Corsican bassu. Although sometime bassu is the narrator as well, 
the general attitude, function in the community and division of singing 
parts is clearly part of the same archaic musical tradition. 
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The tenores polyphonic chants have an overall quality of a lament, 
both in secular or ceremonial settings. This may be because this music 
tradition is based in the devotional singing. The Sardinian polyphonic 
chant’s sacred songs are called Gozos. 

The Sardinian A Tenore singing style1  was recognized, in 
November 2005, as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity by UNESCO. 

Albanian Archaic Iso-Polyphony 
Also recognized as a Masterpiece of the Oral and Intangible 

Heritage of Humanity by UNESCO. 
Albania is another Mediterranean mountain region with strong 

pastoral tradition and survival of an archaic form of singing the 
Iso-Polyphony, resembling Sardinian and Corsican examples. 

“Iso” is the name for the drone accompanying the singing. The 
drone can be continuous or rhythmic depending on the region. Like 
Corsican or Sardinian polyphony it is generally sung by male singers. 
Today in the concert halls or on television the lead singers are also 
women. For thousands of years in pre-industrial societies, the 
Iso-polyphony where a family tradition transmitted from parents to 
children, similar to the transmission of traditional crafts, trades and 
folklore in general. 

The recording Albania | Labe County – Complaints and Love 
Songs2 is a remarkable document of the majority of the different 
types of Iso-Polyphony. In the accompanying notes to the compact 
disk B. Lortat-Jacob and V Sharra write: 

With regard to polyphonic music, such practices belong to a 
shared communal heritage that obliges each to take an active part 
and set out to move all those assembled. The Albanian music on 
this recording should be seen and heard in this context. When fully 

                                                   
1 Von Ripka, A. Tenore de Orosei – Amore Profundhu – Voches de Sardinna [1] – Winter & 

Winter, 1998. 
2  Lortat-Jacob, B and V. Sharra, Albania | Labe Count – Complaints and Love Songs. 

OCORA -Radio France, 2004, CD linear notes p.2 
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mastered, this singing has a penetrating occult force, a magic. In 
performance, its singers do far more than simply apply the rules of 
a relatively straightforward musical grammar of notes and melodic 
formulas memorized by their ancestors; their music is a song that they 
actually do enjoy "being together" evoking in an extraordinarily 
effective way the charm of solidarity. The performance has in fact 
as much to do with ethical concerns as with aesthetic ones. For in 
the process of strictly oral tradition, singing is a collective moral 
responsibility to work out a sound from in the close company of a 
select group of friends. 
 

This text and the title of the recording Complaints and Love 
Songs points to the deep societal function of these songs. 

Istrian polyphonic tradition and music scale 
Istria, in Croatia is the largest peninsula in the Adriatic Sea and the 

most northern point of the Mediterranean. It is a home of a distinctive 
musical form, a style of two-part polyphonic singing. Usually performed 
by male singers who sing "thinly" and "thickly," with a consolidating 
pulse on the lowest note and the final resolution. 

In Istria this type of song is also sung by women, or in the 
combination of a male and a female voice or by a male voice 
accompanied by a small shepherd’s pipe. 

Like in Corsican, Sardinian and Albanian archaic singing, in 
Istria too, there is a lead singer performing the narration melody 
within the usual range of a male voice. The second singer also follows 
the embellishing, dialog role we found in the earlier examples. In 
Istria the second singer accomplishes that in the "thin" form of 
traditional singing, in the high register, that is also characteristic of 
some echoes. "Thin" denotes the high, "thick" the low register of the 
voice. In some cases the lead singers return to the deepest notes as 
expressed as a rhythm, the narration’s cadence. It is the most 
rudimentary expression of the reassuring quality of the deep notes 
similar to more elaborate bassu singers from the mid-Mediterranean 
islands. In Istria the role of the singer performing "thinly" is sometimes 
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taken over by a small "flute", sopela that plays the counter part of the 
dialog and embellishment. 

In the notes on Isatrian music accompanying field recording 
from the archives of Radio-Televizije Beograd, S. Zlatić1 writes: 

The music represents the archaic bottom layer, which has 
not undergone either temporal or territorial influences. One does 
not feel here the influence of the neighboring musical folklore 
areas or the influence of art music. However the most recent tunes 
– and they are still being created do use scales based on the 
tempered musical system, and thus lose the archaic qualities. 
 

Musicologists studying this archaic bottom layer of music in 
Istria and nearby geographic areas of the Croatian coast have identified 
a recognizable five-tone musical scale different from the Pythagorean 
and Egyptian pentatonic scale we still use today. In the musicological 
archives of Dr. Milica Ilijin (1910-1992), an early mentor of the author 
of this paper, are several pages of music notation with notes from 
experts trying to define the intervals of the Istrian scale writing intervals 
in percentages next to the notes. These intervals are beyond half or 
quarter tones of the pentatonic or octave scale as we know them. This 
unusual sonorities provoke a question: Is the origin of this tonality 
possibly in natural echoes and overtones of certain sacred spaces 
codified and carried home for soothing, communal connection and 
evocation of the Paleolithic sensibilities of the transcendent? 

The stone hand axe about 2 million to 800,000 years old was 
found in the Šandalja Cave near Pula, Administrative center of Istria, 
Croatia. Marking the human presence in Istria in the Lower Paleolithic. 
In the Upper Paleolithic there are numerous findings of human 
presence from 10,000 to 40,000 BC, exemplified by large deposits of 
bones of hunted animals. The Neolithic period yielded discoveries of 
pottery, other artifacts with traces of husbandry and agriculture. 

This archeological findings of material culture bring us to consider 
other traces of human presence in ancient caves. As we mentioned in 
                                                   
1 S. Zlatić, Isatrian Music - Field recording archives, Radio-Televizije Beograd, 1955, p 3 
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the earlier chapter, the article Pre-Historic Music and Art in Palæolithic 
Caves, by Professor S. Errede honors the life work of Iégor Reznikoff 
recognizing intentionality of cave markings and their relationship to 
human singing may point in a direction. By reflecting on this 
relationship of archaic singing to specific places, this paper proceeds 
by positing possible connection between acoustic cave notation and 
an almost extinct archaic polyphonic singing tradition. 

When we turn from archeology to other disciplines and the 
systematic study of oral traditions, something of sophisticated archaic 
usage of sound emerged. A shared pattern is discernable from studying 
comparatively rare versions of a related, specific type of archaic 
polyphonic singing surviving in Corsica, Sardinia, Sicily, Albania and 
Istria. The rich territorial variations within this type of singing but 
also similarities of intention, style and expression, point to a cultural 
phenomenon shared among people of considerable geographic area. 

In the next chapter we explore the intentional building of 
Paleolithic temples that respond to specific tones and echoes activated 
by human voice integrating the sonic caves experiences with a 
dedicated place of worship, these monumental tectonic achievements 
with accompanying acoustic shaping may be also integrated into 
archaic tonal influences. 

Hypogeum 
In Paola on the island of Malta lies the unique temple complex 

known as the Hypogeum of Hal-Saflieni. It is a rare prehistoric 
underground temple on three levels, and the best known in the world. 

The Main Chamber, hewn out of rock, is circular, in a similar 
esthetic to the curvilinear temples above ground. Using the typical 
megalithic three stone structure the trilithon – two vertical posts 
supporting a horizontal lintel – in the Hypogeum that arrangement is 
represented by the way the rocks are curved. 
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1. Holy of Holies, the inner-sanctum at Hypogeum 

at Hal Saflieni 

Although some parts of the underground sanctuary have free-
standing stone construction, it is the effect of monumental architecture 
carved out the living rock that gives the Hypogeum its unique, intended 
experiential quality. In this Main Chamber the statuette of the 
sleeping lady was found. 

 
2. Sleeping Lady or Goddess found in the inner-sanctum 

at Hypogeum at Hal Saflieni 

In the paper The Subterranean Sanctuary at Hal Saflieni1 
co-authors S. Mifsud, A. Mifsud, C. Savona Ventura revisit the 
observations about the Maltase underground Temple Hypogeum 
from an array of scholars that include the carefully considered 

                                                   
1 A. Mifsud & C. Savona-Ventura (eds), Facets of Maltese Prehistory, Prehistoric Society of Malta 

1999. p. 149-168 
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findings of the first director of the National Museum of Archeology 
in Valletta, Themistocles Zammit (1864-1935). T. Zammit was the 
original systematic researcher of the Hypogeum after it was 
re-discovered accidentally in 1903. One of the main thrusts of the 
paper was the reflection on the intended function of the Hypogeum. 
The authors state in their summary of the paper „The traditional 
funerary role of the site is challenged in favor of its primary function 
as a subterranean 'megalithic' temple or sanctuary.” 

The authors point to the fact that the Hypogeum at Hal Saflieni 
is a unique structure of planetary significance: 

… it is the only megalithic monument which has been 
carved underground, and no parallels can be drawn with similar 
structures else where. It not merely testifies to the precocious 
civilization of the Neolithic Maltese, but is a surviving model of 
the several Maltese megalithic structures above ground. Unlike the 
open stone circles outside the Maltese islands, such as Stonehenge 
… They are therefore rightly classed as the earliest temples on the 
planet. 
 

The authors bring forth the observations of T. Zammit that 
Hypogeum is in the district Tal-Gherien, translated as place of the 
caves. Close to the entrance of the Hypogeum are natural caves. The 
underground sanctuary is carved out of the soft calcified, fossilized 
seashells, part of the porous strata typical of the Mediterranean 
Basin’s limestone that is eroded naturally by persistent water flow 
over time or yielding easily to the accelerated erosion of carving by 
human hands. Underneath the porous layer is impenetrable bedrock 
where drinking water accumulates at the levels averaging from 50 to 
100 meters. This is where indomitable Olive trees of the Mediterranean 
find their nourishment. The access to living water is also an aspect of 
Hypogeum’s Sanctuary function. 
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3. Globigerina, limestone composed of fossilized seashells 

The Hypogeum is configured on three levels and organized as a 
system of inter-connected human made monumental tectonic spaces 
that are cave like. The space sequence proceeds from the most ancient 
and rudimentary upper level down into probably intentionally the 
womb-like main sanctuary below. 

The Subterranean Sanctuary at Hal Saflieni paper cites an early 
twentieth century source commenting on the Maltase president: 

The discovery of the Hypogeum coincided with that of 
Knossos in Crete by Arthur Evans. The latter had subsequently 
extrapolated on his own discovery by identifying Crete as the 
cradle of civilization in Europe and the Mediterranean. But Knossos 
was a Bronze Age civilization, whilst that of Hal Saflieni was a 
Neolithic one (Mayr 1901,1908), and was therefore clearly an 
earlier civilization than Knossos. 
 

This is a tip of the iceberg surrounding multiple issues of the 
Hypogeum. If we stay with the observable phenomenon, the issues of 
spontaneous or planned narrative of the origins and assent of western 
civilization from Greek classical thought, art and architecture come up. 
Maltase megalithic temples and particularly Hypogeum disrupt this 
narrative of the cradle of civilization of Europe and the Mediterranean. 
Most temples in Malta face southeast to Africa. Some of the temples’ 
layout (Ğgantija on Gazo) or statuary reflect motifs of twins and 
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twines present in African religions. Remarkable acoustic and tonal 
phenomenon link Hypogeum to painted caves and their resonances to 
what is today the south of France, Spain, Italy and Balkans. On another 
hand the sophistication and the instrument-like quality of Hypogeum 
have provoked some science fiction like hypotheses that burden the 
recognition of the Maltase achievement. As our paper is about the 
archaic sound making, we turn to the appreciation and reflection on 
Hypogeum’s remarkable acoustic phenomenon. 

The Oracle Chamber 
T. Zammit identified the chamber adjacent to the main sanctuary 

as the Oracular room. In this space he has discovered a sophisticated 
stone apparatus that amplifies the voice: 

A deep, low note uttered or hummed in or near the small 
cave, or the oval niche, resounds and vibrates in the chamber in a 
most remarkable manner, and the human voice is so much magnified 
as to become audible throughout the entire underground place.” 
 

T. Zammit describes the Oracular room as having a „highly 
arched ceiling richly decorated with a red scroll interspersed with 
painted discs of different sizes.” This pattern has a reason, as the 
decoration of ancient people was never arbitrary but always had 
context and reason.(Zammit1925: 19). 

The authors of The Subterranean Sanctuary at Hal Saflieni 
paper cite a number of researchers/commentators describing acoustic 
characteristics generated from the Oracle chamber, we shall summarize 
them here as a list: 

• Two-feet wide hemispherical opening in the Oracle cave, at 
the height of a man’s mouth, magnified sounds by about a 
hundredfold. 

• Specially carved projection at the back of the cave near 
singing/speaking hole act as a sounding board designed with 
the profound knowledge of sound-wave movement and 
potential. 
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• Whole Sanctuary vibrates with the sounds of low tones 
while high-pitched notes stay in the Oracle chamber. 

• Sound that vibrates throughout the Hypogeum „does not 
only energize the space but returns to energize, to regenerate, 
the maker of the sound” 

 

This summary brings us back to the life work of Iégor Reznikoff, 
whom we cited earlier for having shown that in the majority of caves 
with intentional human inscriptions, the presence of wall paintings 
and drawings is highly correlated with the phenomenon of natural 
echo at that location in the cave, and especially so at particular resonant 
frequencies. Comparison of sound notifications on cave ceilings and 
walls studied by I. Reznikoff and very specific and particular inscription 
on the ceiling in the Oracle room and at other places in the Hypogeum, 
deserves a consideration. The Hypogeum markings are a similar motif 
of tight spirals and circles of different size. Like the cave inscriptions for 
resonant spaces, the symbols in the Hypogeum’s Oracle chamber 
prompt us to pose an open question: Are they some form of notation 
for music memory, recognition and tradition keeping? The authors of 
The Subterranean Sanctuary at Hal Saflieni paper cite a fascinating 
observation: 

At this point an analogy requires to be made between the 
configurations of the human cochlea, the central organ of hearing, 
with the spirals which decorated the Hypogeum chambers so 
diffusely. This organ measures 5 mm, and is located in the petrous 
bone of the human skull. Its spiral shape which is repeated ad 
nauseam in bright red colors all over the Hypogeum interior cannot 
be considered as coincidental with the fact that acoustics played 
such a central role in the spatial system of the Hal Saflieni temple. 
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4. Cocholea of the human ear – Spiral on the right 

 
5. Wall inscriptions above the main acoustic niche 

The acoustic phenomenon generated from the Oracle chamber 
can be seen as an axis, an integrating force for the tectonic arrangement 
of the sanctuary. The sound was a central revelation for the variety of 
possible uses that could have happened there: ancient religious rites, 
initiation ceremonies, ritual magic, re-enactment of mythology, 
group or individual healing – medical practice, expressions of grief 
and gift for pilgrims. 
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Societal Sanctuary Function 
R.R. Holloway in his paper, The Classical Mediterranean, its 

Prehistoric Past and the Formation of Europe1 after setting the scene 
with a profound understanding of the social and political structure of 
the Mediterranean village asks a key question: 

But we have not faced the question of what it was that 
permitted the citizen villages to unite in the face of great powers. 
The answer lies in the sanctuaries [our bold] of early Greece and 
Italy and the power of federation, temporary or permanent, that the 
federal associations based on them gave to their members. 
 

R.R. Holloway’s insights into the possible federation of small 
units through shared sanctuary could be a starting point in re-examining 
assumptions about ancient societies. A great number of cultural axioms 
in use today are based on the 19th century rise of national identities. 
Looking at the abundance of megalithic temples on the Maltese 
Archipelago may be one place to re-examine some assumptions about 
the ancient world, more as a point of discussion than a developed 
theory, and gives rise to a number of tentative hypotheses and open 
questions: 

• Were the monumental temples on Malta the result of a num-
ber of regional coalitions across the Mediterranean involving 
people from neighboring, distant watersheds and islands? 

• Were the celebrants coming to Malta from a greater geo-
graphical area than we have imagined so far? 

• Was the Hypogeum the central, unifying temple, while 
others were built and maintained by different federations? 

• Were the bones deposited there in the latter period carried 
from far away places as well? 

• Is devotional, communal Polyphony a survivor of an archaic 
music carried home? 

                                                   
1 Holloway, R. R, The Classical Mediterranean, its Prehistoric Past and the Formation of Europe. 

Corleone: I Congresso Internationale di Preistoria e Protostoria Siciliane, 1997. p 1-5 
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In closing this section of examining the ramifications of the 
example and the existence the Hypogeum at Hal Saflieni we reflect 
on some conceptual models that hinder understanding of ancient 
people and their expressions and achievement. 

The first is the notion of primitiveness of ancient humans as 
backward or early, simple minded and even childish, doodling a few 
animals on the walls of cave in hope of catching them for dinner. 
This could be similar to some distant civilization seeing Christian repre-
sentations of a lamb and dove as desired food items or animal worship. 

The other hindrance is seeing some practical or ritual achieve-
ments of the ancients as being of alien and non-human origins, the 
issues surrounding achievements of the Great Pyramided for example. 

Also presuming that, for example, the time old irrigation 
networks using gravity for a thousand years are primitive compared 
to modern electrically or gasoline operated pump. 

The sometime simplistic views of matriarchal society as mere 
reversal of patriarchal attitudes where men are oppressed and without 
a voice and women rule with stone will. This perception is re-examined 
by the example of the womb-like space of Maltase Hypogeum that 
becomes vibrant and alive fully when it is activated by the deep 
man’s voice. 

Oral Tradition and Music 
Examining multiple layers of the phenomenon of living culture 

often requires a team of researchers and experts to assemble the 
concrete facts and multiple sources yet this may still leave out the 
essence of the culture studied. For example although three Abrahamic 
Religions base their source and daily practice on revealed and written 
books but when they are integrated into communities they often merge 
or create connection through oral traditions, craft practices, unwritten 
mores, songs, dances and folktales. 

The worldview in which oral tradition utilizes the capacity of 
the brain to keep large amounts of information through mnemonic 
ordering of meaning and facts, may have a completely different 
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relationship to the externalization of information than does the 
following of a text. 

A glimpse into this worldview where the dominant operational 
systems are preserved and communicated through the oral traditions 
may help reconstruct the intellectual achievements of ancient humans 
and help better understand the archeological and ethnographic remains 
of archaic cultures as different rather than primitive. Singing, clapping, 
drumming, moving and dancing may be an inseparable part of this 
mnemonic system. 

To come close to this worldview, presided by the oral traditions, 
we shall look at transmission of remembered, sung and recited epic 
poems. In the seminal book on oral tradition and epic poetry by A. 
Lord, The Singers of Tales1, there is a translation of a live interview 
with one of the last oral epic singing practitioners surviving among 
mountain regions of Bosnia, recorded in the 1930's by M. Parry: 

When I was a shepherd boy, they used to come [the singers 
of tales] for an evening to my house, or sometimes we would go to 
someone else's for the evening, somewhere in the village. Then a 
singer would pick up the gusle, [bowed string instrument typical 
of the Balkans used specifically to accompany epic poetry] and I 
would listen to the song. The next day when I was with the flock, I 
would put the song together, word for word, without the gusle, but 
I would sing it from memory, word for word, just as the singer had 
sung it… Then I learned gradually to finger the instrument, and to 
fit the fingering to the words, and my fingers obeyed better and 
better… I didn't sing among the men until I had perfected the 
song, but only among the young fellows in my circle [druzina] not 
in front of my elders… 
 

Now imagine any contemporary teenager first listening to an 
epic for several hours and then repeating it the next day from memory. 
By contrast, the non-literate shepherd boy was equipped with the 

                                                   
1 A. B.Lord, The Singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge, MA 1960. p. 39. 
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necessary plasticity and capacity of brain independent from written 
record and entirely confident in the ability of comprehension, retention 
and reproduction through oral means alone. The recitations are 
approached from the general thematic over-sense to the particulars of 
the events in the story. The epic is held as a whole and as parts 
simultaneously, as a spatial and temporal continuum in the narrator’s 
internal space. How many graduate students or doctorial candidates 
can do that with their thesis? 

Music and festivals, celebrations and rituals 
Herodotus – in his second book of nine part Histories1 titled 

and dedicated to Euterpe, muse of music, sharing and well being, he 
writes about public festivals of Ancient Egypt. In this work Herodotus 
describes how The Egyptians hold their religious public assemblies 
often, „with the greatest zeal” and devotion. So the festival at the city 
of Bubastis for Pasht was not exception. Herodotus describes the 
festival: 

They sail men and women together, and a great multitude of 
each sex in every boat; and some of the women have rattles and 
rattle with them, while some of the men play the flute during the 
whole time of the voyage, and the rest, both women and men, sing 
and clap their hands; and when as they sail they come opposite to 
any city on the way they bring the boat to land, and some of the 
women continue to do as I have said, others cry aloud and jeer at 
the women in that city, some dance, and some stand up and pull up 
their garments. This they do by every city along the riverbank; and 
when they come to Bubastis they hold festival celebrating great 
sacrifices, and more wine of grapes is consumed upon that festival 
than during the whole of the rest of the year. To this place (so say 
the natives) they come together year by year even to the number of 
seventy myriads of men and women, besides children. 
 

                                                   
1 Herodotus, The History, Volume 1and 2, Translator: G. C. Macaulay, The Project Gutenberg 

2008, EBook #2707, book 2 
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This description points to a deeply established tradition of public 
festivals with definite music and choreographic elements as well 
display individual free expression of woman within the festival’s 
framework. 

Herodotus equates the Egyptian deity Pasht with Greek Artemis 
– the huntress but the Egyptian feline goddess also has some character-
istics of Hecate – moon goddess. With the emblematic sun disc on her 
lioness /cat head she hunts by night. This fully empowered feminine 
goddess may point to the importance of some woman in the boat 
procession breaking away from singing, clapping and shaking rattles 
to instead cry aloud, jeer, dance, and pull up their garments. This 
division of roles between supportive music and rhythmic section as a 
container to a traditionally structured acting-out group, points to 
practices that bring trained and informed people to the Pasht festivals. 
Although they are not professional musician or dancers, everyone 
knows what to do just like people entering a Mosque or singing hymns 
in a Church. Not to over stretch the Herodotus example, it sets the 
tone for the paper’s inquiry and opens questions about lost and found 
music traditions and oral transmissions in the cross currents of the 
Mediterranean and Black Sea’s intangible heritage. 

Egyptian Zar and Italian Tarantella 
In looking for traces of discernable training and transmission of 

knowledge, we shall explore traditions and cultural phenomenon that 
happened in intimate and protected places often temporally adopted 
within a home or communal spaces. Beyond archeological fragments 
of dally life and survival, we focus on the activities, gatherings and 
festivals led and performed for and by women. Since these events were 
only carried out among the women, written documentary evidence is 
barely existent. What does exist are similar oral traditions to those even 
practiced today in some parts of North Africa, Eastern Mediterranean 
including Southern Italy and Asia Minor on the border of Iraq and 
Iran. There are two forms from this family of traditions that had more 
ethno-musicological and anthropological research than the others, 
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they are the healing dances and music of Egyptian Zar and Southern 
Italian Tarantella. 

S.D. Paich, the author of this paper, in his work Magna Graeca/ 
Tarantella1 wrote about possible relationships between the southern 
Italian dance Tarantella, particularly the Pizzica type, and the Dionysian 
festivals and Pan worship of Magna Graecia and parallel dance 
ceremonies in the Greater Mediterranean region. In that paper S.D. 
Paich quotes Antoine Furetière’s description of Tarantella in 
Dictionnaire Universel of 1690: 

Tarantula, small venomous insect or spider found in the 
Kingdom of Naples, whose sting makes men very drowsy, & often 
unconscious, & can also be fatal to them. The tarantula is so called 
after Taranto, a town in Apulia where they are to be found in great 
numbers. Many people believe that the tarantula’s venom changes 
in quality from day to day, or from hour to hour, for it induces 
great diversity of passions in those who are stung: some sing, others 
laugh, others weep, others again cry out unceasingly; some sleep 
whilst others are unable to sleep; some vomit, or sweat, or tremble; 
others fall into continual terrors, or into frenzies, rages & furies. 
.... In some cases this illness can last for 40or 50 years. It has been 
said since time immemorial that music can cure the tarantula’s 
poison, since it awakens the spirits of the afflicted persons, which 
require agitation.2 
 

Karol Harding in her article „The Zar Revisited”3 wrote in 1996 
for Crescent Moon magazine: 

The Zar ritual is cathartic experience which functions for 
women in these cultures as effectively as does psychotherapy in 
western culture. It involves several aspects which all contribute to 

                                                   
1 S.D. Paich, Magna Graeca/Tarantella, conference paper for The Public Festival: A Diachronic 

Glimpse at Its Socio- economic and Political Role, Sofli 2005, p 35-36. 
2 A. Furetière, Dictionnaire universel: contenant generalement tous les mots françois tant vieux 

que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, sçavoir... recueilli & compilé par 
feu Messire Antoine Furetière, chez Arnout & Reinier Leers, 3 vol., Rotterdam 1690. 

3K. Harding, “The Zar Revisited,” Crescent Moon magazine, July-Aug. 1996 p.9-10 
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its success as therapy: The patient is the center of attention, and 
receives the help and concern of her friends and relatives. Her 
experience and feelings are recognized as valid. As Dance Therapist 
Claire Schmais explains, ‘it is community based, followers and mem-
bers are not sent away to be cured…. It creates sense of community 
while it heals, embracing the individual within a community. 

 

Karol Harding’s description of the Zar leader with her knowledge, 
harmonizing abilities, understanding of repression and means of 
relief, paints a picture of a highly trained experienced person leading 
deeply structured process: 

Rituals are used to create the setting. They have specific players 
and roles: a leader, a drum corps, a ‘patient’ and participants. These 
rituals include an altar, the smell of incense, and costumes. Songs 
are chanted and drums play trance-like rhythms. The Zar provides 
a multi-sensory experience with sights, sounds and smells. The 
ritual sharing of food creates communion in all cultures and times. 
Thus, it is important to understand these rituals in the context of 
the total experience.1 
 

These types of dance ceremonies for women were organized to 
facilitate, share, hold and express aguish, loss and maltreatment. For 
example at times of Crusades behind war lines widows, orphans and 
bereft future brides created a bonding experience. For thousands of 
years they taught each other rigorous techniques that found their way 
into pagan Greece, Byzantine Balkans, Catholic Southern Italy, 
Zoroastrian and Islamic Persia, Ottoman Anatolia, Islamic North Africa 
and Medieval Spain. 

Ethnomusicologist Hassan Jouad, in his Les Aissawa de Fes – 
Trance Ritual describes the Aissawa Brotherhoods therapeutic trance 
dance: 

…it should be pointed out that the practice of the ecstatic 
dance is not reserved for the sole followers of the [Aissawa] 

                                                   
1 ibid Harding K, p, 9 - 10 
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brotherhood. It is open to all, to anyone who suffers. Here, people 
with few resources, the elderly, the physically handicapped find, 
with the help of others, the occasion to be completely receptive 
towards themselves in all legitimacy.1 
 

S.D. Paich in his paper Magna Graeca/Tarantella talks about 
an ad hoc or deeply established charitable institution that provides 
for the ceremony’s expenses and of course for the ceremony’s leader. 
This oblique, in some communities or clear-cut charity provides 
modes of living for the dedicated women who hold tradition and 
knowledge. This is an age-old practice, almost a common law institu-
tion, of a pastoral role for women. Sometimes unspoken vows of 
„poverty” and service are taken— as if to insure that the practices of 
music and dance ceremonies will be selfless and directed to the well 
being of the community and to the person who is in a process of 
healing. This was by no means a public office and it was not 
outwardly accepted in all the societies where it was practiced. 
Nevertheless, whether open, discrete or covert, it existed under all 
types of circumstances for thousands of years. 

Part II 
Plato, Pythagoras and Ancient Music 

J. Godwin in his antoligy The Harmony of the Spheres, a 
Sourcebook of the Pythagorean Tradition in Music2 Writes: 

Although Plato wrote his dialogue Timaeus some thirty years 
later than the Republic, the conversation it records is supposed to 
have taken place on the following day. The main speaker is 
Timaeus, a Pythagorean philosopher from Locri in southern Italy, 
and his subjects are the creation of the World-Soul, the structure 

                                                   
1 H. Jouad, “Les Aissawa de Fes – Trance Ritual,” Paris, L’Institute du monde arabe, 1994, (notes 

for the compact disc, Harmonia Mundi), p. 4. 
2 J. Godwin, The Harmony of the Spheres - a Sourcebook of the Pythagorean Tradition in Music, 

Inner Tradition Intrnational, Rochester 1993. p 3 
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of the elements, and the workings of the human body. This passage 
concerning the making of the World-Soul by the Demiurge, or 
creator god, has rightly been called „the most perplexing and difficult 
of the whole dialogue,“ for it is an inextricable blend of mathematics 
and music, astronomy and metaphysics. Even in Plato's own century 
it was a cause of dispute among his successors at the Athenian 
Academy. 
 

Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science published 
J.B. Kennedy’s article Plato’s Forms, Pythagorean Mathematics, and 
Stichometry1. J.B. Kennedy is a science historian at The University 
of Manchester, Great Britain. He has worked on the long disputed 
secret messages hidden in Plato’s writings. Using Stoichiometry that 
deals with an analysis of the variables in the elements in chemical 
reactions. Vastly expanded by computer algorithms, modern Sticho-
metry has been developed to track, predict and analyze complex 
chemical reactions. Using Stichometry, J.B. Kennedy „reveals that 
Plato used a regular pattern of symbols, inherited from the ancient 
followers of Pythagoras, to give his books a musical structure”. Here 
we quote J.B. Kennedy from the 2010 press release about the 
discovery sent by The University of Manchester: 

A century earlier, Pythagoras had declared that the planets 
and stars made an inaudible music, a ‘harmony of the spheres’. 
Plato imitated this hidden music in his books. 

In antiquity, many of his followers said the books contained 
hidden layers of meaning and secret codes, but this was rejected 
by modern scholars. 

It is a long and exciting story, but basically I cracked the code. 
I have shown rigorously that the books do contain codes and symbols 
and that unraveling them reveals the hidden philosophy of Plato. 

This is a true discovery, not simply reinterpretation. 

                                                   
1 J.B. Kennedy, Plato’s Forms, Pythagorean Mathematics, and Stichometry Apeiron: A Journal for 

Ancient Philosophy and Science, 2010, p 1-3 
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This will transform the early history of Western thought, and 
especially the histories of ancient science, mathematics, music, 
and philosophy. 
 

J.B. Kennedy continues: 
However Plato did not design his secret patterns purely for 

pleasure – it was for his own safety. Plato's ideas were a dangerous 
threat to Greek religion. He said that mathematical laws and not 
the gods controlled the universe. Plato's own teacher had been exe-
cuted for heresy. Secrecy was normal in ancient times, especially 
for esoteric and religious knowledge, but for Plato it was a matter 
of life and death. Encoding his ideas in secret patterns was the 
only way to be safe. 
 

J.B. Kennedy concludes his article Plato’s Forms, Pythagorean 
Mathematics, and Stichometry by stating: 

Though the evidence reported here will need to be verified 
and debated, it does clarify, in a surprising way, Aristotle’s once 
puzzling view that Plato was a Pythagorean. 
 

Pythagoras is considered one of the fathers of western mathemat-
ics and music theory and a proto-scientist. As such his symbolic and 
metaphysical teachings were regarded as quaint like Plato’s after 
him. Nineteenth century scholarship painted them as giants rising out 
of a ceremonially entangled and superstitious ancient world with clear 
thought and conciseness. In establishing the origins of western thought 
the overlooked and underplayed fact has been that Pythagoras, at 
roughly the age of twenty, went to the temple schools of Ancient 
Egypt and was trained there and in related or synergetic circles in 
Asia minor as well, before returning to Greek Territory at around the 
age of forty to teach a mixture of mathematics, music, astronomy and 
metaphysics. 
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Pythagoras 
Pythagoras from Samos was born approximately in 586 BCE 

and died in 475. He was a son of an engraver of gems. Very little is 
known about his early years and his life in general. 

Wim van den Dungen in his essay Hermes the Egyptian, dedicates 
a chapter titled The influence of Egyptian thought on Thales, 
Anaximander & Pythagoras1 . W. van den Dungen writes:” 
‘’ Anaximander and Thales were teachers, no "school" emerged after 
their death”. In another place W. van den Dungen recounts: 

Iamblichus writes Pythagoras buried Thales and knew 
Anaximander before he stayed 22 years in Egypt and was initiated 
in the teachings of the priests of Thebes (plurality & unity of the 
Divine) and the doctrine of the resurrection of Osiris (the 
immortality of the soul). 
 

We shall cluster some W. van den Dungen observations and 
extracts as they point to our interest in Egyptian roots of Pythagorean 
thinking: 

[Pythogoras initiated a] "school" of thought, a teaching in 
which religion, mysticism, mathematics and philosophy were 
allowed to interpenetrate each other.[…] These speculative considera-
tions took place "next to" physical inquiries into the nature of all 
possible beings. With his emphasis on numbers and the theology 
of arithmetic […] he is credited with the theory of the functional 
significance of sacred numbers in the objective world and in 
music. […] attributed to him [are], like the incommensurability of 
the side and diagonal of a square, and the Pythagorean theorem 
(well-known in Egypt and Mesopotamia), 
 

Pythagoras was mentioned in Diogenius Laërtius’ Lives and 
Opinions of Eminent Philosophers containing biographies of the 

                                                   
1 van den Dungen, Wim, Hermes the Egyptian, chapter The influence of Egyptian thought on Thales, 

Anaximander & Pythagoras. Antwerp - initiated: 20 XII 2002 - last update: 1 XII 2010 - version n°2, 
http://www.maat.sofiatopia.org/hermes1.htm 
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Greek philosophers written approximately in the first half of the third 
century AD. W. van den Dungen tells us that Diogenius Laërtius writes: 

Pythagoras entered the Egyptian temples and learned the 
secrets of their gods. This is a remarkable testimony. The Egyptian 
gods were hidden from sight. Nobody, except Pharaoh and his 
appointed priests, could enter the "holy of holies" and face the 
deity. There was no communication between the deities and humans, 
for gods communicate only with gods. 
 

The deeply researched observation and hard work of W. van 
den Dungen is honored here. His writing is in the realm of examining 
written records and understandably not relying on them, having a 
methodology for or maybe an interest in assessing oral traditions as 
possible source and parallel to the written word. It is burgeoning 
research, a collection of examples and overviews of which the work 
of W. van den Dungen is an example. W. van den Dungen writes: 

In spite of these historical uncertainties, the contribution of 
Pythagorism to Western culture has been significant and therefore 
justifies the effort, however inadequate, to depict what its teachings 
may have been. […] What could Pythagoras have learned from the 
priest of Memphis and Thebes? 

Unity of the divine: the absolute is One and Millions, invisible 
by nature and manifest in nature's forms 

 

Harmony of opposites: all fundamental oppositions are bridged 
by a harmonic "third" [Tetracord] 

The sacrality of "10": Pharaoh, "son of Re", completes [a 
significant grouping of nine deities] the Ennead + 1 = "10" 

Geometrical solutions to practical problems [related to, equated 
and generated from] the magic of symbols: sacred script and ritual 
speech [that] have powers beyond their physical form 

 

Rule of silence: the Egyptian gods and their priests were out 
of sight and hidden – silence was gold 
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C.M. Woodhouse in his book on the renowned fourteenth century 
Byzantine teacher of Platonism Georgius Gemistus Pletho, who inspired 
Cosimo Medici to open Platonic Academy in Florence that went 
underground for almost a thousand years, writes about the philosophy 
omissions that were left out from his excerpts and summaries: 

In the higher studies, especially philosophy, he preferred 
oral teaching. He [Gemistus Pletho] liked to emphasize that Plato 
and the Pythagoreans distrusted the written word as the means of 
communicating their most important ideas.1 
 

Even contemporary music training through master classes 
acknowledges the difference between what is written and what is 
experienced then remembered and integrated through the body. 

L. Crickmore the musicologist of the ancient civilizations in his 
essay Egyptian Fractions And The Ancient Science Of Harmonics2 
writes: 

There is a growing body of evidence to support the hypothesis 
that in ancient times there existed throughout the Near East a 
common mathematical approach to the definition of musical pitch 
in terms of ratios of pipe or string-length. This tradition became 
known by the time of Plato as the science of harmonics. […] It 
seems reasonable therefore to assume that the science of harmonics 
would then have been accommodated to the various regional systems 
of arithmetic in use: sexagesimal in Mesopotamia; Pythagorean in 
Greece and in Egypt by means of Egyptian fractions. 
 

A number of authors including L. Crickmore and J. Godvin see 
the concept of ‘Music of the Spheres’ as an expression of the ancient 
preoccupation and study of the origins and life cycles of the universe as 
part of their cosmological interpretation and models. Music, harmonic 

                                                   
1 Woodhouse, C. M., Georgius Gemistus Pletho- The Last of the Hellenes, Oxford University 

Press, Oxford 1986  
2 L. Crickmore, Egyptian Fractions and the Ancient Science of Harmonics, ICONEA 2009 - 2010: 

Proceedings of the International Conference of Near Eastern Archaeomusicology, Université de 
la Sorbonne, Iconea Publications, London, 2010, pages 1–8 
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ratios and resonances play a big part in the Pythagorean – Platonic 
cosmological paradigms. Seven notes of the Heptachordal scale 
reflect the varying speeds of revolutions of the seven known planets 
of the ancient world. Archaic harmonic system unites the two basic 
Tetrachords by establish the upper tone of one as the lower tone of 
the other into a Heptachord. L. Crickmore articulates beautifully the 
emergence of octave ‘Later, the fixed stars were accorded a note of 
their own, and the music of the spheres was considered to be an 
octave species or mode’. Attributed to Pythagoras in the western 
tradition, is the revising the Planetary Heptacord into an Octochord. 
L. Crickmore writes: 

It will be noticed that unity (sometimes called the Monad by 
the ancients) is the fulcrum of this structure [Pythagorean music 
system], as it was of all ancient mathematics. In modern times, the 
fulcrum of our arithmetic is zero, which was unknown [not used] 
as a number to the ancients. 
 

In thinking and comparing Zero with Monad, the difference 
between the two is that zero is helpful in additive calculation and 
thinking, it is a devise, while Monad is indivisible and requires 
respect and discretion. Continuity and consistency of intangible har-
monics of inter-planetary and galactic space is demonstrated seamlessly 
and empirically by logical, proportional divisions of vibrating string 
and recognized in the range of audible sound for the human ear. 
Doubling the string lowers the tone while shortening heightens the 
pitch. L. Crickmore points out „ the ancient Greek double -octave 
system, known as the Greater Perfect System, later evolved”. 

Empirical demonstration of implied harmony of the world in 
ancient music and practical use of Egyptian Fractions are related 
phenomenon. While zero offers expedient numerical movement in 
both directions of plus or minus, Egyptian Fractions lead tangibly 
smaller and smaller parts to monad as a unifying presence. This in 
terms of music and sound evolves in to higher and higher pitch and 
in post Pythagorean Greek music and subsequently western music’s 
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higher tones are considered more spiritual. This may be the defining 
difference with archaic music and singing that through deep sounds 
that reverberate through the entire body and engage molecules and 
cells of living organisms as celebration of monadic harmonies. The 
higher the note the less of the body is involved but only the head and 
then only the top of the scull. While in archaic singing, caves or temples 
are the primary instruments of ritual resonance and the music was 
associated with the memory and connection to the experience in those 
places. 

The archaic music is in a similar relationship to written notation 
as the orally transmitted myth and stories are to written records. This is 
the difference and complimentary contribution between musicological 
research of L. Crickmore and I. Reznicoff. One looks at surviving 
documentary evidence about the ancient science of harmonics among 
the glyphs and inscriptions of numeral, words and diagrams, while 
the other reads the cave itself and the pictorial and other non–verbal 
markings found there. 

D.R. Fideler in his introduction to K. S. Guthrie, The Pythagorean 
Sourcebook and Library1 writes: 

[...] Knowledge itself is the third, harmonic element which 
conjoins the two poles of subject and object. Knowledge then is 
unifying, much like the harmonic ratios of the musical scale [...]. 
Moreover, as we shall see, to the Pythagoreans the knowledge of 
divine harmony can be either abstract of experiential, or, indeed, both. 
 

D.R. Fideler develops observations on Pythagoren notion of 
'undeniable influence of numbers' on human psychological inner 
moods and comprehension 'through the medium of music, depending 
as it does on numerical proportion'. D. R. Fideler gives examples of 
different ratios of notes and music proportions that can express happy, 
light emotions or like the minor third evokes longing and meanigful 

                                                   
1 D.R. Fideler- Editor, Introduction to K. S. Guthrie, The Pythagorean Sourcebook and Library, An 

Anthology of Ancient Writings Which Relates to Pythagoras and Pytahagorean Philosophy, 
Phanes Press - An Alexandria Book, Michigan 1987, p. 34 
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sadness. As we mentioned earlier, when presenting the research of I. 
Reznicoff, that he noticed the archaic singers’ awareness of the tonal 
ranges and the effect of sound on the human body and state of mind. 
D. R. Fideler continues: 

The fact that Number can influence a person's emotional state 
is indeed mysterious and points toward a dimension of qualitative 
Number which trandscends the merely quantitative. Related to the 
question of music and harmony is the principle of resonance: two 
strings, tuned to the same fequency, will both vibrate if only one is 
plucked, the unplucked string resonating in sympathy with the 
first. This, of course, is accomplished through the medium of the 
vibrating air, but the principle underlying the phenomenon is one 
of harmonic attunement. 
 

D.R. Fideler points out that Pythagoras and the Pyhatoreans 
(and we add Plato and Neo-Platonist) represent human psychology as 
an imploded reflection of totality, a microcosm. D.R. Fideler discusses 
the Pythagorian notion of the human soul as a harmonizing factor in 
unifying all the elements of an embodied human being. This elusive, 
sapient unifier is particulary attuned to the ratios of musical proportion 
as a form of resonance in the audible and inaudible worlds. D.R. 
Fideler wrote: 

Moreover, by experientially investigating and employing the 
principles of harmony in the external world, one comes to under-
stand and activate those same principles within. This idea in fact 
underlies the Pythagorean approach to mathematical study. The 
Pythagoreans divided the study of Number into four branches 
which may be analyzed in the following fashion: 

 Arithmetic = Number in itself. 
 Geometry = Number in space. 
 Music and Harmonics = Number in time. 
 Astronomy = Number in space and time. 

 

D.R. Fideler points out that Plato, continued the Pythagorean 
focus on numbers, their relatshonships and resonances and expresed 
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it as an educational curriculum set out in the Republic, the work we 
disscased before where the hidden music harmonic score is embedded. 
For Plato, D.R. Fideler quotes: ''geometry is the knowledge of the 
eternally existent.'' 

Three Folksongs 
In the world of audible sounds seemingly simple folk songs that 

could be easily sung or recognized by most people, play a significant 
role in community identity and a means for coming together. Contempo-
rary electronic commerce exploits this organic need for identifiable, 
composed sound. Commercial popular music and traditional folk 
songs emerge from unpredictable or hidden roots often not even clear 
to their makers. In collecting, researching and studying the origins and 
existence of popular and folk songs, the performer’s interpretation 
and the circumstances of the first hearing play a significant starting 
point. The critical writing on structure and societal intention of the 
songs and to approach a description of a possible meaning and context, 
often the only available resources are non-verbal elements, music 
elements, hearsay, contemporary circumstances of the song and 
naturally the performer’s disposition and gifts. The examples of the 
following three folksongs point to the intricacies and riches of 
cultural contexts surrounding landmark songs. 

First Song – Pastoral Tradition 
A piece that retains some connection to the archaeic singing 

style of call and answer is the Romanian tone poem Cand ciobanul 
si-a pierdut oile1 – When the Shepherd Lost His Sheep. The example 
was collected and recorded by Constantin Prichici in 1956. It was 
performed on a caval by Neculai Tafta, a country priest from the 
village of Negriliesti, Vrancea in southern Moldavia. Compact Disc 
notes for the song read: 

                                                   
1  Cand ciobanul si-a pierdut oile (When the Shepperd Lost His Sheep) (excerpt) Played by 

Neculai Tafta, caval, from the village of Negriliesti, Vrancea (southern Moldavia). Collected by 
Constantin Prichici in 1956, notes for the track 17. 
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One impressive item in the Romanian pastoral repertory is 
the well-known musical legend of the shepherd who has lost his 
sheep – a kind of folk instrumental tone poem that shepherds 
would perform on any of the instruments connected with pastoral 
life, such as the bagpipe, the six-holed fluier, or as here, on the 
caval – a long, five-holed rim-blown straight flute. 
 

The original versions are a combination of spoken narative and 
music. Since the story is so familiar to everyone, is often left out, 
which creates a rich internal imaginal field. The audience guessing 
the fable's scenarios amid episodes is facillitated by performers 
enacting emotionally the story with the melody: 

The sheperd thinks he sees his sheep and runs toward them 
only to find some white stones in a meadow; he comes upon a 
dead lamb savaged by wolves; he sits by a stream and is consoled 
by the water and wind, and so on. Around this simple program the 
musician improvises his melodies, [...] alternated with dance 
tunes, introducing musical episodes as they occur to him. The 
piece always ends with a dance of joy. 
 

The two and a half minutes extracted from an eighteen minute 
piece is music describing the shepherd's grief and the moment when 
he runs toward the white stones mistaking them for missing sheep. The 
familiarity with the story offers deeper exchanges where imagination 
and music unite the listeners and the performer.This interplay of 
inner and outer, stated and imagined as a individual and community 
experience is one of the primary reason and function of folk songs 
since archaic times. S.D. Paich, the author of this paper in the 
conclusion for River of Images – Interplay of External and Internal 
Image Making1 writes: 

                                                   
1 S.D. Paich, River of Images - Interplay of External and Internal Image Making, Asian Journal of 

literature, Culture and Society, Special Issue, V.05 – No. 03, Assumption University Press, 
Bangkok 2011, p.62 
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We started with the notion by Aristotle, that there is not a 
thought without imagination. Then the premise that the physical 
body continuously works to keep its equilibrium and adjusts 
processes for the physical survival. We cited and established exam-
ples of imagination almost as if a physiological organ. We observed 
the fact that the internal self produces images and nonverbal scenarios 
to help us deal with life's complexities. An example of this is the 
involuntary image making process that happens nightly in dreams. 
The relationship of memory and imagination as well as cultivated 
imagination vis-à-vis oral traditions, was touched upon. Finally, 
we analyzed and contextualized a number of phantasmagorical 
examples from the history of culture and reflected on skills needed 
to make externalization of the imagined possible. 
 

The song Cand ciobanul si-a pierdut oile is an example and 
carries the issues quoted above with imagined and executed parts and 
the societal bond it creates, but above all and beyond any theory it is 
one of world beautiful and expresive songs. 

Second Song – Migrations of a Single Song – Wa Habibi 
(My Beloved) sung by Lamia Bedioui 
The Provencal Carnival song Adieu Pauvre Carnaval reappears 

as a Maronite Easter hymn in Lebanon known as Wa Habibi that 
may have roots in medieval Mozarabic Creed of Arab speaking 
Christians in Spain. One of the most moving recordings of Wa Habibi 
is by a Tunisian singer, Lamia Bedioui1. This haunting melody appears 
also in Le Fougere by the Neapolitan composer Giovanni Pergolesi 
(1710-1736). The first work to establish Pergolesi’s reputation was 
his sacred drama, La Conservatione di San Guglieme d'Aquitania 
(1731), ‘given its first performance by his fellow students at a Naples 
monastery’2. Guglieme d'Aquitania, or Guillaume IX of Aquitaine 
(1086-1126), is recognized as the first Troubadour of Provance. 
                                                   
1 Lamia Bedioui, collaborating with Greek singer, Savina Yannatou, on the album Terra Nostra, 

accompanied by the ensemble Primavera en Salonico (ECM 2001) 
2 Goldberg, early-music portal, 2008 
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Guillaume as Troubadour used the Romance vernacular Occitan or 
Provencal for his poems. His titles, which point to a definite geography 
and place, are inseparable from Troubadour territory. 

Fin d’amour, courtly love as a cultural phenomenon, brought 
fresh elements into the social sensibilities of the feudal Christian 
world of medieval Western Europe. It provided the ecclesiastically 
dominated culture of Europe with a poetic language for the 
experiences of love, both secular and sacred. 

It is more and more recognized that Troubadours and Guillaume 
IX’s inspiration came from Arab and Persian poetry and music and a 
century earlier writing like the Andalusian proto-Troubadour, Ibn 
Hazm (994-1064) exemplified by his manual of love titled The Ring of 
the Dove. 

One of the most comprehensive manuscripts on medieval music, 
The Cantigas de Santa Maria, was commissioned, and possibly partly 
composed by, Alfonso X (1221-1284). The codex’s illustrations show 
Arab, African, Jewish, and European musicians performing together 
on a remarkable variety of instruments. It is a celebration of diversity, 
vitality, and mastery of professional—and probably itinerant—
musicians. Julian Ribera in his book Music in Ancient Arabia and 
Spain1 points out that the inexplicable structure of the cantigas to the 
ears of ecclesiastic and western music historians lies simply in the 
fact that the compositions follow Arab music form and inflection. 

After being suppressed and silenced following the Reconquista 
movement inspired by the Catholic Church in Spain, little is known 
about the Mozarabic chant. The surviving music is written in pre five 
line notation system and is known as neumes, middle English from 
classical Greek word for breathing pneuma. These neumes, imaged 
below show the contour of the chant, but with no pitches or intervals, 
these were left to the musicians to decide based on transmitted tradition 
and according to their vocal range and devotional interpretation. 

                                                   
1 Julian Ribera, Music in Ancient Arabia and Spain, Humphrey Milford Oxford Uniniversity Press, 

London 1929, p. 101 
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6. Mozarabic chant neumes 

Wa Habibi musically carries so many characteristics of Arab 
medieval Spain’s devotional singing, resembling Muezzin’s call to 
prayer and its lyrics that echo literature of Sufi and other Muslim 
devotion brotherhoods. Lamia Bedioui in the 2001 live recording, 
preserved on the Terra Nostra compact disk, brings the spirit of the 
song to the listener and inadvertently all the cultural and emotional 
references come to life. The lyrics open with evocation familiar in 
classical Persian poetry but uncharacteristic for a church hymn: 

My beloved, my beloved  
What state are you in?  
He who sees you, for you would cry  
You are the one and only sacrifice 

 

The life of this song defies the history, oppression, appropriation 
and historic or musicological analysis. It is a testament of the ability 
of the refined organization of sound to move human emotions and 
create connection. 

Third – Everyone’s song: Uskudara gideriken aldida bir 
yagmur 
Traveling on a steam train in the fifties from Belgrade to the 

Dalmatian coast, that took an entire day and night, part of the route 
was on a train that carried families and people from Turkey, Greece 
and Bulgaria to Western Europe. Lots of food was exchanged even if 
people did not speak common language. As we were children from 
the Radio Belgrade children’s chorus going to the seaside annual 
holiday which was our pay for the hard work, we loved the songs and 
they were easy to sing. In middle of a medley of many songs suddenly 
as we began to sing one folksong in our language, we were joined by 
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a Turkish family singing it in Turkish and after a while the reserved, 
quiet Greek engender in the corner, joined by singing it in Greek. 
After lots of gesturing and linguistic experiments to explain the meaning 
in several languages, it was clear that each group thought it was 
originally their song that influenced the others. From the point of view 
of the song each group was right. The passionate multi-ownership of 
this song is the significant example of how meaningful music is 
closely and almost inextricably woven into society and peoples' lives. 

When it comes down to music and sound performance, life’s 
incidents, like the one we included above shed light on the communal 
and individual need for poetically ordered soundscape that resonates 
in human biology, psychology and the social environment. 

The history of this song can only be very partially traced through 
the vast territory of Mediterranean and Black Sea watersheds. It may 
be the cause of one melody that has traveled from the Caucasus, Persia 
to the Asia Minor, Levant, over North Africa and then to Spain. After 
the expulsion of Arabs, Jews and Arab speaking Christians from 
Spain, the song migrated to Ottoman Turkey via land and sea. The 
song is known in Turkey today as Uskudara gideriken aldida bir 
yagmur. In Greece it is known as Apo Xeno Meros, in Serbia, Bosnia 
and Macedonia the song is mostly sung as Ruse kose curo imas, with 
rich variety of other versions in Bosnia. Albania and Bulgaria have 
they own version. In the Arab speaking Middle East it is known as O, 
beloved, beloved, in Palestine as O Prophet of God, the Hebrew 
version is I shall sing a song…. The medieval Spanish version in the 
Ladino dialect is Siente Hermosa or Durme, Hermoza Donzella and 
is very similar to a Moroccan version. 

The geographic distribution of this song is mostly in the regions 
of the Ottoman Empire and Arab Spain. After acknowledging the 
songs unique melodic and evocative qualities its ubiquity and diverse 
ownership may be directly related to the Ottoman Millet system – 
Legislation and Diversity Management. Kindness, good will, 
compassion, shared and safe co-existence cannot be successfully and 
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simply regulated by law alone, the surrounding cultures have to hold 
and desire it. Conviviality is a complex social interplay of many 
elements, but legislative framework and cultural dynamics can be set 
up to facilitate daily practice of mutual understanding. The millet 
system, the Ottoman policy that recognized the Abrahamic religions 
and institutionalized the coexistence of Islam, Christianity, and 
Judaism in religious practice, law, and education is evident in the 
songs multilingual expressions. In this way, the Ottomans inherited 
the Arab Convivencia of the earlier middle ages. Professor Ali 
Bardakoglu, in his paper Culture of Co-existence in Islam: The 
Turkish Case, writes: 

The Ottoman state defined its subjects according to their 
religious affiliation. This system of categorization, called the 
millet (community) system, defined each religious community as a 
separate community.1 
 

But the song itself transcends all this potential historic references, 
it is one of the worlds beloved folk songs sung today. 

Conclusion 

In a closing we make the final circle of themes, ideas and 
historic instances by touching upon some mater-issues shared by all 
the examples. We looked into ancient people’s use of the sonic 
landscape of cave as instrument of evocation and togetherness. We 
reflected on the unique position of Hypogeum and a great number of 
temples on Malta in the ancient world. We proposed an open hypotheses 
of possible relationships of fragmentary survival of archaic polyphony 
as related to the sound responses of ancient sacred sites and temples. 
We established that the tenores polyphonic chants have an overall 
quality of a lament, both in secular or ceremonial settings and 

                                                   
1 Bardakoglu, Ali, Culture of Co-existence in Islam: The Turkish Case. Insight Turkey, Vol. 10, No. 3. 

2008, p. 118. Available on-line: www.setav.org/document/Insight%20Turkey%2010-3%20Ali%20 
Bardakoglu.pdf -. Accessed November 24, 2008. page 115 
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presented a view that this music tradition is based in the devotional 
singing. The Sardinian polyphonic chant’s sacred songs are called 
gozos. The associative similarity between the name of the Maltese 
island Gozo and Sardinian sacred songs provokes some highly 
speculative open questions: 

• Were the sanctuaries on Cazo a sacred center for prehistoric 
Sardinians? 

• Is Sardinian Polyphony a survivor of an archaic music 
carried home? 

• Were the Etruscans, Corsicans, Sardinians and Sicilians all 
part of a delegation maintaining a temple complex on Malta? 

 

The modern views of sophisticated ancient apparatuses like 
Hypogeum in Malta or Oracle of the Dead near Cumae in Sothern Italy, 
as places where corrupt priesthood manipulated people for material 
gains, control and prestige are prevalent among a number of 
contemporary scholars and commentators. History has shown than 
institutionalized forms of any communal structure over time or if 
grown in scale to imperial proportions, deteriorate. Of interest to this 
study are paradigms of the cultural foundations grown from benevolent 
intentions, shared experience and recovered closeness rather than the 
view of corrupt practices that limits the perceptions of the achievement 
of ancient humans. As we discussed earlier, these traits that offer far 
reaching benefits are exemplified by the sophistication of prehistoric 
cave paintings related to echoes and overtones and Maltase 
Hypogeum’s unity of sound and architecture. The notion of suspect 
priesthood of the ancient world has its root in classical Greek 
literature and opinion. Herodotus directly or obliquely portrays the 
perception of Egyptians by ancient Greeks as not straightforward or 
trustworthy and their priests as being full of trickery, exclusive of 
foreigners and foreboding.1 

                                                   
1 C. Riedweg, Pythagoras – His Life, Teaching And Influence, Cornell University Press, Ithaca 

2002, chapter Herodotus Of Halicarnassus, p. 55, 56, 57 
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Pythagoras’ connection to Egypt, his life work and journey are 
a testimony of ancient Egyptian training being open to those who 
survive almost impossible tests and understand deeply the trans-personal 
and service part of the training. The example of Pythagoras offers an 
important precedent in facilitating the flow of ancient ideas and 
inspiration adjusted to different time, place and people. Originality of 
ideas is irrelevant in this work. In his case, central to and integrated 
with mathematics and astronomy, is his theory of sound, music and 
inaudible frequencies. In a different modality and social context but 
similar to the intention of connecting to the deepest human experiences 
and continuity of ancient inspiration, are the anonymous women of 
Italian Tarantella or Egyptian Zar, and their traditions of management 
of grief, abuse and irreconcilable longing held through song and oral 
tradition. 

The author of this paper has approached similar issues in his 2005 
paper on the phenomenon of the Italian Tarantella and its possible 
connection to archaic dance traditions, a part of the concluding 
paragraphs of that paper reads: 

In his writing on „The Cult of Pan in Ancient Greece,” Philippe 
Borgeaud1 in exploring the inner workings of festivals and assemblies, 
uses a term recovered closeness in his analysis of the bucolic 
festivals associated with the god Pan in antiquity and offers in-depth 
insights that are worth noting: 

Pan’s dance (in a word) conjoins two terms of a transforma-
tion: before and after. The perfectly initiated dancer’ [Pan] makes 
others dancers dance with him; his music calls forth harmony, that 
humane order in the dance of which Plato speaks. But he himself 
remains at the animal level; he leaps. (pg. 79.) 
In another place, Borgeaud writes: 

The krotos (sound of clapping), gelos(laughter), and euphro-
sune (good humor) thus appear as constitutive elements of panic 
ritual, and this not only in the sense that festive gestures were an 

                                                   
1 B. Philippe, The Cult of Pan in Ancient Greece. Chicago: University of Chicago Press, 1988. p. 150 
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ordinary part of most Greek sacrifices. The same point can be 
made about the dance, which played a fundamental part in the cult 
of Pan. (pg. 150) 
 

The archaic polyphonic songs, by continuing in the more remote 
pastoral regions of the Mediterranean are perhaps survivors of Paleo-
lithic goddess worship superseded and continuing at the same time 
by Pan and other festivals. In all cases the intended recovered closeness 
is achieved. Pan or a sense of him makes his presence felt in the 
excited and turbulent chorus of his devotees. Borgeaud observes: 

A certain balance is achieved by the festival, which brings 
together in ritual the two extremes of Pan potency, panic and 
possession, but in such a way that each shows only its positive 
aspect: the god is present without alienation and the distance 
between god and worshipper is kept to a minimum. … In his dance 
and festival, the individual, while remaining himself, loses himself. 
 

One aspect of festivities is abandonment which Borgeaud arti-
culates as "just excess" after ancient inscriptions. The other feature of 
community rituals that have ecstatic aspects are the musicians and 
the keepers of the ritual tradition that don't go in to trance but hold 
that space for their community. Borgeaud continues: 

The chorus simultaneously displays social solidarity with the 
extrasocial: it communicates with nature and the gods. The 
Epidaurus hymn reminds us that Pan’s music and dance restore a 
threatened cohesion. Dance, laughter, and noise become, in the 
festival, signs of a recovered closeness. (pg. 150) 
 

As we cited earlier works at the opening of this paper reflecting 
on the societal bonds for emphasis we reiterate. Just as the physical 
body continuously works to keep bodily fluids moving, temperature 
almost constant, the stomach acid at manageable levels, etc., so does 
the psychological self produce compensating, relieving images and 
nonverbal scenarios, or proto-stories to help us deal with life's com-
plexities. The Mediterranean archaic singing has the same function. 
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The continuous interplay of panic and recovered closeness is central 
to family or community life; it never goes away. Just as babies need 
continuous reassurance and feeding, so do adults, but in sophisticated 
ways which reinsure them of implied communal bonds. The elaborate 
or simple ancient practices that include music or sound are mostly 
directed to that end. This function of the sound is acknowledged here. 
Lots of organized clapping and drumming has evolved from claiming 
human space from wild animals and unwonted spirits. The levels of 
human solidarity developed in the process can never be overestimated. 

Beyond the important research and debates about ancient music 
and the variety of modes and scales as well as the question about the 
use of forms of an octave returned at a higher or lower pitch by the 
ancient people in their inner sanctums and ritual music, is the fact that 
the communal bond remains as a constant in the societal equation of 
all activities. One of the oldest instruments found, the bone flute from 
the Black Sea watershed, the Danube Valley at Hohle Fels Cave in 
southern Germany, that is at least 42,000 years old and exhibits possible 
knowledge of the octave scale. 

 
 

In this paper on Caves’ Echoes, Archaic Polyphonic Singing 
and Harmony of Spheres’ Traditions we briefly looked at archaic, 
ancient and Greco-Roman music traditions as examples of cumulative 
societal interactions leading to defined cultures and as expressions of 
shared fields of experiences, values, mores, taboos and aspirations in 
the territories of Mediterranean and Black Sea watersheds. 
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Le contrôle des fonctions corporelles à 
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) 

Jérôme THOMAS 

« Enfant, à table, prendra garde  
de cracher, moucher ou tousser »1 

The Control of the Physical Functions 
in the Modern Time (XVI-XVIII) 

Résumé: 
A partir de la fin du Moyen Age, tout un ensemble de normes et de 

règles tendent vers un contrôle accru du corps. L’homme courtois des 
romans de chevalerie puis l’homme policé de l’époque classique doivent 
impérativement brider les fonctions corporelles les plus primaires. Plus un 
son, plus un bruit n’est désormais admis. Expectorer, roter, se moucher 
fort, renvoient vers la rusticité et le manque de savoir-vivre. Le corps se 
fige, disparaît progressivement derrière les artifices et les codes de la 
bienséance. Nous verrons comment, au cours de ces siècles, les normes de 
comportement évoluent et rejettent tout bruit sorti du corps vers le sale et le 
condamnable. L’enveloppe corporelle devient un « produit » entièrement 
contrôlé culturellement même dans ses expressions les plus naturelles. 

Abstract: 
From the end of the Middle Ages, a whole set of standards and rules 

aim towards a greater control of the body. The courtly man of the Middle 

                                                   
1 Extrait de La Civilité nouvelle (1667), Cité par Alfred Franklin, La vie privée d’autrefois, Paris, 

Librairie Plon, 1889, p. 219. 
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Ages then the civilized man of classic time necessarily have to restrain the 
most primary physical functions. The more a sound, the more a noise is not 
admitted from now. To expectorate, to belch, to blow itself hardly, send 
back towards the rustic character and absence of manners. The body 
disappears gradually behind subtleties and codes of the propriety. We shall 
see how, during these centuries, the standards of behavior evolve and reject 
any noise taken out of the body towards the dirty and the reprehensible. The 
physical envelope becomes a „product” completely controlled culturally 
same in its most natural expressions. 

Introduction 

Les fonctions corporelles que nous connaissons tous, telles que 
roter, péter, éternuer, tousser, cracher, moucher… et que nous 
pratiquons quasi quotidiennement sont des activités naturelles chez 
l’Homme, mais traiter de l’excrément, de l’expectoration c’est déjà 
pénétrer dans le domaine de l’ambiguïté. En effet, elles apparaissent 
naturellement indispensables pour chacun d’entre nous. Elles font 
partie de la physiologie humaine mais culturellement elles inspirent 
le dégoût, la gêne, le rejet et par extension c’est le signe de la grossièreté 
et d’un manque évident de savoir-vivre. Dans nos sociétés contempo-
raines, tout ce qui sort du corps par ses multiples ouvertures renvoie 
par définition vers le sale et le dégoûtant. Les excrétions sont 
considérées comme offensantes après avoir quitté le corps car 
dorénavant elles n’appartiennent déjà plus à l’individu. Elles sortent 
du système bien organisé qu’est le corps humain pour entrer dans le 
jeu des rituels sociaux et religieux. A ce stade, rappelons la parole 
évangélique: « Vous ne comprenez pas que rien d’extérieur qui entre 
dans l’homme ne peut le profaner? Parce que cela n’entre pas dans 
son coeur mais dans son ventre et s’en va aux cabinet » (Nouveau 
Testament, Marc VIII, 18-19). 

Selon l’anthropologue Mary Douglas qui rédige en 1967 un 
ouvrage fondamental sur la souillure, « il est impossible d’interpréter 
correctement les rites qui font appel aux excréments […] si l’on 
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ignore que le corps est un symbole de la société, et que le corps humain 
reproduit à une petite échelle les pouvoirs et les dangers qu’on 
attribue à la structure sociale »1. Ce qu’expulse le corps est rejeté par 
toute la société: les excrétions, en marge de la communauté sont des 
désordres qu’il faut contrôler, maîtriser ou éliminer en dernier recours. 
Dans les sociétés occidentales, à l’époque moderne, le corps est ainsi 
progressivement soumis à tout un ensemble de normes et de règles de 
plus en plus impérieuses. Ce concept a pour nom « savoir-vivre » et 
il va se diffuser lentement dans toutes les strates de la société. Dans 
ce cadre précis, les bruits corporels feront également l’objet de toutes 
les attentions pour que les personnes deviennent distinguées et 
s’intègrent pleinement dans le milieu social. 

On assiste peu à peu au refoulement du corps qui s’accentue 
nettement au début du XVIIe siècle et qui ne fera que s’affirmer par 
la suite. Les règles d’hygiène se multiplient, les bruits et sécrétions 
du corps sont réprimés, soustraits à l’oreille et au regard des autres. 
Parallèlement, on remarque une valorisation de la pudeur qui devient 
dès la Renaissance une vertu fondamentale chez l’honnête homme. En 
effet, le corps a toujours eu une image ambivalente dans la littérature 
de savoir-vivre. Avec justesse, Dominique Picard précise que les 
« sécrétions et odeurs corporelles ont été reçues au cours des siècles 
avec plus ou moins de tolérance ou de dégoût, mais elles n’ont 
jamais été banalisées »2. 

Après une définition des règles de savoir-vivre, nous nous 
intéresserons à un moment clé de la naissance de ce savoir-vivre avec 
Erasme et la civilité puérile puis nous étudierons successivement le 
foyer italien et le modèle français3. Enfin, nous terminerons par le 
corps des Lumières. Dans cet article, nous suivrons notamment la 
manière de se moucher et son évolution depuis la fin du XVe siècle. 

                                                   
1  Mary Douglas, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La 

Découverte, 2001, p. 131. 
2 Dominique Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Paris, PUF, 1998, p. 108-109. 
3  Pour une approche succinte de la définition du terme « civilité », voir Peter Burke, « Les 

langages de la politesse », Terrain, 33, 1999, p. 111-126. 
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Ce sera en quelque sorte le fil conducteur de notre exposé. Nous 
verrons ainsi comment l’homme à l’époque moderne a peu à peu 
contrôlé son corps grâce à des normes de plus en plus contraignantes. 

I. Définir les règles de savoir-vivre 

A. Un essai de définition 
Les règles du savoir-vivre, réunion des deux verbes qui le 

composent et qui serait apparu au XVe ou au XVIIe siècle, dénommées 
„civilités” à l’époque moderne, représentent des rituels sociaux qui 
engagent les individus et structurent les relations en mettant en place 
des attitudes stéréotypées. Elles codifient, pacifient et facilitent la 
communication et permettent au groupe social de se souder tout en 
instaurant des échanges et en renforçant le lien social. Le savoir-vivre se 
caractérise par un « ensemble de[s] règles et de[s] pratiques d’un 
comportement codifié permettant un commerce paisible entre les 
hommes »1. Il fournit des outils indispensables afin de codifier l’espace 
de communication en établissant certaines règles telles que la 
distance entre les personnes, une gestuelle ritualisée, une parole 
maîtrisée, et plus globalement une attitude corporelle spécifique. En 
définitive, il s’apparente à un rituel social qui structure et régule les 
relations humaines en les pacifiant tout en assurant la cohésion du 
groupe2. C’est un système normatif qui doit guider les comporte-
ments sociaux en refoulant autant que faire se peut les pulsions 
destructrices3. Il offre un cadre et des repères symboliques, rassure et 
évite de se retrouver dans des situations embarrassantes où la 
personne peut perdre la face et sa réputation, ce que l’on appelle la 
« fama » à l’époque médiévale. 

Sans lui, aucune vie sociale n’est véritablement possible. Le 
savoir-vivre assure une fonction psychologique importante car il facilite, 
                                                   
1 Alain Montandon, « Préface » dans Savoir Vivre I, Alain Montandon (dir.), Meysieu, Césura Lyon 

Édition, 1990, p. 8 (art. p. 7-10). 
2 Edmond Marc, Dominique Picard, L’interaction sociale, Paris, PUF, 1989. 
3 Alain Montandon, Politesse et Savoir-vivre, Paris, Anthropos, 1997, p. 8. 
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régule et protège soi-même contre autrui. Mais s’il codifie les rapports 
dans une communauté homogène et en assure la cohésion sociale 
grâce à une fonction d’intégration essentielle, il sert également à 
différencier les groupes sociaux. C’est l’art de mettre en scène son 
corps pour signifier sa position et sa valeur sociales1. Le corps est un 
produit qui laisse paraître l’idéologie propre à chacun d’entre nous et 
surtout la distinction sociale2. Il pose une frontière très marquée entre 
les personnes éduquées dépositaires d’un savoir-faire, d’un savoir-être 
et donc douées de qualités morales et intellectuelles supposées et 
celles considérées comme rustres, de peu d’instruction, sans culture 
qui, par conséquent, ne maîtrisent pas ou très mal leurs instincts et 
leur corps. Par l’acquisition de codes communs, il scelle l’appartenance 
et la distinction tout autant qu’il exclut, marginalise et isole. Mais 
l’acquisition de ce savoir-vivre n’est pas possible sans une éducation 
corporelle poussée et de multiples codes parfois complexes qu’il est 
nécessaire d’acquérir dès le plus jeune âge. 

B. Pourquoi et selon quelles normes contrôler  
tout ce qui sort du corps? 
Cette éducation doit permettre de comprendre les mécanismes 

par lesquels les individus se servent de leur corps pour agir dans et sur 
leur environnement social et par conséquent de comprendre comment 
ils incorporent les logiques, les règles, les valeurs et les significations 
sociales de la corporéité. 

Il s’agit de décrypter notre particularité corporelle et d’analyser 
comment elle est investie dès l’enfance et tout au long de notre vie 
par les marques de la culture, de la société dans laquelle nous 
demeurons. En fin de compte, le but est de montrer qu’une part 
importante des transformations corporelles, motrices, et gestuelles qui 
accompagnent la socialisation s’inscrivent, de manière fondamentale, 

                                                   
1 Voir Dominique Picard, Du code au désir. Le corps dans les relations sociales, Paris, Dunod, 

1983; Idem, Les rituels du savoir vivre, Paris, Seuil, 1995; Erving Goffman, Les rites d’interaction, 
Paris, Ed. de Minuit, 1974. 

2 Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Ed. de Minuit, 1979, p. 552. 
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dans un processus inconscient en complément des interventions 
volontaires sur le corps. L’éducation peut se comprendre comme cet 
apprentissage des significations sociales mais ce n’est pas suffisant. 
Elle apparaît en outre à un autre niveau, celui des effets de la culture 
sur la corporéité. Celle-ci est au centre de la vie quotidienne dans ses 
dimensions les plus intimes comme les plus publiques. Elle peut se 
définir comme le rapport que chaque individu entretient avec son 
propre corps, pour lequel il a intériorisé depuis sa prime enfance des 
usages, des significations et des normes sociales. L’éducation est 
toujours et surtout la transmission de valeurs, l’acquisition de 
normes, la diffusion de significations et toutes les manifestations 
corporelles se naturalisent parce que le travail du social et de la 
culture contribuent à les automatiser. N’oublions pas que le corps est 
une réalité changeante selon les sociétés et surtout que « le corps 
n’existe pas à l’état naturel, il est toujours saisi dans la trame du 
sens »1. Le corps est le résultat d’une éducation et il ne cesse de se 
transformer et de se modeler tout au long de notre vie. 

Il en est bien ainsi pour les bruits corporels qui, jusqu’au début 
du XVIe siècle, auraient pu être émis en toute liberté. Pendant plusieurs 
siècles, un lent processus va les rejeter aux marges de la société, les 
bannir et les proscrire et ce, d’une manière de plus en plus 
astreignante. Les règles vont se faire plus pressantes et impérieuses 
au fur et à mesure que l’on avance vers la fin de l’époque moderne. 

II. Erasme et la civilité puérile 

A. Une société plus tolérante aux bruits humains  
au début du XVIe siècle? 
On pourrait penser que les bruits corporels sont toujours émis 

en toute liberté à l’orée du XVIe siècle. Luther ne demandait-il pas à 
ses hôtes: « Pourquoi ne rotez-vous pas et ne pétez-vous pas? Cela ne 

                                                   
1 David Le Breton, La Sociologie du corps, Paris, PUF, 1992, p. 31 et 36-37. 
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vous a-t-il pas plu? »1. Notons que cette citation tirée de ses propos 
de table est peut-être apocryphe mais elle démontre un certain état 
d’esprit et un rapport au corps tout particulier qui devait faire sens à 
cette époque. La littérature du XVIe siècle ne manque pas d’exemples 
satiriques où le pet, par exemple, tient une place de choix pour 
accentuer l’effet comique de certaines situations grotesques2. Il suffit 
de citer l’un des auteurs français les plus connus, Rabelais, qui truffe 
son œuvre de propos à consonance scatologique. Dans ses ouvrages 
fameux, Gargantua et Pantagruel, Barbara C. Bowen a répertorié plus 
de soixante références au pet3. A titre d’illustration, un pape donna 
liberté à chacun de péter à son aise4. Au contraire, un homme mourut 
subitement devant l’empereur Claude car il retint un vent, à défaut de 
péter un méchant coup5. La valeur thérapeutique de « vesser » est même 
suggérée par Panurge, de même que celle de roter, péter, éternuer, 
tousser ou cracher6. 

Pourtant, il semble douteux que l’on ait pu se comporter ainsi sans 
retenue et que la norme acceptée soit uniquement celle-ci. Au contraire, 
le XVIe siècle est une période d’« intense effort de codification et de 
contrôle des comportements » et les « procédures de contrôle social 
[…] enserrent l’individu dans un réseau de surveillance toujours plus 
serré »7. En effet, l’humanisme français Jean Sulpice n’écrit-il pas dès 
1483 dans sa Civilité: « Combien que la nature te presse fort de péter ou 
vessir, il te faut du tout efforcer de bien serrer les fesses et ne lascher 

                                                   
1 Cité par Hans Peter Duerr, Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, Paris, Editions 

de la Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 214. 
2 Cf. Jean Feixas et Romi, Histoire anecdotique du pet, Paris, Editions Ramsay, 1991, p. 49-72. 
3 Barbara C. Bowen, « The ‘Honorable Art of Farting’ in Continental Renaissance Literature », Fecal 

Matters in Early Modern Literature and Art. Studies in Scatoloy, Jeff Persels et Russell Ganim 
(éd.), Aldershot/Burlington, Ashgate, 2004, p. 6 (art. p. 1-14) 

4 Rabelais, « Pantagruel », dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1994, p. 255. 
5 Rabelais, « Le quart livre des faicts et dicts heroïques du bon Pantagruel », dans Œuvres complètes, 

Paris, Gallimard, 1994, p. 580. 
6 Rabelais, « Le tiers livre des faicts et dicts heroïques du bon Pantagruel », dans Œuvres complètes, 

Paris, Gallimard, 1994, p. 360. 
7 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et 

Georges Duby (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 167-168. 
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rien de mauvais goust ». Et il n’hésite pas à remettre en cause l’autorité 
des Anciens en poursuivant son raisonnement: « Et en ce, il se faut 
garder de suyvre l’opinion des stoïciens, qui tenoient que les pets et 
les rots estoient permis et loysibles en toutes compagnies et en toutes 
actions »1. 

Ces conseils s’étendent à de nombreux domaines d’activités, 
même ceux qui, a priori, ne renvoient pas directement au savoir-vivre. 
En 1520, un juriste et poète de Montpellier, auteur d’un traité de 
danse, énonce quelque peu trivialement que lorsque des danseurs se 
font face: « Evite de roter quand tu danseras, mon ami, car si tu rotes, 
tu seras bel et bien un cochon. Tu ne pèteras jamais également quand 
tu sautes dans les danses: ferme ta bouche et ton cul, efforce-toi de 
retenir ton pet »2. Ces recommandations sont on ne peut impérieux et 
explicites et ils les répètent à plusieurs reprises, que ce soit d’éviter 
de lâcher un vent, d’éternuer, de cracher ou de se moucher3. Dans ces 
deux derniers cas il faut se souvenir de détourner la tête quand 
survient la crise. Cette traque de tout ce qui peut sortir du corps 
commence se diffuser graduellement dans toute la société. Un vaste 
mouvement de contrôle corporel, certes encore timide et hésitant, est 
en marche et le monde des villes avec ses commerçants, artisans, 
boutiquiers n’y échappe pas. A l’intérieur d’une confrérie suisse, celle 
de Saint-Sébastien des Archers dont nous possédons les statuts adoptés 
en 1529, quelques clauses portent sur la tenue morale des frères: 

[24.] « Item a esté ordonné que quiconques pétera ne rotera sur le 
jeu ou aultre part en la presence des compaignons, et ausi qui nommera 
le diable, semblablement sera tenu et contraint de payer ung denier. 

[30.] Item à l’eure que on sera à table, pourtant que c’est ung lieu 
où toute honnesteté doit estre gardée, se aulcun de la compaignie, à 

                                                   
1 Extrait de la Civilité de Jean Sulpice, traduite en français par Guillaume Durand en 1545, dans 

Alfred Franklin, La vie privée d’autrefois. Les soins de toilette. Le savoir-vivre, Paris, Librairie 
Plon, 1887, p. 165. (texte p. 163-165). 

2 Marie-Joëlle Louison-Lassablière (éd.), Ad suos compagnones... 1531, Paris, Honoré Champion, 
2012, p. 191. 

3 Idem, p. 192, 194, 195. 
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quelque occasion que ce soit, fait pet ne rot, il debvra payer pour 
checune fois III deniers »1. 

Pourtant, il semble que les considération hygiéniques et médicales 
soient aussi importantes que le savoir-vivre stricto sensu et l’emportent 
même bien souvent. Toujours au XVIe siècle, un livre zurichois à 
l’usage des enfants conseillait: « Retenir un vent n’est pas sain »2. Le 
bien-être du corps et son soulagement valent plus que la relation 
sociale et la gêne que peut occasionner un tel comportement. Et si 
expulser de l’air de son corps peut poser problème, des stratagèmes 
existent pour rester le plus discret possible. Un précepte conseille aux 
dames d’avoir toujours un petit chien avec elles auquel pouvoir 
attribuer leurs pets chaque fois qu’on risquait de les entendre ou de 
les sentir. On se rend compte que le seuil de tolérance à ce genre de 
bruit est déjà moindre à cette époque et qu’il oscille, hésite encore 
entre des considérations médicales et de savoir-vivre. Au XVe siècle 
des textes signalent seulement que ce n’est pas de bonne tenue de se 
moucher dans la nappe. La référence au bruit produit par ce geste est 
encore absente. Dans la Civilité, Jean Sulpice énonce ceci: « Donne 
toy de garde que aucune morve ou roupie ne te sorte du nez, et y 
pende comme ceste glace longue que l’on void pendre en hyver aux 
chevrons et gouttières des maisons »3. 

Mais au tournant des années 1530 un ouvrage fondamental 
d’Erasme va fixer pour plusieurs siècles les règles de savoir-vivre et 
servir de base à tous les traités suivants. Son importance est considérable 
et son influence durable tout au long de l’époque moderne. 

                                                   
1 Eugène Demole, « Une amulette d’archer du XVe siècle », Revue Suisse de Numismatique/ 

Schweizerische Numismatische Rundschau, t. XXI, Genève, 1917, p. 76 et 78 (art p. 61-80). 
2 Cité par Hans-Peter Duerr, Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, Paris, 

Editions de la Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 214. 
3 Extrait de la Civilité de Jean Sulpice, traduite en français par Guillaume Durand en 1545, dans 

Alfred Franklin, La vie privée d’autrefois. Les soins de toilette. Le savoir-vivre, Paris, Librairie 
Plon, 1887, p. 164. 
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B. Offrir les bons codes de comportement 
En 1530, l’humanisme hollandais Erasme rédige un opuscule, 

La civilité puérile, manuel de savoir-vivre qui connut un énorme succès 
dans toute l’Europe et influença une grande partie de la littérature 
postérieure. Les adaptations se comptent par centaines de milliers de 
livrets de quelques dizaines de pages qui se copient mutuellement1. 
Notre humanisme ne supportait pas les mauvaises odeurs, les haleines 
trop fortes, les façons de cracher dans n’importe quel endroit, ou bien 
encore de se gratter la tête à table. Concernant les fonctions corporelles, 
il écrit qu’à table « si tu mouches la chandelle, commence par l’enlever 
de dessus la table et jette aussitôt la mouchure dans les cendres ou 
écrase-la par terre avec le pied, pour ne pas blesser le nez de personne 
par une odeur infecte »2; lors d’une rencontre avec ses aînés il est 
indécent « de tousser, de cracher sans cause […] de se moucher le nez 
avec la main »3. Plus globalement, il recommande de ne pas souffler 
bruyamment par les narines, de ne pas faire entendre un ronflement, 
de se détourner lorsqu’on éternue ou crache, de se couvrir la bouche 
pour bailler, de tousser, de roter car « la véritable convenance consiste à 
satisfaire la nature et la raison »4. 

Erasme est un peu plus insistant sur le mouchage. Il proscrit de 
se moucher dans sa veste ou sa manche comme un paysan ou de 
recueillir la morve avec ses doigts même s’il n’interdit pas de le faire 
dans ce dernier cas si nécessité fait loi. Il faut utiliser un mouchoir et se 
détourner pour se moucher. Le seuil de tolérance commence doucement 
à baisser. Une dynamique est enclenchée, qui ne cessera de prendre 
de l’ampleur5. 

Quel est le sujet de ce livre? Il s’agit de peser sur les comporte-
ments de l’homme en société, de les orienter et d’éduquer aux manières 

                                                   
1 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et 

Georges Duby (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 182. 
2 Erasme, La civilité puérile, Paris, Ramsay, 1977, p. 92. 
3 Idem, p. 97. 
4 Idem, p. 62-68. 
5 Idem, p. 61-62. 
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de la „bonne” société, celle qui se donne en exemple, voire en spectacle, 
et qui se targue d’une légitimité supérieure. Erasme se propose 
d’enseigner le savoir-vivre aux jeunes gens bien nés. Or, les marques 
de ce savoir-vivre se manifestent par les „convenances extérieures du 
corps” (externum corporis decorum). En effet, la bonne éducation 
correspond à un apprentissage corporel grâce auquel les individus 
vont se situer, se classer dans la hiérarchie sociale. Ceux qui sauront 
mettre leur corps en conformité avec les règles formulées par Erasme 
porteront sur eux les marques de la distinction et de la prestance. 

Tous ces questionnements permettent à l’humaniste hollandais 
de définir la notion de civilité qui va se diffuser et devenir le modèle 
de référence des couches sociales dominantes. Ainsi vont se mettre en 
place les seuils de ce qui est acceptable ou tolérable en société, mais 
aussi dans l’intimité. Erasme, en effet, commence à délimiter les 
comportements sociaux légitimes et il veut « fonder le lien social sur 
l’apprentissage partagé d’un code commun de comportements »1. Ce 
n’est pas la première fois que sont exprimés les manières convenables 
de se conduire en société mais il les systématise et les synthétise dans 
son ouvrage. Il fait œuvre de compilateur puisque l’on trouvait déjà 
tous ces conseils dans la tradition médiévale. Rappelons que dans 
toutes les sociétés précédentes, les hommes ont eu à se conformer à 
des façons correctes de se servir de leur corps. C’est une évidence. 
Mais Erasme introduit celles qui fondent notre rapport actuel à la 
corporéité, à savoir notre rapport au corps socialement construit et 
elles deviennent des normes impératives et de plus en plus strictes. Les 
règles ainsi établies contribuent ainsi à définir les „normes corporelles”, 
c’est-à-dire les manières considérées comme „normales” ou „naturelles” 
de se comporter. Or, il n’y a là rien de vraiment naturel, mais bien au 
contraire un long apprentissage social qui modèle nos perceptions du 
corps depuis maintenant plus de cinq siècles. 

                                                   
1 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et 

Georges Duby (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 173. 
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Le succès de la diffusion mais aussi de l’utilisation du De civilitate 
morum perilium comme manuel d’éducation des garçons prouve 
qu’il répondait à un besoin social et qu’il présentait les modèles de 
comportement conformes à son temps, modèles qu’exigeaient les 
couches dirigeantes de la société. Finalement, ce traité symbolise le 
corps légitime ou plus exactement les usages légitimés du corps par 
la société. Et il condamne les moeurs paysannes, vulgaires, brutales. 
Le savoir-vivre devient non seulement une manière de se comporter 
mais il va aussi fonder les relations sociales et ce, pour longtemps. 

C. Une nécessité médicale? 
Il serait faux de penser que les conseils d’Erasme furent 

acceptés rapidement et sans résistance. Ce n’est que le début d’un 
processus qui mettra beaucoup de temps à se diffuser. Au nom de la 
santé, certaines fonctions physiologiques sont même recommandées, 
voire encouragées par le corps médical. En 1583, le médecin d’Henri 
IV, Gérard François, écrit un traité d’hygiène, Les trois premiers livres 
de la santé, dont les ordonnances sont en vers. Il prescrit que tous les 
matins, celui qui se lève n’oublie pas de décharger son ventre en 
pétant et n’expulse quelques « ventosités » car « l’excrément retenu » 
peut « produire de grands maux » au même titre que « l’ordure du boyau 
que reçoit la latrine » par exemple. Il commande qu’il faut mettre ces 
ordures hors du corps pour son bien et éviter ainsi des humeurs1. 

Certains protestent au nom de la santé et l’un de ceux qui 
s’inscrivent en faux contre les nombreuses interdictions de péter est 
un écrivain bien connu du XVIe siècle, Michel de Montaigne. Il donne 
son opinion personnelle dans ses Essais au livre premier, chapitre XXI 
« De la Force de l’Imagination »: « Les outils qui servent à décharger 
le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre 
notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger nos rognons ». 
Montaigne entend par là que si l’individu s’oblige à garder un vent 

                                                   
1 Gérard François, Les trois premiers livres de la santé, Paris, Chez Jean Richer libraire, 1583, p. 

141. 
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« combien de fois notre ventre, par le refus d’un seul pet, nous mène 
jusqu’aux portes d’une mort très angoisseuse ». Il faut laisser ce 
membre libre d’agir à sa convenance et ne pas le contraindre. Il s’amuse 
même à faire appel à l’autorité d’Augustin sur un ton quelque peu 
irrévérencieux en affirmant que ce Père de l’Eglise aurait vu 
« quelqu’un qui commandait à son derrière autant de pets qu’il en 
voulait » 1. Nous sommes à la limite du blasphème. Et des poètes 
comme Ronsard rédigent même un hommage au pet très caustique et 
moqueur sous forme d’un épigramme, inspiré d’un poème de 
l’Antiquité: 

« Le pet qui ne peut sortir 
A maints la mort fait sentir 
Et le pet, de son chant, donne 
La vie à mainte personne: 
Si donc un pet est si fort 
Qu’il sauve, ou donne la mort, 
D’un pet la force est égale 
A la puissance Royale. »2 

 

Ces opinions sont tout de même minoritaires parmi les élites. 
Certains vont jusqu’à étudier le pet de manière scientifique et tenter 
de le définir. Le médecin, mathématicien et philosophe milanais Jérôme 
Cardan (1501-1576) les classent en quatre catégories: l’aigu, le 
grave, le réfléchi et le libre. Et il conclut son raisonnement en professant 
que l’on peut obtenir 62 sons différents3. 

En ce qui concerne la manière de se moucher la doctrine prônée 
par Erasme n’est pas universellement acceptée plusieurs décennies 
après la publication de son ouvrage. Il existe toujours des réticences 
et Montaigne nous a transmis celle d’un gentilhomme dont il partageait, 

                                                   
1 Montaigne, Essais. Livre I, Paris, PUF, 1992, p. 102-103. 
2 Ronsard, Les œuvres de Pierre de Ronsard, II, Paris, Chez Nicolas Buon, 1623, p. 1324-1325. 
3  Girolamo Cardano, Opus novum cunctis de sanitate tuenda ac vita producenda studiosis 

apprime necessarium in quator libros digestum, s. l., s. n., 1582, p. 356-357; Jean Feixas et 
Romi, Histoire anecdotique du pet, Paris, Editions Ramsay, 1991, p. 62. 
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semble-t-il, les principes. Celui-ci continuait de se moucher avec les 
doigts et refusait d’utiliser un mouchoir car « cela devoit faire plus 
de horreur et de mal au cœur, que de le voir [ce sale excrément] 
verser où que ce fust ». Et Montaigne conclut qu’il trouvait « qu’il ne 
parloit pas du tout sans raison »1. 

III. Le foyer italien et la Réforme protestante 

A> Castiglione 
Le relais italien est fondamental pour la diffusion des conceptions 

d’un nouveau modèle d’éducation du corps par l’éloge de la vie de 
cour. L’Italie constitue un laboratoire essentiel et tout un florilège 
d’ouvrages paraît dans la péninsule à la fin du fin XVe siècle et au 
début XVIe siècle qui font la part belle aux règles que doit suivre 
l’homme en société et aux modèles à imiter. Des conseils pratiques et 
des modèles sont alors destinés aux dirigeants et magistrats des villes 
ainsi qu’aux classes marchandes et industrielles. A la fin XVe siècle, 
la figure aussi bien réelle que symbolique du courtisan apparaît, fruit 
du développement des cours princières italiennes. 

Une dynamique naît, à l’adresse des jeunes gens et des adultes, 
et toute une littérature de traités d’éducation inspirée des traités 
éducatifs religieux médiévaux voit le jour, en particulier, avec 
Baltassar Castiglione et son Livre du courtisan (1528) ou encore le 
Galateo du littérateur et archevêque de Bénévent Giovanni Della 
Casa2. Pourtant, ces modèles proposés aux lecteurs sont bien différents 
de la civilité érasmienne. Jacques Revel a identifié plusieurs ruptures 
et il conclut que le modèle courtisan s’oppose au rêve de transparence 
sociale d’Erasme. Revel affirme que « chez Castiglione et ses succes-
seurs, la règle est distinctive ». En effet, « le bon usage repose sur la 
connivence d’un groupe fermé qui est seul maître des critères de la 

                                                   
1 Montaigne, Essais. Livre I, Paris, PUF, 1992, p. 111-112. 
2 Giovanni Della Casa, Galatée ou Des manières, 1991. 
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perfection »1. Alors qu’Erasme désire intégrer et imposer une même 
norme à tous, Castiglione et consort ont pour but d’exclure, de distin-
guer et de construire un personnage social dans un groupe donné. 

Le Livre du courtisan de Castiglione constitue une référence 
absolue et un point de départ fondamental de cette littérature des 
manières bien qu’il s’inscrive dans une longue tradition antique, 
grecque et latine et médiévale. Ce n’est pas à proprement parler un 
« manuel » mais une œuvre littéraire dont l’argument est l’évocation 
idéalisée de la vie raffinée. Un modèle universel est proposé aux élites 
dans le cadre de la cour d’Urbino. Le courtisan est une transposition 
moderne de l’orator cicéronien. Baldassar Castiglione, pour qui 
l’homme de cour devait faire preuve d’esprit et s’intéresser à « la 
science des lettres », fustige tout d’abord le comportement inadmisible 
des jeunes nobles à la conduite déplorable2. Au contraire, le courtisan 
doit mesurer sa conduite, simuler et dissimuler. Le succès est immédiat 
car Castiglione propose des modèles et un idéal dans un langage élégant 
et accessible. Le courtisan doit adopter les bonnes manières dans un 
lieu donné, la cour, sans excès et avec mesure. C’est la sprezzatura, une 
impression de désinvolture contrôlée, de je-ne-sais-quoi de négligent 
qui domine le comportement et le rend efficace et distingué. D’après 
D. Picard, elle se manifeste par une « sorte de nonchalance étudiée 
faite de „modération” dans les propos et les gestes, de „détachement” 
vis-à-vis de ses propres qualités et de „mise à distance” des choses et 
des gens »3. La beauté de la grâce et de l’élégance doivent se révéler 
dans les manières de l’homme bien élevé. 

Le succès est foudroyant. En France, Castiglione connaît rapide-
ment trois traductions dont la plus célèbre est celle de Chapuis en 
1580 et des auteurs comme le moraliste Nicolas Faret (1596-1646) y 

                                                   
1 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et Georges 

Duby (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 193. 
2 Castiglione, Le livre du courtisan, Paris, Flammarion, 1991, p. 153-154. 
3 Dominique Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Paris, PUF, 1998, p. 101. 



 76 

puisent matière à réflexion et de nombreuses citations comme nous le 
verrons. 

B. La postérité de Castiglione 
La postérité de Castiglione est surtout visible dans deux œuvres à 

la large diffusion: le Galatée (1558) de Della Casa et la Conversation 
civile (1574) du diplomate et écrivain originaire de Pavie, Stefano 
Guazzo. Dans le Galatée, recueil de conseils à un jeune homme qui 
connut un très grand succès puisque sa notoriété est presque égale à 
celle de Castiglione, l’auteur expose aux plus jeunes les choses qu’il 
croit nécessaire « pour paraître civil, et agréable dans les compagnies ». 
Et d’ajouter que « certainement, si cet art de la conversation n’est pas 
mis en nombre des vertus, on peut dire qu’il leur ressemble fort » car 
« on a besoin à chaque moment de civilité et de complaisance ». En 
effet, « cet art de plaire » permet d’acquérir « la bienveillance de ceux 
avec lesquels nous vivons » alors que « les actions rudes et grossières » 
exposent au mépris1. 

Pour Della Casa, l’homme est par nature social. Par conséquent 
les bonnes manières doivent rendre la communication plus aisée et 
bannir la gêne qui parasite les relations interpersonnelles. Elles doivent 
mettre de « l’huile dans les rouages » et éviter toute gêne2. Ainsi que 
le souligne Alain Pons, « comme chez Castiglione, le critère de la 
qualité des manières est d’ordre esthétique, cependant il relève, plus 
profondément encore, d’une métaphysique de l’ordre et de l’harmonie. 
Il y a une beauté spécifique, qui s’appelle « grâce » ou « élégance », 
dans les manières d’un homme bien élevé »3. Les bruits associés à la 
saleté et au dégoût et au manque d’hygiène sont à proscrire totalement: 
à table, il ne faut pas cracher lors des repas et si ce n’est pas possible 
de se retenir, il faut le faire « par quelque gentille façon ». 

                                                   
1 Giovanni, Della Casa, Galatée, ou l’art de plaire dans la conversation, Paris, Chez René Guignard, 

1666, p. 2-3. 
2 Dominique Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Paris, PUF, 1998, p. 3. 
3 Alain Pons, « La « littérature des manières » en Italie au XVIe siècle », Pour une histoire des traités 

de savoir-vivre en Europe, Alain Montandon (dir.), Association des publications de la faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, Clermont-Ferrand, 1994, p. 104 (art. p. 92-110). 
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Chez Castiglione, la sprezzatura permet d’accéder à l’excellence 
et à la distinction, au parfait courtisan qui, plus qu’au service du 
prince, agit d’abord pour lui-même. Alors que pour Della Casa, les 
bonnes manières doivent essentiellement éviter les heurts et rendre le 
contact agréable. Della Casa recommande d’utiliser le mouchoir et de 
ne le prêter à personne « même quand il seroit blanc »1, ni de regarder 
le résultat du mouchage. A ce propos, il recommande, quand on s’est 
mouché, de ne point ouvrir son mouchoir pour voir ce qui est dedans 
« comme s’il devoit descendre des perles et des rubis du cerveau »2. 
Les bruits corporels occupent une place non négligeable dans son 
propos. Tousser, éternuer, bâiller en émettant des hurlements, incommo-
dent les oreilles. Dans ce dernier cas, c’est un signe de négligence et 
de fainéantise3. 

Bien que d’une écriture moins élégante, la Conversation civile 
de Stefano Guazzo propose une « rhétorique des manières » selon le 
mot d’Alain Pons à l’adresse de tous, quelque soit leur condition sociale 
ou encore leur profession. Là encore, il centre son propos sur la 
conversation qui se doit d’obéir aux règles de la prudence, de la 
modération et de la dignité et s’adapter selon les circonstances 
c’est-à-dire le lieu, la qualité de l’interlocuteur, son âge, son sexe. 
« Avec Guazzo, précise Alain Pons, la rhétorique du comportement 
est vraiment généralisée, et son code, plus universel que celui de la 
cour, devient authentiquement „civil” »4. 

C. Civilité et Réforme protestante 
Le modèle de civilité développé par Erasme est très rapidement 

adopté par les réformés protestants, luthériens ou calviniste. Il trouve 
un échos particulier dans les zones acquises à la Réforme. En effet, les 

                                                   
1  Giovanni, Della Casa, Galatée, ou l’art de plaire dans la conversation, Paris, Chez René 

Guignard, 1666, p. 22. 
2 Idem, p. 13. 
3 Idem, p. 9-12. 
4 Alain Pons, « La « littérature des manières » en Italie au XVIe siècle », Pour une histoire des 

traités de savoir-vivre en Europe, Alain Montandon (dir.), Association des publications de la 
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questions liées à l’éducation sont fondamentales dans le projet réformé. 
L’enfant est considéré comme mauvais par nature. Il est donc nécessaire 
de brider ses instincts par la contrainte. De plus, il devra s’intégrer dans 
la communauté des hommes ce qui implique un apprentissage des 
codes communs. Alors qu’Erasme est plutôt favorable à une éducation 
domestique, dans la famille, les réformés privilégient un lieu d’incul-
cation spécifique: l’école. J. Revel affirme avec raison que « dès lors, 
la civilité tend à devenir un exercice scolaire destiné à dispenser une 
instruction inextricablement religieuse et civique »1. Déjà, en 1525, 
soit 5 ans avant Erasme, Otto Brunfels, moine converti à la Réforme, 
publie De la discipline et institution des enfants, ensuite associé à la 
Civilité puérile dans plusieurs éditions. 

Sans véritable originalité, Brunfels reprend d’anciennes recom-
mandations largement répétées depuis l’époque médiévale en insistant, 
bien entendu, sur la tenue à table. Le bannissement des bruits corporels 
attire son attention. « Ne mouche point ton nez sinon d’un mouchoir, 
civilement et modestement » recommande-t-il. Est également estimé 
incivil de cracher ou de bailler souvent2. « Avec un incroyable détail, 
note J. Revel, le texte énonce les règles qui, du lever au coucher, 
doivent ordonner non seulement l’exercice religieux et le travail 
scolaire, mais l’ensemble des comportements quotidiens de l’enfant, 
et qui permettront de contrôler l’usage qu’il fait de son temps »3. Les 
conseils sur la tenue à table côtoient ceux sur la bonne conduite à 
adopter face au maître d’école. Dans ce type d’opuscule, nous consta-
tons un savant mélange des genres. 

Le succès de ces nouvelles méthodes est si rapide que le monde 
catholique les adopte dès le dernier tiers du XVIe siècle. Ces procédés 
éducatifs associent l’apprentissage par coeur et la répitition, que ce 

                                                   
1 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et Georges 

Duby (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 177. 
2 Erasmus Desiderius, La Civilité puerile à laquelle avons adjousté la discipline & institution des 

enfans. Aussi la doctrine & enseignemens du pere de famille à la jeunesse, A Paris, De l’Imprimerie 
de Léon Cavellat, 1583, p. 61-62. 

3 Idem, p. 176. 
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soit dans le monde réformé ou catholique. Il est collectif et basé sur 
la soumission de l’enfant. Ce rapide tour d’horizon de la pénétration 
de la civilité dans la sphère religieuse et qui influe sur les modèles 
pédagogiques mis en place par les différentes Eglises a pour finalité 
de montrer l’extraordinaire influence qu’exerca Erasme. Le modèle 
érasmien est ainsi récupéré pour le plus grand profit des âmes à sauver 
dans une perspective religieuse. 

IV. Le modèle français aux XVIIe et XVIIIe siècle 

A. La fin de la prépondérance italienne 
A la fin du XVIe siècle le dynamisme italien de la littérature de 

manières s’essouffle et s’épuise progressivement. Rappelons sa féconde 
influence en France dès les années 1530. Au XVIe siècle, la grande 
majorité des courtisans parlent ou lisent l’italien et la mode est au 
voyages dans la péninsule. L’art et les savoirs, bien entendu, mais 
également les écoles d’équitation, d’escrime, la danse subissent son 
attractivité. En 1537, le Courtisan est traduit sous le titre on ne peut 
plus explicite Le Courtisan nouvellement traduicte de langue ytalique 
en françoys puis de nouveau cette même année et en 1538 et ce, moins 
de dix années après sa publication en Italie1. En 1576 le Galateo est 
traduit en Angleterre par R. Peterson (Galateo of Manners and 
Behaviour) et dans la péninsule ibérique, en 1582, par Dantisco (El 
Galateo español). En France, dès 1562, une première traduction est 
proposée par Jean du Peyrat. En 1598, Jean II de Tournes, un éditeur 
lyonnais, livre une nouvelle traduction. 

Mais c’est surtout au XVIIe siècle qu’elle déborde de la péninsule 
et exerce pleinement son influence sur le reste de l’Europe grâce à des 
traductions françaises, allemandes, espagnoles, anglaises, latines. Cette 
littérature est appropriée par ces pays et bientôt le courtisan à la mode 
italienne se transforme en « honnête homme » français grâce à Nicolas 

                                                   
1 Pour une étude de l’influence de Castiglione en France, cf. Pietro Toldo, « Le courtisans dans la 

littérature française et ses rapports avec l’œuvre du Castiglione », Archiv für das Studium der 
Neueren Sprachen und Literaturen, CIV, 1900, I et II, p. 75-121 et 313-330; CV, p. 60-85. 
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Faret avec L’Honneste homme ou l’Art de plaire à la court (1630) de 
nombreuses fois réédité tout au long du siècle et qui emprunte beaucoup 
à Castiglione pour forger le concept d’« honnête homme » (1630) ou 
aux Conversations du Chevalier de Méré (1669) qui met en avant 
une sorte d’idéal universel de sociabilité ou en « gentleman » en anglais, 
figure notamment prônée par Henry Peacham dans The Compleat 
Gentleman (1622) qui se doit d’être de noble naissance, cultivé, 
ennemi des beuveries et de la débauche et qui sait prendre une place 
responsable dans la société1 . Les manières italiennes irriguent 
l’Europe mais c’est le modèle français qui domine la culture du corps 
aux XVIIe et XVIIIe siècles et de nombreux traités connaissent un 
grand succès tel celui de Nicolas Faret. Toldo affirme même que 
l’ouvrage n’est qu’une imitation voire en certains points une simple 
paraphrase2. Faret a retenu du Courtisan cette « négligence » où pour 
exister en société, il est primordial de ne froisser personne, de rester 
discret, de ne pas faire étalage de sa condition. Il prône « d’user par 
tout d’une certaine négligence qui cache l’artifice, et témoigne que 
l’on ne fait rien que comme sans y penser, et sans aucune forme de 
peine »3. C’est acquérir en quelque sorte des réflexes et des attitudes 
que l’on adopte et que l’on met en pratique sans s’en rendre compte. 

La pression est forte en ce XVIIe siècle et se met en place un 
réseau de contraintes appelé à devenir des autocontraintes. Parallèle-
ment se développe une culture non plus seulement curiale mais adaptée 
et diffusée pour « la ville » et la bourgeoisie en plein essor. Sous 
l’influence d’Erasme, la civilité se veut universelle mais elle est 
également présentée comme une vertu mondaine. 

Antoine de Courtin dans l’ouvrage Nouveau Traité de la civilité 
qui se pratique en France parmi les honnestes gens (1671) connaît 

                                                   
1 Dominique Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Paris, PUF, 1998, p. 21, 102-103. 
2  Pietro Toldo, « Le courtisans dans la littérature française et ses rapports avec l’œuvre du 

Castiglione », Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, CIV, 1900, I et II, 
p. 75-121 et 313-330; CV, p. 60-85 ici p. 317. Il étudie Faret, p. 317-328. 

3 Nicolas Faret, L’Honneste-homme ou l’Art de plaire à la court, Paris, Chez Toussaincts du Bray, 
1630, p. 35. 
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un grand succès car destinés à un large public et pas uniquement aux 
courtisans. Même si son enseignement ne s’adresse pas nécessairement 
à ceux qui aspirent à réussir à la cour, les lecteurs potentiels doivent 
en adopter les manières. Edité une quinzaine de fois entre 1671 et 
1730 Courtin exprime clairement ces nouveaux codes: « Autrefois il 
était permis de cracher par terre devant des personnes de qualité et il 
suffisait de mettre le pied dessus: à présent, c’est une indécence. 
Autrefois, on pouvait bâiller, et c’était assez, pourvu que l’on ne parle 
pas en bâillant; à présent, une personne de qualité s’en choquerait ». 
Il attribue les transformations des comportements à la conquête de 
soi qu’a pleinement réussi une certaine élite mondaine et l’usage 
pourra « polir, abolir et changer peut-être une partie des règles que nous 
donnons »1 sans néanmoins en ébranler les principes fondamentaux. 
Pourtant, il dénonce également cette politesse et cette éducation du 
corps de façade, cette superficialité et la promotion du mensonge 
dans l’attitude tout en affirmant l’obligation pour chacun de respecter 
les hiérarchies sociales établies et de rester à sa place. Il met en garde 
contre l’excès de civilité et emploie des mots très durs car elle 
« accable la personne à qui l’on fait sa cour, de complaisance aveugle 
et superflue » et elle s’appelle alors la flatterie « laquelle ne vient que 
de bassesse et d’intérêt et qui tourne tout à fait au désavantage de 
celui qui la reçoit »2. 

Dans la manière de se moucher les contraintes commencent à 
devenir plus importantes. En 1595, dans la Bienséance de la conversa-
tion entre les hommes rédigé par les pensionnaire du collège des jésuites 
de La Flèche et publié pour la première fois en 1618 l’aspect hygiénique 
et dégoûtant est toujours présent puisqu’elle répète qu’il est interdit 
de se moucher avec les doigts ou la manche comme le pratiquent les 
enfants et qu’il faut toujours se servir d’un mouchoir mais de nouvelles 
interdictions se font jour. Elle condamne surtout le bruit: « Quand tu 

                                                   
1 Antoine de Courtin, Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnestes 

gens, Amsterdam, Chez Jacques le Jeune, 1679, p. 273-274. 
2 Idem, p. 262. 
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te moucheras, ne sonne pas la trompette du nez, et après ne regarde 
point dans ton mouchoir »1. Ces préceptes sont entre autres repris quasi 
intégralement dans la Civilité nouvelle contenant la vraye et parfaite 
instruction de la jeunesse (1660) qui donne ces conseils de ne pas 
sonner trompette quand on se mouchera et puis de proscrire de se 
moucher avec les doigts ou dans sa manche mais de se servir d’un 
mouchoir2. Pour se moucher « il faut éviter de bâiller, de se moucher 
et de cracher. Si on y est obligé en des lieux que l’on tient proprement, il 
faut le faire avec son mouchoir, en se détournant le visage et se couvrant 
de sa main gauche, et ne point regarder après dans son mouchoir »3. 
Courtin reprend lui aussi presque mot pour mot ces conseils quelques 
années plus tard. 

Dans ce cadre, l’élégance se fonde sur une attitude corporelle 
effacée qui confine à la dissimulation et à la mascarade. L’honnête 
homme se cache derrière un masque factice et fait disparaître ce qui 
rappelle l’autocontrainte. La civilité devient un déguisement de la 
réalité, un travestissement des sentiments. Mais dans la diffusion sociale 
de ce modèle, la religion joue en outre un rôle déterminant qu’il ne 
faut surtout pas minorer et négliger. Elle ne cesse de répéter qu’il n’est 
jamais d’intimité susceptible d’échapper au regard de Dieu. Avec La 
Salle, la surveillance se fait si stricte qu’elle finit par prohiber tout 
rapport immédiat à soi-même. L’intimité et le corps sont niés. Autour 
du corps, une sphère du silence et du secret s’organise et l’influence 
de la religion s’avère considérable. 

B. Le corps des Lumières 
A l’orée du XVIIIe siècle, l’ouvrage fondamental de Jean-Baptiste 

de La Salle, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, et publié en 
1703, les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne divisé en 

                                                   
1 Bienséance de la conversation entre les hommes, Lyon, Claude Morillon libraire, 1618, p. 30. 
2 La Civilité nouvelle contenant la vraye et parfaite instruction de la jeunesse, pour apprendre à prier 

Dieu, les bonnes moeurs, à bien lire et écrire l'ortographe [sic], et generallement ce que la jeunesse 
doit sçavoir pour pratiquer la vertu et éviter les vices. Par L.D.L.M., Paris, G. Gourault, 1660. 

3 Cité par Alfred Franklin, La civilité, l’étiquette, la mode, le bon ton du XIIIe au XIXe siècle, I, 
Paris, Emile-Paul Editeur, 1908, p. 173. 
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deux parties à l’usage des écoles chrétiennes marque l’entrée dans le 
siècle des Lumières. Ce traité est très lu et très diffusé puisque réédité 
33 fois tout au long du siècle. Il reprend les règles de la retenue 
corporelle enseignée aux enfants dans les traités de civilité et renoue 
avec le genre érasmien. L’influence d’Erasme est partout visible. Son 
succès élargit l’audience de la civilité aux citadins formés dans les 
écoles lasalliennes. Modestie du comportement de l’enfant, maîtrise 
de ses gestes et de ses passions marquent son discours pédagogique. 
Mais pour La Salle, la civilité ne fait pas que régler les relations entre 
les hommes; en contrôlant son corps, on fait acte de vénération envers 
Dieu dans le droit fil des écrit cléricaux du Moyen Age car l’apparence 
n’est que le « reflet de l’âme ». 

Cette civilité « chrétienne » serait une manière de rendre 
hommage à Dieu grâce à un maintien modeste, des vêtements propres, 
le respect des autres. C’est une civilité plus rigide que celle d’Érasme 
et elle s’éloigne de la civilité courtisane. En cela, elle est novatrice et 
préfigure le « dressage » des enfants au XIXe siècle. Cette civilité qui 
doit conformer l’individu à un modèle de comportement et au respect 
des hiérarchies fait qu’elle a été au XVIIIe siècle « l’un des instruments 
d’une prise en main systématique et autoritaire »1 de la jeunesse. La 
Salle consacre un chapitre entier au nez et à la manière de se moucher et 
d’éternuer, ce qui montre là encore toute l’importance qu’il accorde à 
cet appendice et aux normes qui l’encadrent. La propreté que l’on 
doit tenir en cette partie du visage est un leitmotiv constamment 
répété. La Salle l’exprime avec une grande simplicité: « Il est de la 
bienséance de le tenir fort net, et il est très vilain de le laisser remplir 
de morve; il faut donc le nettoyer souvent, afin de le tenir propre: car le 
nez est l’honneur et la beauté du visage, et il est la partie de nous-mêmes 
la plus apparente »2. L’auteur renonce à tous les détails. Déjà le voile 

                                                   
1 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », Histoire de la vie privée, III, Philippe Ariès et 
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du silence s’étend et il présuppose que les adultes soient au courant 
de ces détails. Bien plus, il condamne tout ce qui peut en sortir et fait 
montre d’une certaine répugnance pour « l’ordure » qui sort du 
corps. C’est un déchet incontrôlable qui pose la question des limites 
corporelles et il sort de son espace réservé. Pourtant, ce qui en sort ne 
peut plus y rentrer car ce comportement heurte la sensibilité et écoeure: 
« Il est très malhonnête de fouiller incessamment dans les narines 
avec le doigt – et il est encore bien plus insupportable de porter ensuite 
dans la bouche ce qu’on a tiré hors des narines, ou même le doigt 
qu’on vient d’y mettre: cela est capable de faire mal au cœur à ceux 
qui le voient »1. Ainsi, la morve devient une souillure qui contamine 
tous ceux qui la touchent. 

Par conséquent, il est impératif de mettre en place des stratégies 
d’évitement de cet excreta qui renvoie à l’intouchable, au vil et au sale. 
C’est une force qui est négative et corruptrice. C’est pourquoi des 
techniques de plus en plus sophistiquées doivent être mises en place et 
des instruments utilisés pour éviter une gêne certaine. La Salle rappelle 
qu’il faut « toujours se servir de son mouchoir pour se moucher, et 
jamais d’autre chose, et en le faisant, se couvrir ordinairement le visage 
avec son chapeau; ou au moins, si on est avec peu de personnes, et 
qu’on puisse facilement se détourner le visage de la vue des autres, il 
faut le faire, et se moucher hors de leur présence »2. Surtout, la 
discrétion est absolument nécessaire pour ne pas déranger autrui. 
Garder le nez propre, prendre un mouchoir, ne pas jeter la morve à 
tous les vents est indispensable mais pas encore suffisant. Pour ne 
pas indisposer encore plus l’entourage la discrétion est de mise. Tout 
bruit est à proscrire et il conseille que l’on « doit éviter, en se mouchant, 
de faire du bruit avec le nez, de souffler trop haut avec les narines et 
de ronfler, car cela est de très mauvaise grâce »3. Nous sommes face 
à une logique où la civilité peut même faire disparaître un type de 

                                                   
1 Idem, p. 28. 
2 Idem, p. 29. 
3 Idem, p. 29. 
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comportement. Alors qu’Erasme recommande de se moucher en public 
sans déranger ses voisins, La Salle insiste sur le côté morale et 
hygiénique, avant de déboucher sur le pur et simple effacement du 
geste dans une version tardive de la fin du XVIIIe siècle. 

A partir du XVIIIe siècle, la discipline du corps, les normes de 
modestie et de gravité se diffusent plus largement dans les masses, 
phénomène accentué par la vulgarisation de ces écrits grâce à la 
littérature de colportage. Remaniés, simplifiés pour être intégrés dans 
la Bibliothèque bleue, ces ouvrages portent le titre générique de Civilité 
puérile et honneste puis Civilité chrétienne et honneste. Il s’agit de 
livres anonymes d’une trentaine de pages qui reprennent en condensé 
la Civilité d’Érasme et les Règles de La Salle. La religion est bien 
souvent omniprésente puisque la bienséance s’acquière sous le regard 
de Dieu. Elle doit former de bons chrétiens. Une règle de 1716 insiste 
sur la « bienséance chrétienne » qui est « une conduite sage et réglée 
que l’on a fait paraître dans ses discours et dans ses actions extérieures 
par un sentiment de modestie ou de respect ». Le but est bien de 
« toujours avoir et porter avec soi un caractère de vertu », chrétienne 
s’entend1. Une grande partie de la société est progressivement touchée 
et irriguée par ces conseils regroupés dans des opuscules vendus à 
bas prix. 

Mais cette littérature peut se présenter de manière facétieuse 
voire licencieuse. Le comique scatologique n’est jamais bien loin et 
les règles de savoir-vivre passées aux oubliettes. La Description de six 
espèces de pets participent de cette farce et se moque ouvertement de 
la bienséance en vigueur dans la société. L’unique moyen de conserver 
sa santé, c’est « d’avoir toujours le ventre libre ». Et c’est « par le trou 
de ce tonneau à deux colonnes, que sortent en divers tons et différentes 
odeurs, ces exhalaisons zéphiriques qui nous déchargent et qui soulagent 
nos intestins ». L’auteur insiste sur ces vents, pets et vesses qui 
« produisent en nous des effets si surprenants et si avantageux, que je 

                                                   
1 La bibliothèque bleue. La littérature populaire en France du XVIe au XIXe siècle présentée par 

Geneviève Bollème, Paris, Julliard, 1971, p. 132-133. 



 86 

ne saurais blâmer le mauvais goût de ceux qui ne les veulent point 
admettre dans la société civile ». Il conclut, dans le droit fil de ce que 
pouvait écrire Montaigne sur les bienfaits médicaux du pet, mais plus 
grossièrement « qu’à tout moment du jour, on ait le Cul ouvert pour 
bien péter, le nez pour bien renifler, la bouche pour bien gober, les 
oreilles pour bien discerner; c’est là le vrai moyen de conserver la 
santé »1. A Caen une Société des Francs-Péteurs composée de lettrés 
aussi bien laïcs que religieux vit le jour. En 1743, elle publia 
Zéphyr-Artillerie au nom des plus évocateur. Un Art de péter est 
même publier en 1776, qui rencontra un beau succès2. 

Alors qu’Erasme insiste sur le désir de ne pas gêner autrui, La 
Salle appuie sur la codification et les marques de respect appropriées 
à chaque État de la société qu’il s’agit de ne pas transgresser sous 
peine d’opprobe. La société moderne enclôt le corps et le sépare dans 
des espaces réservés et délimités au nom des lois naturelles et 
hiérarchiques. Le corps de l’enfant est façonné en douceur car les 
châtiments corporels sont dénoncés. La Salle les déconseille, comme 
les coups de fouet. Il impulse la mise en place d’un système de punition 
qui repose sur la dualité sanction-punition, élément tout à fait 
novateur à l’époque. Et l’élève est dressé à réagit instinctivement à des 
codes et des signaux par l’imposition d’une discipline du corps dans 
l’espace public. 

Ce manuel, sans cesse réimprimé et modifié, connut donc un 
succès prodigieux. De nombreuses villes françaises, par exemple Tours, 
Troyes, Châtellerault, en donnèrent une édition particulière. Concernant 
le mouchage, La civilité puérile et honneste, dressée par un 
missionnaire de 1749, inspirée de La Salle, est très complète: « Il ne 
faut pas non plus faire un grand bruit en se mouchant, comme pour 
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sonner de la trompette. Mais on doit se comporter tellement qu’à peine 
ceux qui en sont présens puissent s’en apercevoir »1. 

Ainsi, l’enfant dressé devient un honnête homme, celui qui sait 
maîtriser les fonctions naturelles du corps. Jean Barbeyrac, dans son 
introduction au livre du juriste et historien allemand Samuel 
Pufendorf, au début du XVIIIe siècle, définit l’homme comme une 
« créature corporelle raisonnable et fragile »2 . Les vertus de la 
tempérance, la force de la sagesse et de la retenue caractérisent ce 
corps maîtrisé, élevé au rang de modèle. Socialement, cela implique 
de ne pas se singulariser à tout propos, d’être complaisant les uns 
envers les autres et de ne scandaliser personne. C’est cela la civilité 
et la bienséance. Si ces limites sont franchies, les effets extérieurs que la 
nature donne à voir sur le corps, les mœurs licencieuses et l’absence 
de pudeur, seront ceux de l’espèce animale et donc d’une humanité 
en danger. C’est pourquoi, d’après Pufendorf, si le corps s’abandonne 
aux caprices de la nature, il devient un danger pour le pouvoir: « un 
Etat est entièrement détruit lorsque le corps du peuple vient à se 
dissoudre »3 c’est-à-dire que les liens qui unissent ce corps se distendent 
jusqu’à sa totale disparition. En effet, il identifie trois parties dans ce 
corps du peuple qui sont liées entre elles et cette liaison peut être ou 
physique, ou artificielle ou morale. Et s’il advenait que « le lien 
morale, qui formait le corps du peuple, venait à être dissous », l’Etat 
périrait inexorablement4. La valeur de référence, celle qui ordonne 
l’analyse juridique et construit de nouveaux rapports au corps et 
permet à la société de perdurer, c’est la pudeur, comme signe d’une 
nature apaisée et maîtrisée. Ces conseils sont parfaitement suivis et 
mis en pratique tout au long du XVIIIe siècle. 

                                                   
1 Cité par Alfred Franklin, La vie privée d’autrefois. Arts et métiers. Modes, mœurs, usages des 
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3 Idem, p. 470. 
4 Idem, p. 472. 



 88 

Le corps est donc d’une certaine façon préservé. Le rapport au 
corps, à son désir, à son usage social, à l’espace, à son image sociale 
change. Les valeurs de la retenue, de l’intime, de la pudeur et de la 
honte prennent peu à peu une nouvelle place dans l’espace social. Le 
corps-éduqué, compris comme découlant d’un processus éducatif au 
sens le plus large, se voit dans la maîtrise du corps, traduite juridique-
ment, selon le Journal du Palais, par l’expression: « nous rendre maître 
de nos mouvements ». Le résultat doit permettre de contraindre « la 
nature capricieuse » et donne ainsi la possibilité à l’homme d’être maître 
de lui-même, d’agir « selon sa volonté ses souhaits ses empresse-
ments ». C’est ainsi que l’homme éduqué ne peut prétendre faire 
partie du corps politique de la cité, de cet « assemblage des membres 
qui constituent une société civile » selon le philosophe naturaliste 
Robinet1. Maîtriser ses gestes et adopter un bon comportement ne suffit 
pas, bien entendu. Il est nécessaire de détailler les recommandations. 
En 1797, l’abbé de La Mésangère, professeur de belles-lettres et de 
philosophie au collège de La Flèche, écrit: « On faisait un art de se 
moucher il y a quelques années. L’un imitait le son de la trompette, 
l’autre le jurement du chat. Le point de perfection consistait à ne 
faire ni trop de bruit ni trop peu »2. 

En parallèle, le corps bien proportionné est considéré comme un 
signe de vertu, ce qui donne une valeur nouvelle à l’aspect extérieur 
du corps et l’apparence corporelle est censée dévoiler aussi le monde 
intérieur de la personne. La physiognomonie n’est jamais bien loin mais 
elle devient véritablement « scientifique » à la fin du XVIIe siècle. Il 
est désormais possible de lire l’homme intérieur en scrutant et en 
analysant les formes de son corps, de son visage et en analysant les 
droites et les angles puisque celles-ci se déforment sous l’effet des 
passions qui dégradent les traits et distinguent en définitive l’homme 

                                                   
1 Jean Baptiste Robinet, Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et 

diplomatique, t. XIV, Londres, 1777-1783, p. 175. 
2 Pierre de La Mésangère, Le voyageur à Paris. Tableau pittoresque et moral de cette capitale, II, 

Paris, Chez Chaignieau, 1797, p. 95. 
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civilisé de l’homme vil. Le visage devient l’expression physique des 
passions. Dans les Conférences sur l’expression des passions, en 1668, 
Le Brun codifie tout un ensemble de normes que l’artiste doit mainte-
nant respecter. Il impose un conformisme facial très contraignant qui 
sous-entend un conformisme social car cette physiognomonie devient 
le reflet idéal du comportement fondé sur la mesure, et la modération 
de passions. Le pasteur zurichois Lavater, au XVIIIe siècle, va plus 
loin en faisant un parallèle entre la beauté physique et la vertu; la 
vertu embellit et le vice rend laid. Son contemporain, l’Abbé Pernéty, 
a étudié minutieusement les proportions idéales du corps humain afin 
de proposer l’harmonie corporelle idéale. Selon lui, un bon physiono-
miste « voit au premier coup d’œil sur le maintien et sur la démarche 
d’une personne, si elle a reçu de l’éducation ou profité de celle qu’on 
lui a donnée ». Il ajoute que celui qui est bien éduqué « joint les 
charmes du maintien et de la parure aux grâces de son corps » et de 
sa maîtrise1. 

Conclusion 

Ce processus de mutation sociale et de contrôle des comporte-
ments ne cesse de prendre de l’ampleur tout au long de l’époque 
moderne. Nous en avons brossé les principales étapes depuis le début 
du XVIe siècle. Les principes de mise à distance des corps, de contrôle 
des fonctions naturelles, du rapport de plus en plus étroit entre bonnes 
manières et hygiène reposent sur tout un arsenal de normes qui se 
complexifient au fil des siècles. Ils sont légitimés par tout un corpus 
littéraire qui joue un rôle déterminant dans ce processus de domination 
sociale du corps qui doit se discipliner, surtout dans l’espace publique. 
L’honnête homme, celui qui sait faire oublier son corps, qui peut 
maîtriser ses fonctions naturelles, ses bruits et ses humeurs et qui 
possède un corps construit et modelé devient le modèle dominant qui, 

                                                   
1  Abbé Antoine-Joseph Pernéty, La connoissance de l’homme moral par celle de l’homme 

physique, II, Berlin, Chez G. J. Decker, 1777, p. 212. 
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par conséquent, exclut ceux qui n’apparaissent pas comme des êtres 
moraux, essentiellement le peuple, proche de la nature et de l’animalité 
qui ne peut maîtriser son impetus. Le but est bien de rendre les 
« corps dociles » selon la célèbre expression employée par Foucault 
en imposant des codes culturels et des structures normatives1. Ces 
interdits vont définir des seuils du tolérable. Il faut contraindre et 
éduquer la nature en civilisant le corps et que ses fonctions deviennent 
alors évidentes au point que nous les pensons naturelles. 

Il y a nécessité de faire oublier le corps qui devient une surface 
lisse: sa nature organique devient objet de méfiance et de défiance. 
Le corps est mis à distance. Ses manifestations bruyantes et ses sécré-
tions sont de plus en plus refoulées dans la sphère de l’intime, loin du 
regard des autres. Tout ce qui relève de l’animalité, des excréments, 
du sale devient une chose honteuse qui doit être cachée. C’est bien 
principe d’une « topologie corporelle » selon le mot de D. Picard avec 
ses parties et ses fonctions « nobles » et « honteuses » qui subsiste2. 
Ce qui provient de l’intérieur du corps doit être dissimulé ou étouffé 
et au cours des siècles on passera du simple conseil à l’impératif 
obsédant. 

                                                   
1 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 137-142. 
2 Dominique Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Paris, PUF, 1998, p. 109. 
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Cornul, trâmbiţa, buciumul şi toba 
şi două victorii româneşti în 1462 şi 1475 

Vasile MĂRCULEŢ 

The Horn, the Trumpet, the Romanian Shepherds’s 
Alpenhorn, the Drum and two Romanian Victories 

in 1462 and 1475 

Abstract 
The use of musical instruments for military purposes has been attested 

since biblical times. The Romanian Middle Ages registers the using of 
musical instruments for military purposes. 

During the night attack upon the Ottoman camp (in) June 1462, Vlad 
the Impaler used a range of wind instruments such as the horn, which was 
probably previously instilled into the Turkish rows. They indicated to the 
Romanian forces the most favourable directions of attack upon the Ottoman 
camp with the help of horn sounds. 

On 10th of January 1475 during the confrontation with the Turks in 
Vaslui, it seems that Stephen the Great used for a diversion, a detachment of 
people who used alpenhorns, trumpets, probably drum players. They were 
placed in the back of the Ottoman forces and were protected by the thick 
fog that was covering the battlefield. They were simulating an attack of the 
Moldavian troops determining the Turkish soldiers to turn back to the 
battle front. Changing their attack’s direction, the Turkish soldiers exposed 
their flank and back to the blows of Moldavian forces, that proved to be 
decisive for the battles’ result. 

Key words: the horn, the trumpet, the Romanian shepherds’s alpenhorn, 
the drum, Vlad the Impaler, Stephen the Great. 
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Folosirea instrumentelor muzicale în scopuri militare este atestată 
încă din timpurile biblice. Vechiul Testament, spre exemplu, consem-
nează faptul că la luarea Ierihonului, israeliţii conduşi de Iosua au apelat 
timp de şapte zile la sunetul a şapte trâmbiţe din corn de berbec, care 
a condus la prăbuşirea zidurilor cetăţii1. În armatele Antichităţii şi ale 
Evului Mediu prezenţa instrumentelor muzicale este des menţionată 
de surse. Evul Mediu românesc înregistrează şi el folosirea instru-
mentelor muzicale în scopuri militare. În studiul nostru ne-am oprit 
asupra a două asemenea momente: atacul de noapte întreprins de 
Vlad Ţepeş asupra taberei turceşti în iunie 1462 şi bătălia de la 
Vaslui din ianuarie 1475. 

 
La răsunete de corn, atacul de noapte (iunie 1462). Anul 

1459 marca un moment decisiv în orientarea politică externă a 
domnului Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş. După ce în primii doi ani de 
domnie se arătase fidel Imperiului Otoman, ducând personal tributul 
la Poartă, aşa cum precizează unele surse contemporane2, acceptate şi 
de unii istorici ai zilelor noastre3, în anul 1459, Vlad Ţepeş operează 
o schimbare radicală în politica sa externă orientându-se spre alianţa 
cu Ungaria. Actul său alătura Ţara Românească blocului statelor 
creştine care, întrunite în conciliul de la Mantua (septembrie 1459 – 
ianuarie 1460), prezidat de papa Pius II, se pronunţaseră pentru declan-
şarea unei cruciade antiotomane4. 

Refuzul plăţii tributului şi nimicirea forţelor otomane de pe linia 
Dunării de Jos în iarna anilor 1461-1462 aveau să deschidă ostilităţile cu 
Imperiul Otoman. Ca răspuns la acţiunile ostile întreprinse de Vlad 
Ţepeş, în primăvara anului 1462 sultanul Mehmed II întreprinde o 
campanie de mari proporţii împotriva domnului muntean. Importanţa 
acordată de sultan acestei acţiuni militare este relevată, mai ales, de 

                                                   
1 Biblia 1990, Iosua, 6, 1-18  
2 Cronici turceşti, I, p. 67 / Tursun-bei; Călători străini, I, p. 126 / Constantin Mihailovici de Ostroviţa. 
3 Buican 2012, p. 151. 
4 Stoicescu 1976, p. 86. 
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mărimea efectivelor mobilizate. Cronicarul bizantin Laonikos 
Chalkokondylas, una din cele mai autorizate surse referitoare la 
evenimentele din primăvara-vara anului 1462, apreciază că armata 
otomană foarte mare era a doua [ca mărime] după năvala acestui 
împărat asupra Bizanţului, având o mare pregătire în ce priveşte 
armele şi echipamentul1. Cele mai plauzibile surse indică pentru 
armata otomană cifra de 60.000 de oameni2. 

Nu insistăm asupra desfăşurării campaniei sultanale din Ţara 
Românească din vara anului 1462 întrucât ea nu prezintă o importanţă 
deosebită în economia studiului nostru şi este, în general, bine cunoscu-
tă. Ca urmare, demersul nostru se va opri doar asupra atacului întreprins 
împotriva taberei otomane în apropiere de Târgovişte în noaptea de 
16-17 iunie 1462, după majoritatea autorilor, 17-18 iunie, după alţii3. 

Descrierea desfăşurării atacului de noapte realizată de Laonikos 
Chalkokondylas rămâne cea mai amănunţită. Printre altele, cronicarul 
bizantin ne informează că cei 7.000 până la 10.000 de ostaşi munteni, 
conduşi de domn, au atacat tabăra otomană la „lumina făcliilor şi la 
răsunete de corn, care îi indicau locul de năvălit” 4. 

Informaţia cronicarului bizantin este esenţială pentru identificarea 
unor detalii ale atacului de noapte. Ea ne permite concluzia că anterior 
declanşării acestuia, Vlad Ţepeş a procedat la identificarea celor mai 
favorabile direcţii de pătrundere în tabăra otomană şi, probabil, a 
amplasării principalelor obiective care urmau a fi atacate în interiorul 
acesteia. Rezolvarea acestor probleme o revenit, se pare, respectivilor 
suflători în corn, care infiltraţi, se pare, anterior în tabăra otomană, au 
identificat şi indicat forţelor muntene, prin semnale date cu acest 
instrument muzical, direcţiile de atac spre obiectivele vizate. 

Care au fost rezultatele atacului de noapte din iunie 1462 şi ale 
campaniei otomane în ansamblul său se ştie. Ca urmare, nu mai consi-
derăm necesară o reluare a lor. 
                                                   
1 Chalcocondil 1958, p. 285-286. 
2 Stoicescu 1976, p. 100. 
3 Andreescu 1976, p. 115; Andreescu 1999, p. 119; Buican 2012, p. 221. 
4 Chalcocondil 1958, p. 287; Cf. .Matei 1975, p. 35. 
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Semene de războiu: în trâmbiţă, în buciume şi în dobe, la 
Vaslui (10 ianuarie 1475). Al doilea eveniment militar supus investi-
gaţiei noastre, în desfăşurarea căruia unor instrumente muzicale 
tradiţionale le-a revenit rolul unor adevărate arme, îl reprezintă bătălia 
de la Vaslui din 10 ianuarie 1475. Aşa cum bine se ştie, aceasta a 
opus oastea Moldovei, comandată de Ştefan cel Mare, forţelor otomane, 

conduse de Süleymân paşa, beglerbey-ul Rumeliei. 
Informaţiile furnizate de diferite surse cu privire la folosirea 

sunetelor unor instrumente muzicale tradiţionale în scop militar în 
timpul bătăliei de la Vaslui sunt incomparabil mai numeroase şi mai 
consistente decât cele referitoare la atacul de noapte din iunie 1462. 
Ceea ce se cuvine însă precizat este faptul că spre deosebire de infor-
maţiile de acest tip referitoare la acţiunea lui Vlad Ţepeş din 1462, 
care provin dintr-o singură sursă contemporană externă, cele referitoare 
la bătălia de la Vaslui provin exclusiv din surse interne tardive din 
secolele XVII-XVIII. Nu există însă nicio sursă contemporană, autoh-
tonă sau străină, care să facă referire la respectiva stratagemă folosită 
de Ştefan cel Mare. 

Cea mai veche lucrare care ne oferă asemenea informaţii este 
Letopiseţul Ţărâi Moldovei, atribuit lui Grigore Ureche. Referindu-se 
la acest aspect, Grigore Ureche relatează că Ştefan vodă tocmisă 
puţini oameni preste lunca Bârladului, ca să-i amăgească cu buciune 
şi trâmbiţe, dădu semnu de războiu, atunce oastea turcească 
întorcându-să la glasul buciunelor şi împiedicându-i şi apa şi lunca 
şi negura acoperindu-lu-i, tăindu lunca şi sfârâmându, ca să treacă 
la glasul bucinilor. Iar dindărăt Ştefan vodă, cu oastea tocmită i-au 
lovitu1. Într-o manieră identică prezintă desfăşurarea evenimentelor 
Nicolae Costin în letopiseţul său, unde consemnează că după ce au 
întrat turcii în locuri strâmte, deasupra Racovăţului, la apa Bârladului, 
acolo au dat războiu turcilor, supuind o samă de oaste în luncă, de 
unde au început a da semene de războiu: în trâmbiţă, în buciume şi 

                                                   
1 Ureche f.a., p. 121. 
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în dobe. Şi întrorcându-să turcii asupra glasului buciumelor şi altor 
semne de războiu, că şi negura nu lăsa pre turci să priceapă, de unde 
le caută a da războiu lui Ştefan vodă, atunce Ştefan vodă au lovit pre 
turci den dos1 . În sfârşit, ştirea o regăsim în Cronica paralelă 
realizată de Axinte Uricariul, care arată că după ce au tras pe turci la 
strâmtoare deasupra Racovăţului, pre apa Bârladului, la Podul 
Înalt, în ţinutul [loc gol], acolo li-au dat războiu Ştefan vodă turcilor 
şi, cu agiutoriul lui Dumnedzău, supusese o samă de oameni în luncă, 
de unde au început a da siamne de războiu cu trâmbiţe, cu buciume 
şi dobe. Care întorcându-să oastea turcească asupra glasului buciume-
lor şi a altor semne de războiu, că şi negura nu-i lăsa să priceapă turcii 
de unde li-ar fi a da războiu lui Ştefan vodă, acolo den dos i-au lovit 
Ştefan vodă pre turci2. 

Reprezentanţii istoriografiei româneşti moderne şi contemporane 
au adoptat poziţii diferite faţă de informaţiile precizate. Unii dintre ei 
le ignoră, fără a face apel la ele în lucrările lor, alţii, dimpotrivă, le 
acordă credit deplin. Nu există însă nicio contestare a veridicităţii lor. 

Istoricii care admit ca veridice informaţiile în cauză, înregistrează 
intrarea în acţiune a buciumaşilor şi trâmbiţaşilor drept unul din 
momentele decisive ale confruntării moldo-otomane de la Vaslui din 
10 ianuarie 1475. Cu anumite nuanţări, toţi admit caracterul diversionist 
al stratagemei puse în practică de Ştefan cel Mare. Alexandru D. 
Xenopol conchide că domnul Moldovei pusese, încă înainte de începe-
rea luptei, nişte trâmbiţaşi din dosul unei lunci care îi acoperea aripa 
şi, pe când se încinse lupta, ei începură a suna din buciume şi trâmbiţe, 
ca să amăgească pe turci3. Radu Valentin susţine că prin acest 
semnal sonor, Ştefan căuta să acţioneze psihologic asupra turcilor, 
creându-le totodată impresia că au fost împresuraţi din toate 
părţile4. Ion Cupşa formulează concluzia că loviturile artileriei au 
constituit semnalul pentru toboşarii şi trâmbiţaşii rămaşi în spatele 
                                                   
1 Costin 1976, p. 115. 
2 Uricariul 1993, p. 66. 
3 Xenopol 1986, p. 288. 
4 Valentin 1972, p. 120. 
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turcilor. Când au auzit şi tobele bătând şi trâmbiţele sunând, cotropi-
torii credeau că moldovenii le şi căzuseră în spate. De acum încolo, 
descurajarea a început să se transforme în panică. Atacul otoman a 
slăbit treptat, duşmanii căutând să facă faţă pericolului pe care îl 
credeau în spate1. În opinia lui Alexandru Gh. Savu, grupul de 
diversiune camuflat de cealaltă parte a Bârladului a început să sune 
buciume şi trâmbiţe, aşa cum se proceda atunci când moldovenii 
porneau la atac. Crezând că din partea aceea aveau să fie loviţi de 
rezerva voievodului, în rândurile oştenilor otomani s-a produs o 
stare de derută şi învălmăşeală, căci mulţi dintre ei s-au îndreptat 
spre podul de peste Bârlad pentru a preveni un atac asupra flancului 
stâng al dispozitivului lor2. O interpretare apropiată a informaţiilor 
oferă şi Nicolae Grigoraş care conchide că din luncă, pe unul din 
flancuri, buciumaşii români sunau atacul, ceea ce a făcut ca oastea 
duşmană, după auz, să-şi schimbe brusc direcţia de atac. În furia ei 
a doborât cu săbiile lunca în care se învârtea, apropiindu-se cu greu 
de locul unde sunau buciumaşii 3. După Şerban Papacostea, lovite din 
faţă şi din lateral, induse în eroare asupra direcţiei unde se afla 
grosul oştirii moldovene de buciumele şi trâmbiţele puse de domn să 
le atragă în lunca Bârladului, învăluite în ceaţa deasă care se 
lăsase, trupele otomane au cedat sub presiunea atacului” 4. 

În ceea ce ne priveşte, suntem de părere că în cazul în care 
informaţiile tardive cu privire la acţiunea diversionistă întreprinsă de 
grupul de buciumaşi, trâmbiţaşi şi toboşari, după unele surse, sunt 
veridice, putem conchide că acestuia i-a revenit un rol important în 
obţinerea victoriei de către Ştefan cel Mare la Vaslui la 10 ianuarie 
1475. Prin diversiunea creată, grupul buciumaşilor, trâmbiţaşilor, 
eventual, şi toboşarilor moldoveni i-a determinat pe otomani să-şi 
schimbe direcţia de atac expunându-şi flancul şi spatele loviturii 
decisive a forţelor lui Ştefan. 
                                                   
1 Cupşa 1974, p. 73. 
2 Savu 1982, p. 105. 
3 Grigoraş 1982, p. 125. 
4 Papacostea 2003, p. 43. 



 97 

Care a fost soarta grupului de diversiune în timpul luptei de la 
Vaslui, nu cunoaştem din cauza absenţei informaţiilor. Istoricul Nicolae 
Grigoraş susţine că ajungând în zona în care acţionaseră acest grup, 
turcii au dat doar peste un mic număr de ostaşi români, care s-au 
urcat în grabă pe muchia dealului1. Din punctul nostru de vedere, 
considerăm că în absenţa oricăror informaţii cu privire la acest 
aspect, afirmaţia istoricului menţionat rămâne doar o simplă ipoteză, 
neconfirmată însă de nicio sursă cunoscută. 

 
Rezultatele la care am ajuns în urma finalizării prezentului 

demers ne permit formularea următoarelor concluzii: 
1. În timpul atacului de noapte asupra taberei otomane din iunie 

1462, Vlad Ţepeş a folosit o serie de suflători în corn, care, infiltraţi 
probabil anterior în rândurile turcilor, au indicat forţelor muntene, 
prin sunetele instrumentului muzical menţionat direcţiile cele mai 
favorabile de atac asupra taberei otomane. 

2. La 10 ianuarie 1475 în timpul confruntării cu turcii de la 
Vaslui, Ştefan cel Mare a folosit, se pare, în scop de diversiune un 
detaşament de buciumaşi, trâmbiţaşi, probabil şi toboşari, care 
amplasaţi în spatele forţelor otomane şi protejaţi de ceaţa deasă care 
acoperea câmpul de luptă au simulat un atac al trupelor moldovene, 
determinându-i pe turci la o întoarcere a frontului, mişcare care le-a 
expus flancul şi spatele loviturilor forţelor moldovene, care s-au 
arătat decisive pentru rezultatul bătăliei. 
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16. Uricariul 1993 – A. Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româ-
neşti şi a Moldovei, vol. I, ed. G. Ştrempel, Bucureşti, 1993. 
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Elemente romantice în muzica lui Beethoven 

Din PETRE 

Eléments romantiques 
dans la musique de Beethoven 

Résumé 
La fin du XVIII-ème siècle et le début du XIX-ème siècle ont apporté 

dans la politique et le social la démolition des bâtiments de la noblesse, la 
diminution de l'influence de l'église, la propagation rapide de l'esprit 
libéral. Par raport á l’époque du Moyen-Âge, la musique ne fréquente plus 
l'espace confessionnel ou aristocratique, elle s’ouvre vers un public plus 
varié et ses thèmes seront de plus en plus diversifiés. C’est dans ce contexte 
que Ludwig van Beethoven commence son activité musicale. A Vienne, la 
capitale de l‛empire des Habsboug, Beethoven gagne une victoire aristo-
cratique viennoise, bonne occasion pour s’imposer en tant que compositeur 
et vertueux pianiste. Cela a été possible parce que l‛empire des Habsbourg 
avait une aristocratie libérale, éclairée et passionnée de musique. 

Les symphonies de Beethoven. ont memé à la séparation de l'esprit du 
classicisme par le courage du compositeur d‛exprimer ses idées qui étaient 
en contradiction avec l'esprit traditionnel de l'église pour représenter la 
relation entre l'homme et Dieu. La réaction de l'église était l'un de rejet de 
la musique de Beethoven. Toutes ses symphonies romantiques se rapportent 
à la liberté que le compositeur a revendiquée de présenter l'être humain en 
état d’effervescence créatrice (et) en moments de tension émotionnelle 
n'hésite pas à exprimer sa révolte. Dans la conception du classicisme musical, 
l’individu devait être l‛expression de la purification de ses passions, la 
domination des révoltes personnelles et donc un optimiste permanent. 
Beethoven refuse cette représentation de l'homme et commence la réhabili-
tation de la personnalité humaine. Présenté ainsi, dans la création musicale 
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l’homme est capable de générer des énergies créatrices et il est conscient 
de sa force surhumaine. 

Móts clé: Ludwig van Beethoven, activité musicale, tension émo-
tionnelle, l‛Empire des Habsbourg, sa force surhumaine. 

 
Obiectul acestui studiu este identificarea şi prezentarea elemente-

lor romantice în muzica compozitorului german, Ludwig van 
Beethoven. În scopul reliefării cât mai pertinente a acestui subiect am 
considerat că se impune o expunere sumară a biografiei acestui artist. 
Puţini sunt muzicienii care au reusit să-şi fascineze propria generaţie 
sau conştiinţa artistică viitoare aşa cum a reuşit Bethoven. Ca o 
personalitate de legendă, dintre contemporanii săi el este egalat numai 
de către Napoleon Bonaparte, care datorită gloriei sale precoce în 
calitate de revoluţionar l-a inspirat pe Beethoven şi pe alţi artişti ai 
perioadei. Beethoven este unul dintre muzicienii care au modelat 
sensibilitatea romantică. În cadrul acestei sensibilităţi, el a devenit 
paradigma ideală a muzicianului lider, atât moral cât şi artistic. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea se produc modificări importante în mediul social, politic şi 
cultural european. Bătrânul continent a fost zguduit de Revoluţia 
franceză care a demolat instituţiile nobilimii şi ale bisericii, iar 
spiritul liberal s-a colportat cu rapiditate. Muzica nu mai este 
apanajul spaţiului confesional sau aristocratic, ci ea se adresează unui 
public tot mai variat şi tematica acesteia va fi tot mai diversificată. 
Muzicantul a încetat de a mai fi un măscărici şi a devenit un membru 
foarte respectat al societăţii. Muzica a fost adăugată la operele 
dramatice şi aşa a luat naştere opera. Altădată, numai câţiva seniori 
bogaţi îşi puteau îngădui luxul de a avea o trupă de operă. Dar, pe 
măsură ce publicul a prins gust de felul acesta de distracţie, oraşele 
îşi construiră teatrele lor unde erau cântate opere italiene şi mai 
târziu germane şi franceze pentru desfătarea publicului; numai 
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câteva secte religioase mai priveau muzica drept o artă primejdioasă 
pentru suflet1. 

În ţările germane, curentul Sturm und Drang înflăcărează cele 
mai luminate minţi. Ideile revoluţionare pătrund pe calea scrisului, 
dar şi prin înaintarea armatelor napoleoniene, care invadează ţările 
europene în numele revoluţiei franceze. Rene Wellek a demonstrat 
ideea că, în cadrul diverselor limbi naţionale, folosirea termenului 
romantic nu elucidează geneza acestuia şi nici momentul apariţiei 
conştiinţei de sine romantice. Utilizarea cuvântului romantic în Franţa se 
realizează sub impulsul lui Chateaubriand, încă din primele decenii ale 
secolului al XIX-lea şi primul scriitor care se autodefineşte ca fiind 
romantic este Stendhal în 1818; în 1816 avem prima atestare a cuvân-
tului romantic, iar utilizarea sa frecventă datează din anul 18242. 
Perpetuarea inegalităţilor a alimentat deziluzia şi frustrările artiştilor, 
determinând în multe situaţii renunţarea la luptă şi refugierea în spaţii 
geografice izolate de lumea civilizată. Frământările sociale generate de 
înfrângerea lui Napoleon, de revenirea Bourbonilor pe tronul Franţei, 
au accentuat şi mai mult revolta artistului romantic. 

În acest context, Ludwig van Beethoven s-a născut în ziua de 
16 decembrie 1770 la Bonn, Germania, în mansarda unei case sărăcă-
cioase, ca fiu al lui Johann van Beethoven şi al Magdalenei Keverich 
van Beethoven3. Copilăria lui a fost aspră, lipsită de căldura unui cămin 
familial, căci tatăl său era un tenor limitat şi beţiv care a încercat să-i 
supraliciteze aptitudinile muzicale, prezentându-l ca pe un copil minune. 
La vârsta de patru ani, micul Beethoven era determinat să stea ore 
întregi în faţa clavecinului sau era încuiat în cameră cu o vioară, forţat 
să cânte până la epuizare. În 1787 a murit mama sa pe care o adora. 
Era atât de bună cu mine, vrednică de toată dragostea, fiinţa cea mai 
apropiată de sufletul meu! O! Cine era fericit ca mine, când buzele mele 

                                                   
1 Hendrik Willem van Loon, Istoria omenirii, traducere din olandeză de Ion Totoiu, Editura Venus, 

Bucureşti, 1991, pp. 352-353  
2 Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 352 
3 Romain Roland, Viaţa lui Beethoven, tradusă de Ovidiu Constantinescu, Ediţia a II-a, Editura 

Tineretului, Bucureşti, 1959, p.17 



 103 

aveau să rostească duiosul cuvânt mamă şi când dânsa avea parte 
să-l audă1. La vârsta de şaptesprezece ani, Beethoven devenea cap de 
familie, trebuind să se ocupe de creşterea celor doi fraţi, căci 
solicitase punerea sub interdicţie a tatălui său, care avea patima beţiei 
şi era incapabil să rezolve problemele familiale. Aceste suferinţe 
premature aveau să-i influenţeze în mod decisiv existenţa viitoare. 

La Bonn, contextul politic i-a fost favorabil muzicianului, căci 
Maximilian Franz, cel mai tânăr fiu al suveranei Austriei, Maria Tereza, 
a realizat modificări salutare. Ca o consecinţă a ecourilor reformelor 
iniţiate la Viena, de către fratele său Iosif al II-lea2, el a promovat 
reforme iluministe, favorizând dezvoltarea artei şi a culturii. Pe acest 
fundal, organistul Christian Neefe îi recunoaşte dotarea muzicală 
excepţională şi îi facilitează în anul 1787 să ia lecţii la Viena cu 
Wolfgang Amadeus Mozart şi în 1792, devine elevul lui Joseph Haydin, 
mai târziu şi a lui Antonio Salieri. În capitala Imperiului Habsburgic, 
Beethoven câştigă favorurile aristocraţiei vieneze, ocazie fericită 
pentru a-şi câştiga o faimă deosebită de compozitor şi de virtuos 
pianist. În pofida comportamentului său boem, Beethoven a fost stimat 
de aristocraţia vieneză. Acest fapt a fost posibil pentru că Imperiul 
Habsburgic avea o aristocraţie liberală, luminată şi iubitoare de muzică. 
Mulţi dintre nobili întreţineau orchestre particulare şi dispuneau de 
saloane muzicale. Beethoven se simţea bine în această lume şi nu 
avea nici un complex. E uşor să te înţelegi cu nobilii dacă ai cu ce 
să-i impresionezi3. Datorită faptului că aristocraţia vieneză a investit 

                                                   
1 Ibidem, p.18 
2 Pentru iniţiativele reformatoare ale lui Iosif al II-lea şi impactul lor în sensibilitatea colectivă româ-

nească, vezi Mathias Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, traducere de 
Marionela Wolf, Editura Dacia, 1994, pp.108-153; Toader Nicoară Transilvania la începuturile 
timpurilor moderne (1680-1800) Societate rurală şi mentalităţi colective, P. U. C. Cluj-Napoca, 
1997, pp. 388-389; Florin Constantiniu, Aspecte ale mentalului colectiv sătesc în societatea 
medievală românească, în „Studii de istorie medie”, VII, Bucureşti, 1974, pp. 94 -98; Petre Din, 
Mitul bunului împărat în sensibilitatea colectivă a românilor transilvăneni în secolul al XVIII-lea, 
Editura Napoca Star, 2003, pp. 411-416 

3 Harold C. Schonberg, Vieţile marilor compozitori, traducere de Anca Irina Ionescu, Editura Lider, 
Bucureşti, 1997, p. 107 
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sume uriaşe pentru a-şi satisface gusturile muzicale, Viena a rămas 
până la începutul secolului al XIX-lea capitala culturală europeană. 
Împăratul Leopold I (1654-1705) el însuşi excelent muzician, este cel 
care a situat muzica în fruntea priorităţilor sale.1 

Beethoven nu numai că a frecventat saloanele aristocraţiei, dar 
a avut şi aventuri amoroase cu doamnele din înalta societate. Unul dintre 
biografii săi susţine că a făcut cuceriri cu care nici un Adonis nu s-ar 
fi putut lăuda. Aventurile lui cu Giulietta Guicciardi, Julia von Vering, 
Bettina Brentiano, Amalie Sebald sunt doar câteva exemple în acest 
sens. Dar nu avem argumente relevante care să susţină că amorurile 
sale ar fi fost încununate de succes2. Element al spiritului romantic, 
motivul iubirii nefericite şi al dragostei sublimate este exprimat în mod 
pasional de artist. Sărmane Beethoven – spune undeva compozitorul 
stând de vorbă cu sine însuşi – pentru tine nu există fericire pe lumea 
asta. Numai pe tărâmul idealului, numai acolo îţi vei găsi prieteni3. 

Succesele de la Viena au fost estompate de faptul că auzul lui 
Beethoven se deteriora rapid. Motivul îmbolnăvirii sale ar putea fi 
rezultatul unei crize de tifos sau sechelele unui sifilis dobândit sau 
congenital. Lupta muzicianului cu surzenia a fost eroică. În pofida 
acestei realităţi dureroase, a continuat să cânte la pian şi a insistat 
să-şi dirijeze mai departe lucrările, deşi gesturile sale derutau uneori 
orchestra. Caracterul său puternic şi tinereţea l-au determinat să refuze 
împăcarea cu infirmitatea, deşi auzul se diminua tot mai mult4. 

Spre deosebire de Mozart, Haydn, Beethoven realizează detaşarea 
de tradiţie prin diversificarea tematicii, reflectarea aspiraţiilor indivi-
dului şi prin implicarea intensă a artistului în creaţia muzicală. După 
Sebastian Bach veni Ludwig van Beethoven, cel mai tragic dintre 
oameni, căruia îi datorăm orchestraţia modernă5. El face trecerea 

                                                   
1 Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii. De la Revoluţia franceză până la începutul 

secolului XX 1789-1914, Editura Enciclopedică RAO, traducere din limba franceză de Adriana 
Bădescu, Bucureşti, 2003, p. 37 

2 Harold C. Schonberg, op. cit., p. 107 
3 Romain Rolland, op.cit, p. 41 
4 Ibidem, p. 109 
5 Hendrik Willem van Loon, op. cit, p. 353 
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graduală de la tipul muzicii de agrement la creaţia muzicală ce reflectă 
idealurile umanităţii. Sensibilitatea artistică în creştere, spiritul libertăţii 
neîngrădite, nonconformismul său nu-i vor genera însingurare sau eva-
dare în sferele exclusiv artistice. Ele sunt doar repere ale spiritului său 
romantic şi care se vor reflecta în creaţia muzicală prin speranţa într-un 
viitor mai bun. Beethoven este artistul care va imprima muzicii elemen-
te ale instrumentarului romantic: patosul luptei pentru un ideal, 
elanul chemărilor difuz conturate şi lirismul luminat al bucolicului1. 

Simfoniile create de Beethoven au produs în mod evident 
detaşarea de spiritul clasicismului. Acest fapt se reflectă în curajul 
compozitorului de a afirma idei care erau în contradicţie cu menta-
litatea tradiţională a muzicienilor şi a bisericii de a reprezenta relaţia 
dintre om şi Dumnezeu. Reacţia bisericii a fost că Beethoven este pri-
mul compozitor a cărui muzică nu a fost acceptată de aceasta2. Noutatea 
absolută a simfoniilor sale ţine în primul rând de libertatea pe care 
artistul a revendicat-o de a prezenta persoana umană ca fiind caracteri-
zată prin înfrigurare şi nelinişte creatoare, iar în momentele de tensiune 
emoţională nu ezită să-şi exprime revolta. Până la el arta sunetelor 
era dominată de o serafică transcendenţă prin care individul tinde să 
se contopească ca un fiu iubitor. Individul reprezentat în muzică trebuia 
să fie expresia purificării de pasiuni, dominarea revoltelor personale 
şi deci un optimist permanent, Beethoven are forţa să nege această 
ipostază a omului şi începe reabilitarea personalităţii umane. Spre 
deosebire de clasicism care a umanizat divinul, compozitorul reuşeşte 
îndumnezeirea omului. Astfel prezentat în creaţia muzicală, omul este 
capabil de energii demiurgice şi conştient de forţa sa supraumană3. 

Viziunea beethoveniană din Simfonia a doua are elemente 
romantice tot mai pronunţate. De la primele note asistăm la instalarea 
dramei şi a unui destin ameninţător în sensibilitatea artistului însetat 
după clipe de fericire. Atmosfera este aceea de aşteptare sub imperiul 

                                                   
1 A. Alsvang, Beethoven, Editura Muzicală, Bucureşti, 1960, pp. 33-35 
2 George Bălan, Meditaţii beethoveniene, Editura Albatros, Bucureşti, 1970, p. 94 
3 Ibidem, pp.94-95 
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unei fatalităţi care-i inundă sufletul eroului. Mişcarea muzicală prezintă 
dezvoltări care amplifică fatalitatea ce coboară în mod implacabil. 
Urmează însă note care schiţează demersul eroului spre luptă, sacrificiu 
şi glorie. 

Creaţia lui Beethoven ne relevă faptul că simpla contemplare a 
cerului nu este suficientă ca la Haydn şi Mozart pentru a-i induce 
certitudinea senină şi optimismul benefic naturii sale sufleteşti. Cu 
toate acestea, el nu se percepe ca un dezmoştenit al cerului şi consideră 
că bucuria este esenţa vieţii noastre pământeşti1. Ritmul romantic al 
muzicii se regăseşte prin confruntarea şi dominarea energiilor distructi-
ve ale răului şi destinul beethovenian converteşte suferinţele şi 
dezamăgirile în expresii ale plenitudinii umane. Opera lui Beethoven 
ne relevă aceleaşi teme ca cele ale romanticilor literaţi: idealizarea 
trecutului, gesturi de nonconformism faţă de societatea timpului, 
solitudinea artistului, acţiuni de respingere a artei clasice dominată 
de canoane riguroase şi ardenţa trăirilor în expresie muzicală. 

A treia simfonie, „Eroica” a fost generată de entuziasmul ideilor 
Revoluţiei franceze, colportate de Napoleon Bonaparte, care personifica 
în acel moment eliberatorul popoarelor oprimate. Ecoul Declaraţiei 
drepturilor omului şi ale cetăţeanului era extrem de penetrant la 
nivelul conştiinţei colective. Toate monarhiile şi personalităţile cu 
gândire conservatoare erau ameninţate de acel ideal de libertate, ega-
litate şi fraternitate. Naţiunea franceză renunţă să întreprindă orice 
război de cucerire şi nu va folosi niciodată forţa contra libertăţii nici 
unui popor precizează articolul IV din Declaraţia de pace către lume. 
În percepţia sa, Napoleon este şi el un reprezentant al Revoluţiei2. Dar, 
în curând, Beethoven avea să-l deteste pe Napoleon, care se procla-
mase împărat, fapt pentru care l-a eliminat din partitură. În percepţia sa, 
împăratul trădase idealurile revoluţionare şi şterge dedicaţia Eroicii, 
scrisă ca omagiu pentru primul consul Napoleon Bonaparte. Beethoven 

                                                   
1 Ibidem, pp. 97-98 
2 Jean-Francois Chainneau, Gioconda. Adevăratul roman al capodoperelor, traducere din limba 

franceză de Nicolae Baltă, Pro Editura şi Tipografie, Bucureşti, 2008, p. 56 
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a trăit în timpul marii Revoluţii franceze. În speranţa sa arzătoare că 
va vedea începând o epocă nouă şi glorioasă, a dedicat una din 
simfoniile sale lui Napoleon. Dar a trăit destul ca să regrete apoi. 
Când murii, în 1827, Napoleon şi Revoluţia franceză aparţineau 
trecutului şi maşina cu aburi începea să umple lumea cu un zgomot 
care nu are nimic comun cu viziunile Simfoniei a treia1. 

Referindu-se la ideile politice beethoveniene, Schindler, prietenul 
cel mai apropiat din ultima perioadă a vieţii muzicianului afirma: Era 
adept al libertăţii nelimitate şi al independenţei naţionale. Ar fi vrut 
ca toţi să ia parte la cârmuirea statului. Dorea pentru Franţa votul 
universal, nădăjduia că-l va institui Bonaparte, punând astfel temeiurile 
fericirii întregii omeniri2. Lecturând pe Plutarh, Beethoven rămâne 
consecvent republicii ca formă de organizare statală şi în aceste condiţii 
personalitatea care domină Simfonia a treia este un Bonaparte ideal3. 
Compozitorul nu era informat că Napoleon transformase instituţiile 
Revoluţiei spre a le adapta puterii personale, că republicanii deve-
niseră adversarii săi, şi că liberalii fuseseră alungaţi din instituţiile 
statului francez. 

Marşul funebru al Eroicii, componenta cea mai cutremătoare a 
operei beethoveniene ne conduce la următoarea întrebare, specifică 
oricărei gândiri romantice: cum va suporta muzicianul confruntarea 
cu moartea? Aşa cum ne relevă acordurile muzicale, marşul funebru 
e caracterizat printr-o magnifică seninătate, liniştea artistului care a 
înţeles semnificaţia morţii şi a bucuriilor simple ale vieţii cotidiene. 
Marşul funebru din „Eroica” este cea mai pregnantă exprimare a 
felului cum privea moartea cel care, înainte de a-şi da sufletul, avea 
să găsească în sine puterea de a spune Aplaudaţi prieteni, comedia 
s-a sfârşit!4. Simfonia a treia prezintă în tipologia romantismului, 

                                                   
1 Hendrik Willem van Loon, Istoria omenirii, traducere din olandeză de Ion Totoiu, Editura Venus, 

Bucureşti, 1991, p. 353  
2 Romain Rolland, op. cit, p. 32 
3 Edouard Herriot, Viaţa lui Beethoven, traducere din franceză de Lucian Voiculescu, Editura 

Eminescu, Bucureşti, 1979, p. 118 
4 George Bălan, op. cit, pp. 102-103 
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motivul legendelor antice şi medievale, un erou impunător prin presti-
giul personal şi care este ilustrarea cea mai înaltă a ideii de eroism1. 
Până la apariţia Eroicii, niciun muzician nu a reuşit să investigheze 
metafizic şi artistic, acest reper esenţial al vieţii noastre, moartea, 
niciunul nu a făcut din ea o problemă centrală a expresiei muzicale. 
În spiritul repertoriului romantic, Marşul funebru este expresia liniştei 
desăvârşite în faţa neantului şi imaginea ideală a demnităţii umane2. 

În Simfonia a cincea, Beethoven se detaşează de modelul 
beatitudinii cereşti invocată în mod febril de Bach, Haendel, Mozart şi 
Haydn şi optează pentru existenţa terestră cu vicisitudinile şi bucuriile 
sale. Acordurile muzicale din această Simfonie exprimă ideea că este 
sub demnitatea umană să cerşească ajutor, căci împăraţia cerurilor se 
află în fiecare din noi şi identifică ca o soluţie, asumarea propriei 
noastre divinităţi. Prin creaţia sa, compozitorul se poziţionează în 
proximitatea acelei faimoase sintagme Homo homini deus, lansată de 
filozoful german Feuerbach în spiritul intelectual european.3. 

Pentru a-i percepe opera muzicală cât mai aproape de dimensiunea 
sa reală se impune să-l prezentăm pe compozitor în latura sa domestică. 
Ca meniu frugal, Beethoven face supe cu pâine, spărgând ouăle izbin-
du-le de perete pe cele care nu le considera suficient de proaspete. 
Doctorul von Bursy îl vede cum distilează cafeaua într-un alambic de 
sticlă. Brânza de Lombardia, salam de Verona erau împăştiate pe schi-
ţele unui quartet. Sticle pe jumătate golite cu vin de Austria erau întâlnite 
în apartamentul său. Beethoven era un amator de vin de calitate. După 
ce a făcut baie, băltoace de apă acoperă podeaua, spre nefericirea pro-
prietarului şi a vecinilor săi. Conversează agitat cu menajera lui, uneori 
având dueluri fizice cu aceasta ce se văd pe faţa compozitorului4. 

Deseori Beethoven este văzut la plimbare prin parcul de la 
Schőnbrun, cu pălăria pe care praful şi ploaia au decolorat-o şi îmbrăcat 
într-un frac albastru cu nasturi de metal. Uneori se opreşte într-o berărie 
                                                   
1 Edouard Herriot, op. cit., p. 123 
2 George Bălan, op. cit., p. 105 
3 Ibidem, p. 112 
4 Edouard Herriot, op. cit., p. 232-235 
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vieneză unde îşi aprinde luleaua, consumă heringi şi bere. Este de 
remarcat că acest tablou este valabil mai mult în ultima parte a vieţii, 
căci în tinereţe a fost un elegant cavaler, cu floare la butonieră, 
sociabil şi monden, seducător cu jaboul lui de dantelă1. 

Un alt fapt caracteristic pentru puternica sa personalitate este 
relevat de întâlnirea cu familia imperială la Tőpliz, când Goethe a 
salutat prosternat, în timp ce Beethoven a schiţat doar un simplu gest 
de salut. Apreciind puternicul caracter al compozitorului, Goethe i se 
adresa soţiei în aceşti termeni: Nu am văzut niciodată un artist mai 
concentrat, mai energic, mai sensibil. Înţeleg foarte bine cât de uluitor 
poate să pară pentru lume2. Aceeaşi imagine a compozitorului este 
reiterată într-o altă scrisoare a lui Goethe către un prieten, Zelter. Am 
făcut cunoştiinţă cu Beethoven la Tepliz. Talentul lui m-a uimit, dar 
din nefericire este o fiinţă neâmblânzită care, fără îndoială, nu 
greşeşte găsind lumea detestabilă, dar care într-adevăr n-o face să 
devină plăcută nici pentru el nici pentru ceilalţi. De altfel, este 
scuzabil, şi ar trebui să-l compătimim căci este pe cale să surzească, 
ceea ce este mai puţin dăunător sub aspect social decât muzical. El, 
care este foarte laconic din fire, devine de două ori pe atât, din 
cauza acestei infirmităţi3. 

Simfonia a şaptea evidenţiază diversitatea repertoriului său 
romantic: umanizarea eroismului, dinamizarea extazului şi instaura-
rea unei plenitudini a maturităţii în care eroul beethovenian a ajuns 
dincolo de condiţia comună a omului. Devine o evidenţă faptul că, 
Appasionata a însemnat victoria totală asupra disperării, într-un 
moment când paroxismul crizei interioare îi ameninţa destinul. 
Acordurile muzicale arată bucuria desăvărşită a artistului pentru 
faptul că a descoperit viaţa. Tensiunea dureroasă a luptelor cu sine 
însuşi apare doar episodic, ceea ce exprimă despărţirea definitivă a 

                                                   
1 Ibidem 
2 J.G. Prod‛ Homme, Beethoven văzut de contemporani, traducere din limba franceză şi prefaţă de 

Theodor Bălan, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1970, p.71 
3 Ibidem 
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compozitorului de un trecut nefericit. Victoria spiritului asupra răului 
este totală şi Beethoven se pare că-şi cântă frenetic bucuria de a fi 
renăscut. Ideea esenţială a Simfoniei a şaptea este trăirea într-o perpe-
tuă beatitudine a contopirii personalităţii umane cu logosul terestru şi 
cosmic şi receptarea vie a spiritului creator1. 

Acordurile muzicale de debut din Simfonia a noua sugerează cu 
intensitate ideea că, specia umană pare că întâmpină dificultăţi majore în 
evoluţia fără perspectivă împotriva căreia s-au coalizat tot mai multe 
adversităţi. Este posibil ca Beethoven să sugereze în sunete formula 
lui Schopenhauer Lumea ca voinţă şi reprezentare, unde evoluţia 
umană era prezentată ca o multitudine de ambiţii a căror nesatisfaceri 
generează dureri, iar omului nu-i mai rămâne altă soluţie decât estompa-
rea voinţei de a trăi. Se observă influenţa spiritualităţii indiene asupra 
gândirii compozitorului, idee plauzibilă având în vedere lecturile 
orientale ale lui Beethoven2. 

În partea a doua a Simfoniei, repertoriul romantic prinde contur 
prin intrarea în scenă a eroului beethovenian care îşi propune să 
ordoneze lumea. Poate fi violenţa desfiinţată prin violenţă? Intenţiile 
de a-l sublima cândva pe Napoleon sunt mai puternice momentan dar 
brusc, acordurile muzicale anunţă o viziune lirică care devine dominantă 
şi evocă lumina de la începuturi3. Eroul beethovenian a atins limita 
supremă a fericirii? Pentru a elimina orice echivoc versurile lui 
Schiler precizează sensul: bucuria adevărată şi durabilă – aceea după 
care toţi tânjim, mai ales când ne trezim captivi ai propriei noastre 
singurătăţi – nu poate fi atinsă decât prin fraternizarea cu ceilalţi 
întru spirit4. 

Prima audiţie a Simfoniei a noua a avut loc la 7 mai 1824 şi a 
reprezentat un succes triumfal. Beethoven a fost întâmpinat cu cinci 
salve de aplauze în timp ce familia imperială a fost salutată, la intrarea 

                                                   
1 George Bălan, op. cit., p. 123 
2 Ibidem, p. 128 
3 Ibidem, p. 130 
4 Ibidem, p. 132 
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în sală, doar cu trei salve de aplauze. Însăşi eticheta ceremoniilor 
oficiale fusese depăşită prin acest succes beethovenian. A trebuit să 
intervină poliţia pentru a stopa manifestaţiile de simpatie la adresa 
compozitorului. O parte a publicului plângea şi chiar Beethoven a 
leşinat după concert, din cauza emoţiilor1. 

Succesul Simfoniei a noua nu a schimbat existenţa artistului? 
Romain Rolland afirmă că beneficiul material a fost inexistent, condiţia 
socială nu s-a ameliorat şi Beethoven a rămas la fel de bolnav, de sărac, 
de singur, ca şi mai înainte. Singura deosebire a fost că artistul a reuşit 
să înfrângă mediocritatea oamenilor, să-şi înfrângă destinul şi să-şi 
înfrângă suferinţa. Ca orice spirit romantic, Beethoven se confesa 
pentru posteritate: Trebuie să jertfeşti, trebuie necontenit să jertfeşti 
artei tale toate nimicurile vieţii! O, Dumnezeu mai presus de orice2. 

Binele clamat cu insistenţă de compozitor a însemnat izbăvirea, 
Beethoven trecând în eternitate la 26 martie 1827, pe fundalul unei 
furtuni de zăpadă şi a unui trăznet care lumina intens văzduhul. 

La finalul studiului se impune formularea următoarelor concluzii. 
1. Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea 

au adus în plan politic şi social demolarea instituţiilor nobilimii, dimi-
nuarea influenţei bisericii şi colportarea cu rapiditate a spiritului liberal. 
Prin comparaţie cu Evul Mediu, muzica nu se mai adresează spaţiului 
confesional sau aristocratic, ci ea are un public tot mai variat şi tema-
tica acesteia va fi tot mai diversificată. În acest context, Ludwig van 
Beethoven îşi incepe activitatea muzicală. În capitala Imperiului 
Habsburgic, Viena, Beethoven câştigă favorurile aristocraţiei vieneze, 
ocazie fericită pentru a-şi câştiga o faimă deosebită de compozitor şi de 
virtuos pianist. Acest fapt a fost posibil pentru că Imperiul Habsburgic 
avea o aristocraţie liberală, luminată şi iubitoare de muzică. 

2. Simfoniile beethoveniene au condus la detaşarea de spiritul 
clasicismului prin curajul compozitorului de a afirma idei care erau 

                                                   
1 Romain Roland, Viaţa lui Beethoven, tradusă de Ovidiu Constantinescu, Ediţia a II-a, Editura 

Tineretului, Bucureşti, 1959, p. 63  
2 Ibidem, p. 64 
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în contradicţie cu spiritul tradiţional al bisericii de a reprezenta relaţia 
dintre om şi Dumnezeu. Reacţia bisericii a fost una refractară, muzica 
lui Beethoven nefiind acceptată de aceasta. Componenta romantică a 
simfoniilor sale se referă la libertatea pe care artistul a revendicat-o 
de a prezenta persoana umană ca fiind caracterizată prin înfrigurare 
şi nelinişte creatoare, iar în momentele de tensiune emoţională nu 
ezită să-şi exprime revolta. În concepţia clasicismului, individul 
reprezentat în muzică trebuia să fie expresia purificării de pasiuni, 
dominarea revoltelor personale şi deci un optimist permanent. 
Beethoven refuză această ipostază a omului şi începe reabilitarea 
personalităţii umane. Astfel prezentat în creaţia muzicală, omul este 
capabil de energii demiurgice şi conştient de forţa sa supraumană. 
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Omul şi sunetul 
 – întru, dinspre şi înspre sunet 

Amalia Pavelescu 

Man and Sound 
– Through, From and Towards Sound 

Abstract:  
The article presents empirical research, based on observations and 

reflections of the relationship between sound and the human being. Sound 
is considered as a generic word for the human voice, songs, music, crying, 
laughter, shouting, and other manifestations of noise, produced or heard by 
man. For a didactic presentation and clear understanding of our study, we 
have designed our research to follow the localization (direction) of sound, 
in relation to the human being. The prepositions 'through', 'from' and 
'towards' are used to express the relationship between sound (which comes 
from these different directions) and the person. Each type of sound 
manifestation and direction (towards, from or through the human being) is 
exemplified by idioms, Romanian folk literature, traditions, behaviour or 
other research. Our study reveals that human beings are in complete 
resonance with the sensation of sound, can be influenced by sound, and 
characterized by the sounds he or she produces or prefers. Sounds can be a 
tool for body or soul diagnoses or even a body or soul therapy. The article 
pleads for a better understanding of human relationships with sound. 

Key words: sound, music, voice, resonance, soul diagnoses, body or 
soul therapy. 

 
Sunetul, manifestare frecventă într-o multitudine de universuri, 

variate și infinite, precum lumea animală, cea a naturii terestre ori 
cosmice este, desigur, specific și omului. Prin sunet, înțelegem orice 



 115 

manifestări vibratorii ce pot fi percepute de urechea umană (sunete, 
cuvinte, cântece, muzică), fără referire specială la semantica textului 
ce însoțește sunetul. Sunetul, vibrație de mai mare sau mică intensitate, 
având sau nu continuitate, de durată mai mare sau mai mică, deși 
aparent imaterial, infinit, este concret, spațial, dinamic. Spațialitatea 
sunetului a fost surprinsă și exprimată plastic, metaforic și sugestiv, 
de Lucian Blaga1. Caracterizând muzica lui Bach, filosoful scria: 
există în muzica lui Bach, vibrant și copleșitor rostit, un orizont spațial, 
și încă unul de o structură cu totul specifică: orizontul infinit, în 
toate dimensiunile sale alcătuitoare!2. Blaga a asociat fiecărui spațiu 
geografic și etnic, un specific anume al cântecului. Analizând 
cântecul rusesc, alpin sau de dans argentinian, concluzionează că un 
anume spațiu poate să răsune într-un cântec, și că acel spațiu „vibrează 
într-un cântec, fiindcă spațiul acesta există undeva, și într-o formă 
oarecare, în chiar substraturile sufletești ale cântecului3. 

Infinitatea, o altă dimensiune a sunetului sesizată de Blaga, este 
evidențiată în exprimări poetice de Schelling: Sunetul este indiferență 
a întruchipării infinitului în infinit, percepută ca indiferență pură4. 

Dar să nu mai zăbovim asupra perspectivelor filosofice și poetice 
referitoare la sunet, oricât de tentante ar fi și să reflectăm asupra altor 
aspecte relevante și exemplificabile ale sunetului, într-un plan mai 
concret. Sunetul îndeplinește o funcție psiho-socio-culturală ușor 
perceptibilă și descriptibilă, ce definește personalitatea emoțională, 
mentală, hormonală și biologică a ființei umane. 

Sunetul, transmis și receptat, conștient sau inconștient de către 
om, reprezintă o modalitate de manifestare și construcție a sinelui, ce 
poate fi (auto) descifrat de receptori, în grade diferite. Ființa umană 
se poate manifesta prin sunet și este capabilă de a crea o diversificare 
                                                   
1 Lucian Blaga, Trilogia culturii. Orizont şi stil. Spaţiul mioritic. Geneza metaforei şi sensul culturii, 

Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969. 
2 Idem, p. 119. 
3 Idem, p. 121. 
4 Apud. Blaga, Lucian, Opere, vol. 10, Trilogia valorilor, Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Studiu 

introductiv de Al. Tănase, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 598. Blaga consideră această 
exprimare poetică a lui Schelling, o „circumscriere complicată ca un salut chinezesc”. 
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extrem de variată de sunete, prin voce (strigăt, urlet, șoaptă), strănut, 
căscat, sughiț, suspin, geamăt, smiorcăit, oftat, chiuit, plâns, bocit, 
gâfâit, râs, hărhătit, chiorăit al mațelor, dres al vocii, tuse, cântec 
(instrument sau gură) etc. Frecvența, tonalitatea, timbrul vocii, intensi-
tatea, felul sunetului sunt atribute esențiale în descifrarea mesajelor 
pe care le poate transmite sunetul uman. Fiecare manifestare prin 
sunet poate descrie, sugera, prezenta o stare sufletească sau fizică a 
emițătorului. 

Prin sunet, omul se conectează cu universul exterior, fiind 
modalitatea de legătură între lumea sinelui interior, a trupului și cea 
exterioară, o cale de transmitere a unor mesaje paraverbale. Sunetul, 
manifestare dinăuntrul ființei umane, este înzestrat cu nebănuite și 
largi deschideri spațiale exterioare. În același timp, sunetul din exterior 
este receptat, analizat, descifrat, sau trăit cu intensitate de către 
receptorul uman. Pentru aprofundarea și exemplificarea acestor idei 
de spațialitate, dinamism și personalitate specifice sunetului, ne vom 
folosi de semnificația și sugestia prepozițiilor: î n t ru ,  înspre ș i  
d insp re , pe care le vom asocia cu direcția de la care și spre care 
pornește, sau în care se află sunetul, în raport, relație, cu omul, umanul: 
î n t ru sune t  (omul în sunet), î nsp re  sune t  (omul spre sunet) ,  
d insp re  sune t (sunetul spre om). 

Întru sunet 

Înțelegerea semnificației spațiale și umane a î n t ru  sune tu l u i 
este mult facilitată prin a apela la definiția și caracteristicile prepoziției 
î n t ru, dată de Constantin Noica. Pentru filosof, î n t ru „sugerează 
un fel de câmp, spațial și temporal, static dar și mișcător, cu un 
cuprins dar și cu lărgirea acestui cuprins1. 

Cu a fi î n t ru ,  în schimb, apare individualul, spre deosebire de 
particular, și odată cu acesta, promisiunea de ființă2.  

                                                   
1 Constatin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978, p. 169. 
2 Idem, p. 174. 
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Limbii române i-a plăcut să gândească prin în t ru  o prepoziție 
fără o poziție exactă, ca o așezare mișcătoare sau în orice caz încăr-
cată de o tensiune1. 

Să asociem aceste interesante remarci legate de prepoziția î n t ru, 
cu semnificația în t ru  sune t ,  pentru ființa umană. Întru sunet (prin 
sunet), în care umanul este parte participantă, receptivă, activă, 
tensionată, într-un cadru spațial și temporal determinat, în care trupul 
și sunetul fac corp comun, reprezintă o întrupare a sunetului în sinele 
uman. Sunetul mulează trupul (psihicul) și se contopește cu acestea. 
Sunetul emis de om reprezintă o stare a sufletului, o oglindă a 
trupului (individual, colectiv). Î n t ru  sune t poate avea valențe de 
diagnosticare a stării de sănătate a individului / colectivității, precum 
și valențe terapeutice, fie pentru emițători, fie pentru receptori, fie 
pentru ambii. 

Î n t r u  (p r in )  sune t  reprezintă, un vademecum de simptoma-
tologie, cu valoare de diagnosticare a trupului și psihicului uman. 
Intensitatea, volumul vocii, tonul trădează starea de sănătate a persoanei 
respective. Glasul stins sau, dimpotrivă, ridicat, este un bun criteriu 
de urgență terapeutică în diagnosticarea unei suferințe a trupului sau 
a unor boli psihice. 

Sunetele, î n t ru  sune t specifice trupului reprezintă bine 
cunoscute și simple (auto) diagnosticări de boli trupești: bătăile 
intense sau slabe ale inimii (boli ale acestui organ sau stare de tensiune 
psihică), chiorăitul de mațe (starea de foame sau disconfort alimentar), 
sau alte forme sonore ce reprezintă strigătul surd al intestinelor. 

Manifestările prin î n t ru  sune t sunt de asemenea repere pentru 
o diagnosticare a unui anumit temperament sau comportament. 
Vocea, râsul, plânsul, strigătul constituie indicatori de personalitate 
sau criză existențială. Tonul vocii, plânsul, râsul pot sugera anumite 
sentimente, atitudini: falsitate, aroganță, dispreț sau răutate. 

Tonul vocii e cel care transmite sentimentele și atitudinea, pe 
când cuvintele transmit doar informația1. 
                                                   
1 Idem, p. 175. 
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Plânsul indică o personalitate firavă, suferindă, labilă sau prefă-
cută, dacă plânsul este fals.  

Râsul are o mare varietate de manifestare și semnificații2. 
Cântatul, în anume fel, constituie, de asemenea, o mărturie a 

dramelor sau bucuriilor sentimentale: 
Poate știi după cântat, / C-am avut și ne-am lăsat3; 
Cine aude-a mea guriță / Știe că eu n-am bădiță4. 
 

Valoarea terapeutică a sunetului, îndeosebi a cântecului a fost 
intuită încă din vechime, fiind deseori exprimată în cântecul popular, 
îndeosebi în doină. 

Că nu cânt că știu cânta,  
Da-mi mai stâmpăr inima.5 
 

Când mă roade aici şi arată cu degetul în partea stângă şi când 
mă frământă aici şi-şi trecu palma uşor peste frunte. Atunci cânt. Nu 
ştiu cum, nu ştiu de ce totdeauna mă liniştesc. Doina îmi pare un leac 
misterios care vindecă dintr-o dată dureri ca ale mele6. 

Cântatul de fluier reprezenta pentru executant o modalitate deo-
sebit de plăcută și de necesară de alungare a zbuciumului, suferințelor, 
neliniștilor sufletești, sau de exprimare a unei stări de liniște și pace 
interioară. Cântatul din fluier era executat pornind firesc, din trebuințele 
sufletești și redându-le natural. Blaga a surprins într-o exprimare aforis-
tică și metaforică interesantă, geneza și expresivitatea cântecului de 
fluier: A organiza vântul. – Cântecul de fluier e vânt organizat7. 

Prin cântatul din fluier, cântărețul își exprima, exterioriza și 
comunica propriile lui trăiri. Societatea contemporană cântatului din 
                                                                                                                 
1 Ștefan Pruteanu, Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Iaşi, Polirom, 2004, p. 15. 
2 Cf. Ștefan Pruteanu, Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Iaşi, Polirom, 2004. 
3 Gh. Pavelescu, Cântecele dorului. Antologie de lirică populară, Sibiu, Psihomedia, 2003, p. 16. 
4 Ibidem. 
5 Gh. Pavelescu, op.cit, p.15. 
6 Dinu – N. Munteanu, „Doina”, în „Stâna”; Revistă profesională şi de cultură, Organ al Oierilor din 

întreaga ţară, An II, No. 1, p. 6. 
7 Lucian Blaga, Elanul insulei – aforisme şi însemnări, îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană, 

Colecţia Restituiri, Ediţie Editura Dacia, Cluj Napoca, 1977, p. 160. 
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fluier folosea, cunoștea și intuia semnificația expresiei a zice din 
fluier. Într-adevăr, prin fluier cântărețul își zicea, exprima, povestea, 
suferința sau bucuria. O altă expresie specifică mentalului arhaic, cu 
referențialitate la rezonanța cântecului cu starea psihică este și expresia 
a se cânta după mort. Semantica exprimării prin asocierea celor două 
realități (cântecul și mortul) sugerează aceeași corespondență între 
cântec și realitatea cântată (tristețea morții). Cântecul urmează, 
reproduce, durerea mortului, ce jelește despărțirea de viață. Bocitul, 
verșurile la mort sunt cântate în rezonanță cu tristețea și în scopul 
exprimării, provocării și apoi alungării acestei tristeți, prin plâns. Un 
alt exemplu de exprimare a spuselor prin fluier este expresia zicătura 
ielelor, (să le zică din fluier zicătura ielelor)1. 

În aceeași categorie a terapiei î n t ru  sune t, menționăm și 
efectul pozitiv al râsului, plânsului sau al strigătelor din timpul slujbelor 
de exorcizare. Râsul în hohote constituie, de multe ori, o modalitate 
eficientă și la îndemână de descărcare a încărcăturii hormonale excesive, 
un afrodiziac frecvent, specific în mod deosebit tinerilor, sau o „supapă” 
prin care se descarcă refulări sau traume trecute. Râsul stimulează 
secreția de endorfine, neurohormonii care creează starea de bună 
dispoziție.  

Plânsul reprezintă o altă supapă prin care supărările mari ies la 
suprafață, tămăduind astfel pe cei suferinzi de durere sufletească.  

Scrâșnetele, urletele, strigătele scoase de cele îndrăcite, în 
timpul ritualului slujbelor de exorcizare, frecvente încă la bisericile și 
mănăstirile ortodoxe, sunt, de asemenea, semne de stare de mai bine, 
după încheierea ritualului, din moment ce ființele în cauză, de sex 
feminin în cele mai multe cazuri, repetă ritualul, după astfel de 
încercări la care se expun de bună voie. 

Folosirea mantrelor de către yoghini, sau a cântecelor (melodiilor) 
specifice unor anumite culte religioase, unde participanții cântă sunt 
alte exemple pentru valoarea întru sunetului. Comportamentul prin 

                                                   
1 Comunicare făcută de Dumitru Gălăţan Jieţ, la Colocviile de Etnografie şi Folclor „Gh. Pavelescu”, 

Alba Iulia, 2013 
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sunet al unei mulțimi, î n t ru  sune t  (prin sunet, în același sunet), în 
cadrul unor manifestări mai mari, evenimentele sportive și culturale 
(organizate sau nu), sau mai mici (petreceri), prin cântec, zgomot, 
urlet, definește o atitudine și o stare de spirit evocatoare prin sonori-
tate, ritm, ton, intensitate ce pot spune mai mult decât cuvintele. Toți 
într-un glas, într-o suflare, sugerează o acțiune inconștientă / conștientă 
caracteristică pentru apartenența la aceleași idei, cauze. Strigătele / 
lozincile, cântecele naționale / imnurile de la diferite manifestații 
sunt alte exemple pentru a ilustra funcția socio-culturală a sunetului 
și definirea unui tip de comportament colectiv sau politic. Zgomotul / 
gălăgia / sau chiar lipsa oricărui sunet pot constitui repere pentru un 
anume spațiu geografic, așa după cum un spațiu geografic poate fi 
definit prin priveliște. 

Zgomotul, muzica ascultată fortissimo, de exemplu manelele, 
sugerează atât un spațiu bine definit și caracteristic, cât și un anume 
tip de comportament uman. Ascultătorii ce se identifică cu asemenea 
modalități de ascultare a muzicii sunt î n t ru acea muzică, sunet, se 
contopesc cu muzica respectivă și o trăiesc personalizat, cu energie 
și vigoare.  

Marin Marian Bălașa dedică multe studii manelelor, încă din 
20021. Cităm doar următoarele remarci asupra spațiului sonor al 
manelelor, ce se individualizează clar și caracteristic: 

Există arii urbane dominate de manele (cartiere, blocuri), 
așadar există vecinătăți cotropite de manea. Există restaurante sau 
lanțuri de buticuri din care urlă doar manele2. 

De fapt, se poate spune că conținutul efectiv al manelei este 
acela de energie ca forță în act. Iar energia aceasta principală își 
are un corespondent foarte direct în intensitatea supralicitată, în volu-
mul acustic. Pentru fanii manelei, această energie expansivă este 
pozitivă, benefică, jubilantă3. 

                                                   
1 Cf. nota 20. 
2 Marin Marian-Bălaşa, Muzicologii, etnologii, subiectivităţi, politici, Editura Muzicală, Bucureşti, 

2011, p. 298. 
3 Idem, p. 301. 
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Comportamentul manelist se identifică cu muzica, maneliștii fiind 
î n t ru  sune t, exuberanți, energici, zgomotoși, expansivi. Considerăm 
că acest tip de comportament este relevant nu doar pentru mediul urban, 
ci și pentru cel rural, fiind în același timp o reflecție a unei vârste ce 
dorește să se afirme și să-și exteriorizeze dinamismul, autoritatea 
(personalitatea) și energia, fiind în deplină rezonanță cu muzica. 

Iamandescu, medic și psiholog consideră că: 
Manelele exacerbează instinctele. Activează toate organele și 

aparatele «de la buric in jos», ca să zic așa, în timp ce muzica cealaltă 
acționează «de la buric în sus»1. 

Problematica manelistă este descrisă în numeroase studii, din 
perspectivă antropologică și / sau sociologică2. 

Dinspre sunet 

Sonoritatea manelelor este evidentă și pentru ceea ce considerăm 
că reprezintă efectul d insp re  sune t .  Maneliștii  „ preiau și acțio-
nează cu această energie asupra tuturor auditorilor (voiți sau fără 

                                                   
1 http://ceascadecultura.ro/ServesteArticol.aspx?idart=2694. 
2 Marin Marian-Bălaşa, Birds in Cages Still Sing Well: An Introduction to the Musical Anthropology 

of Romanian Jails. În „Ethnomusicology (SUA) 2 (46): 250-264, 2002; Marin Marian-Bălaşa, 
Romany Music and Gypsy Criminality. În „Ethnologia Balkanica” (Journal for Southeast European 
Anthropology), 8:195-225, 2004; Marin Marian-Bălaşa, Virusul antimanele sau despre segregare 
culturală şi socială în România contemporană. În „Anuarul IEF” 17: 77-88, 2006; Marin Marian-
Bălaşa, The Metaphysics of the Folk Song: Actualization of Virtual Forms, Disappearance of 
Potentialities, and Invasion of Novelties. În „Revista de etnografie şi folclor” / „Journal of Ethnography 
and Folklore, 2: 209-2016, 2007; Marin Marian-Bălaşa, Muzicologii, etnologii, subiectivităţi, 
politici, Editura Muzicală, Bucureşti, 2011; Nicolae Panea, Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului, 
Editura Eminescu, Bucureşti, 2001; Virgil Brumaru, „Spune-mi ce muzică asculţi ca să-ţi spun 
cine eşti!”. În Luca, Sabina-Adina (coord.), „Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi”, Institutul 
European, Iaşi 2013; Dragoş Dragoman, Tinerii, manelele şi spaţiul public. Valori sociale 
dominante şi mobilizare politică. În Luca, Sabina-Adina (coord.), „Tânăr în România. Noi valori, 
noi identităţi”, Institutul European, Iaşi 2013; 7. Bogdan Gheorghiţă, Valori, tineri şi muzică. O schiţă 
de reprezentări sociale ale tinerilor din perspectiva consumului de manele. În Luca, Sabina-Adina 
(coord.), „Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi”, Institutul European, Iaşi 2013. Loredana 
Ghimfus Subculturi muzicale ale tinerilor în România postcomunistă. În Luca, Sabina-Adina 
(coord.), „Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi”, Institutul European, Iaşi 2013; Sabina Luca, 
«Autismul» social şi civic al tinerilor în contextul consumului de manele. În Luca, Sabina-Adina 
(coord.), „Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi”, Institutul European, Iaşi 2013. 
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voie). Pentru cei pentru care maneaua și sonoritatea ei augmentată 
sunt agresiuni, energia respectivei muzici este negativă, stresantă, 
criminală; și devin victime ale acestei forțe energetice1. 

Dinspre sunet, sunetul cu geneză fie întâmplătoare și necontrolată, 
fie bine studiată și prelucrată, de exemplu muzica, presupune perceperea 
sunetului dinspre exterior, de la distanță, sunetul nefăcând corp 
comun cu omul, într-o anume etapă a propagării sunetului. 

Spațiul sunetelor poate atrage sau respinge, poate influența 
starea de bine sau rău, precum, un spațiu, o locație pot place sau nu. 
Muzica ambientală din sălile de fitness, de gimnastică aerobică, piscine, 
săli de coafor, magazine sunt utilizate pentru a influența pozitiv partici-
panții în spațiul respectiv, definit și printr-un specific sonor. Într-o 
sală de fitness, cu muzică dinamică și volum de intensitate mai mare, 
sau piscină, cu muzică relaxantă, participanții vor rezona, în general, 
cu muzica din spațiul respectiv. Dinspre  sune t ,direcție spațială și 
sonoră este o modalitate de acțiune prin muzică asupra psihicului și 
fizicului uman; emițătorul (sunetul din exterior) având influență 
asupra receptorilor. Dinsp re  sune t poate deveni la un moment dat 
î n t ru  sune t .  

Unele melodii / zgomote, vorbe dintr-un spațiu fizic sunt caracte-
ristice pentru o anume atmosferă, care poate atrage / respinge (exempli-
ficarea cu manelele, din pagina anterioară), sau stârni curiozitatea. 
Expresiile a auzi, a asculta, a-și pune mâinile la urechi, a fi atras de, 
a ciuli urechile sugerează atitudinea de acceptare, atragere, respingere 
sau curiozitate a unor sunete ce vin din exterior, de către un receptor ce 
încearcă să le decodifice, să le evite sau să le asculte. 

Dinsp re  sune t poate acționa precum un răscolitor al unor 
traume trecute sau prezente, un instrument de scoatere la suprafață, de 
trecere din starea de durere latentă, în stare de durere activă, manifestă, 
profundă. Subiecții în asemenea situații vor reacționa prin plâns, la 
auzirea, ascultarea întâmplătoare a unei muzici de o anumită tonalitate, 
melodicitate, ritmicitate (de exemplu, cântecele formației Abba, sau 
                                                   
1 Ibidem. 
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Relajacion music). Starea psihică poate fi sau nu în rezonanță cu muzi-
ca. Când cele două nu corespund, apare plânsul, starea de disconfort. 
Poate exista însă și situația când muzica ridică starea de spirit. Și în 
acest caz, pot apare lacrimile, de bucuria trăirii într-ale muzicii 
(ascultarea unui concert bun). Iată cum prin fenomenul rezonanței 
(sonore, sufletești, spirituale, trupești) dintre sunet și om se realizează o 
comunicare între aceste două realități: omul și sunetul. Efectele pe 
care muzica le generează, precum și paradigma comunicațională 
dintre cele două sunt evidente. 

Baladele, cântate în trecut în cadrul unei colectivități, ofereau 
lecții de comportament sau informații ce pătrundeau în subliminalul 
colectiv. Prin cântec se prevenea un comportament deviant, prin 
exemplul narativ, de a nu face așa. Unele balade populare românești 
(Voichița, Soarele și Luna, Balada Șarpelui), descriau situații posibile, 
trăiri, gesturi, acțiuni în anume împrejurări ce trebuiau evitate (dra-
gostea exagerată a mamei, blestemul, căsătoria dintre frați, psihoza 
de lactație). 

Anumite sunete, produse conștient, precum al clopotului sau cel 
de toacă de lemn, constituie părți ale unui ritual păstrat din vechime 
în cultul creștin și comunitățile tradiționale. Sunetul clopotului era 
utilizat atât pentru anunțurile importante din lumea satului, constituind 
principala modalitate de comunicare, cât și pentru acțiunea specială 
din cadrul ritului ortodox, de anunțare sau îndepărtare a răului. Iată 
ce spunea Părintele Arsenie Papacioc despre sunetul clopotului: 

Clopotele nu bat niciodată pentru amuzament. Ci bat pentru 
ceva de natură sufletească, care ne atrage atenția: Cheamă viii, 
plânge morții, împrăștie viforele! Împrăștie dracii și trăsnetele1. 
 

Clopotul și sunetul de toacă marchează importante momente 
din cadrul slujbei religioase ortodoxe. 

Funcția de comunicare, atenționare și recunoaștere a sunetului 
de clopot, îndeplinită de clopotul bisericesc este specifică și lumii 

                                                   
1 http://www.crestinortodox.ro/religie/clopotele-cultul-crestin-96090.html 
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laice. Clopoțelul este încă utilizat în școli sau tribunale, în scopul aten-
ționării. Pentru aceleași nevoi de comunicare, atenționare, recunoaștere, 
crescătorii animalele le atașează acestora clopoțele. 

O altă modalitate de atenționare, venită d insp re  sune t, este 
acțiunea de a bate cu pumnul în masă (gest spontan sau nu). Gestul 
bătutului cu pumnul în masă nu este suficient și bine îndeplinit dacă 
nu este însoțit de sunet. Doar așa impunerea punctului de vedere 
devine puternică și eficientă. 

Expresia: cine nu plânge, nu i se dă să sugă sugerează aceeași 
idee de acțiune dinspre sunet, ce poartă un mesaj și provoacă la acțiune, 
atitudine (a i se da copilului să sugă). 

Oftatul, râsul, plânsul, smiorcăitul, spontane sau nu – pentru cel 
care le produce – pot atrage atenția și stârni dorința de suport moral sau 
provoca compătimire / revoltă, față de cel ce produce astfel de sunete. 

Dinsp re  sune t poate avea și alte consecințe asupra recep-
torilor: emițătorul are influență pozitivă asupra receptorilor. În această 
situație se află ritualul descântatului. Descântatul este executat într-o 
anumită tonalitate, în scopul obținerii unor efecte vindecătoare: 

Descântătorul în exercițiul funcțiunii – când «descântă» – 
nu recită monoton și indiferent un text literar, un descântec 
oarecare, el interpretează sau joacă rolul unui adevărat magician. 
«Acuma vorbesc ca și la nuntă, îi declara o informatoare lui 
Robert Prexl, dar atunci când descânt (în realitate), cuvântul meu 
este trăsnet, preivirea-mi fulger, iar mâna mea furtună1. 
 

Felul în care se descânta (tonalitatea, ritmul) sunt exemplificate 
și în alte lucrări2. 

                                                   
1 „Convorbiri Literare” 1891, p. 353, apud. Gh. Pavelescu, Valea Sebeşului. Monografie etno-

folclorică, Volumul II, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, p. 328. 
2  Cuisenier, Jean, Memoria Carpaţilor. România milenară: o privire interioară, Cluj Napoca, 

Editura Echinocţiu, 2002; Gheorghe Vrabie, De civitate rustica, Studii şi cercetări de etnologie şi 
literatură populară română, Editura Grai şi suflet – Cultura naţională, Bucureşti, 1999. 



 125 

Influența sunetului asupra persoanei era cunoscută de către menta-
litatea tradițională. O informatoare refuză să-i comunice cercetătorului 
descântecul de ceas rău de teamă să nu treacă boala la ea1. 

Atracția malefică a unui sunet poate fi exemplificată și prin 
credința că rostirea unor cuvinte poate fi un vehicul de transmitere a 
răului. De exemplu, la crescătorii de animale, la munte încă se mai 
crede că rostirea cuvintelor tabu (lup, urs – numite gădine), poate 
atrage aceste animale2. Sau un alt exemplu, în trecut se schimba numele 
unor copii bolnavi, pentru a nu mai atrage, d insp re rostirea numelui 
vechi, același tip de boală.  

Dinsp re  sune t poate avea și o influență pozitivă asupra viului. 
Cântecul din fluier al ciobanului atrăgea turma de oi în jurul acestuia: 

Să așeza uăile bine la păscut și numai pe lângă el umbla; sau, 
«Dacă-s coardă, așe, și te-apuci ca să zăci cu fluieru cum trebe de 
zâs, horea uăilor, că și-o pierdt uăile, numai odată gândești că 
staționează și bat pă loc, așe gândești că odată se liniștesc, gândești 
că odată pasc, gândești că așe rump (iarba) de cu drag.»3.  

O melodie bine aleasă, un glas special pot atrage, invita spre 
locul „dinspre sunet”, la „producătorul” de sunet:  

Cini aude gura mea, / lasă blidu cu mierea / ș-aleargă la gura 
mea4. 

În cadrul acelorași exemplificări ale efectelor benefice ce vin 
d insp re  sune t , ce încă erau frecvente în societatea tradițională din 
secolul trecut, menționăm cântecul paparudelor, ce era capabil de a 
chema, ordona ploaia. 

                                                   
1 Pavelescu, Gh., Magia la români, Bucureşti, Editura Minerva, 1998, p. 75. 
2 Informator Maria Sterp, Jina, 2012. 
3 Goia, Ioan Augustin, Economie rurală tradiţională în nord-vestul Transilvaniei Coordonate ale 

sistemului local agricol de creştere a ovinelor (sec. XIII-XX), Cluj Napoca, Editura Argonaut, 
2012. p. 285. 

4 Muşlea, Ion, (ediţie critică, studiu introductiv), Cîntări şi strigături româneşti de cari cântă fetele şi 
feciorii jucând scrise de Nicolae Pauleti în Roşia, în anul 1838. Editura Academiei Române, 
1961, p. 136. 
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Slujbele de exorcizare (Molitvele), pe care la aminteam în prima 
parte a studiului, vorbind despre întru sunet, sunt exemplu și pentru 
dinspre sunet. Aceste slujbe au influență malefică asupra descântăto-
rilor, a fermecătorilor şi a diavolilor celor vicleni, obligându-i: Să 
fugă, şi să se depărteze de la casa aceasta tot vicleanul diavol şi 
otrăvirea, farmecele şi descântecele1. 

Blestemul este un alt exemplu de influență puternică, d insp re  
sune t, prin rostirea unor cuvinte ce au menirea să adeverească ceea 
ce se spune. Mentalitatea tradițională păstrează încă în memorie 
gravitatea blestemului de mamă. Baladele populare, Voichița, Balada 
Șarpelui, constituie elocvente exemple.  

Efectul d inspre  sune t poate fi exemplificat și prin muzicote-
rapie (meloterapia, vocaloterapia, ritmoterapia, sonoterapia). Muzicote-
rapia este studiată și se aplicată în sanatorii, devenind din ce în ce mai 
răspândită și în România, fiind utilizată de psihoterapeuți, muzicieni, 
yoghini sau alți practicanți ai terapiilor complementare. Iamandescu 
manifestă un interes preferențial pentru muzicoterapie2. 

Există muzică specifică pentru diferite activități, precum relaxare, 
somn, concentrare, studiu, citit. Lucian Blaga a intuit o calitate specială 
a unor instrumente muzicale, pentru diferite destinații , înspre starea de 
bine a omului. 

Clavecinul este un instrument al spiritului, pianul un instrument al 
sufletului.3 

Înspre sunet 

Sunetul de toacă, clopotul, clopoțelul la școală, tulnicul, fanfara, 
telefonul mobil, zgomotele ciudate, orice sunet poate atrage atenția 

                                                   
1 Molitfelnic, ediţia a IV-a a Sfântului Sinod (1984), cuprinzând: „Slujbe, rânduieli şi rugăciuni, 

săvârşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor” [Exemplarul aparţine Bibliotecii 
Mitropoliei din Sibiu, Nr. Inv. 34532, ex. 4]. 

2 http://ceascadecultura.ro/ServesteArticol.aspx?idart=2694. 
3 Lucian Blaga, Elanul insulei – aforisme şi însemnări, îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană, 

Colecţia Restituiri, Ediţie Editura Dacia; Cluj Napoca, 1977, p. 185. 
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persoanelor / mulțimii, care în proporție foarte mare își va îndrepta 
atenția spre sunet, fiind puternic atrase de acesta.  

Strigarea peste sat, obiceiul de a striga, ironiza, critica pe sătenii 
nevrednici, atrăgea mulțimea, îndreptându-se î nsp re  sune t, fiind 
un mijloc eficient de difuzare a satirei, într-un spațiu mare și dens 
populat. 

Concluzii 

Î n t r u  sune t ,  p r i n  sune t  și î nsp re  sune t  constituie o 
realitate de necontestat, în toate timpurile, indiferent de spațiu sau 
alte condiții. 

Sunetul uman reprezintă o amprentă a personalității fiecăruia, o 
oglindă a echilibrului interior, a caracterului și stării de sănătate a 
corpului fizic sau psihic. Felul în care omul reacționează la sunete 
(î nspre  sune t ,  dinspre sunet) sau produce sunete (întru sunet) 
reprezintă o reflectare a modulațiilor sufletești și a unui trup plăpând 
sau puternic. 

Pr in  /  î n t ru  sune t se creează o anume atmosferă colectivă, 
se transmit vibrații cu valoare descriptivă, caracterială (ex. murmurul 
străzii), manipulatorii sau terapeutice, de contrabalansare a refulării, 
de contaminare a unei mulțimi, printr-un anume comportament, în 
rezonanță cu sunetele emise.  

Î n t ru  sune t creează un limbaj paraverbal plin de semnificații 
(ex. limbajul furiei, iubirii, suferinței).  

Aparentele granițe sonor spațiale sugerate în această prezentare 
prin prepozițiile întru, dinspre și înspre sunt mutante, deseori unite, 
contopite, încălecate.  

Sunetul se poate constitui într-o întrupare a ființei umane, o 
definire a conștientului și subliminalului individual sau / și colectiv. 

Demersul metodologic al prezentării pe aceste coordonate 
spațiale prin sunet și dinamică constituie o modalitate de a călători 
prin universul sunetului și spiritului uman, în scopul unei mai bune 
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înțelegeri a complexității fiin ței umane, ce rezonează permanent cu 
sunetele din jurul său și care în același timp emite sunete transmiță-
toare de mesaje. Această călătorie sperăm să dezvăluie paralimbajul 
prin sunet și rezonanța ființei umane cu sunetele, specifică omului 
dintotdeauna. 
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Funcţia sunetului în societăţile tradiţionale 
din vestul României, sud-estul Ungariei  

şi din Vojevodina 

Elena Rodica COLTA 

The Function of Sound in Traditional Societies 
from Western Romania/South-Eastern Hungary 

and from Vojevodina 

Abstract 
The function of sound depending on who or what causes them and 

why, in the traditional societies, a multitude of sounds are met, both in family 
life as well as in everyday or festive life. Via a simple classification, we can 
talk about sounds produced by different things (tools like the wooden plate 
used to call people to church, the squawker, metal tools – for instance the 
bell) or from the people (sounds produced by kicking, sounds produced by 
blowing or sounds produced by spitting, etc.) 

The function of each sound produced in a given context is determined 
by the pursued objective: magical healing, sacred potentiation, communication, 
purification etc. 

The current de-ritualization and de-semantization in the village world 
caused the extinction of some motivations, of some gestures and hence, the 
purpose for producing a large number of sounds that accompany them. Other 
sounds continue to be actual, their meaning is generally known and accepted. 

Key words: sound, magical healing, sacred potential, purifications 
 
Dincolo de definiţia sunetului din punct de vedere fiziologic, 

DEX-ul ne oferă şi alte explicaţii ale acestei noţiuni, de la aceea de 
semnal sonor sau element al vorbirii orale la ceea ce loveşte simţul 
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auzului, oferind în acelaşi timp o serie de sinonime precum bubuire, 
detunare, duduit, trăsnet, vuiet, zgomot, zvon. 

Toate aceste sinonime, ce definesc focalizat sunetul non verbal, 
le întâlnim în inventarul lumii rurale, ca forme de activare a unor 
semnificaţii, într-o dublă relaţionare cu omul, care este fie receptor al 
sunetului fie producător. 

Vorbim prin urmare aici de sunet ca semn cu conotaţie simbolică, 
produs de ceva sau de cineva şi auzit şi recunoscut (decodat, explicat) 
de comunitate. 

Ca orice semn încărcat cu o anumită semnificaţie, sunetul – mesaj 
vehiculat în lumea satului – nu-şi dezvăluie semnificaţiile simbolice 
decât în sistem, în structura întregului, în raport cu contextele de loc 
şi situaţii în care a fost repetat. Ca să devină mesaj cu semnificaţie în 
cadrul unui obicei, producerea sunetul presupune obligativitate şi 
repetabilitate. 

În sfârşit, ca semne, aceste sunete, produse uneori de natură, au 
referenţi în plan mental, în modul oamenilor de a gândi lumea. 

Pornind de la aceste scurte premise teoretice, vom încerca să 
inventariem o parte din sunetele non verbale, încărcate de societăţile 
tradiţionale din vestul României, sud-estul Ungariei şi Vojvodinei cu 
o anumită semnificaţie, focalizând atenţia asupra sunetelor produse de 
natură şi lecturate de om şi asupra zgomotelor sau sunetelor produse 
de om, altele decât cuvântul, expresiile verbale sau sunetul muzical. 

Lectura sunetelor produse de natură în anumite contexte, capaci-
tatea de a le citi, de a le înţelege semnificaţia, are în spate experienţa 
acumulată de generaţii şi transmisă pe durată lungă. 

Cele mai la îndemână din această grupă sunt sunetele produse 
de păsări, animale, obiecte, care se repetă într-un context anume, mereu 
acelaşi. 

Ţipătul cucuvelei, urletul (băunatul) câinelui, cântatul găinii 
cocoşeşte, scârţâitul mobilei, când au loc pe lângă casa sau în casa în 
care există un om bolnav de multă vreme sau un muribund, sunt citite 
ca semne de moarte de către toate comunităţile tradiţionale investigate, 
indiferent de etnie: 
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Da, băuna cânile. Ştiau că trebuie să moară ori gazda ori ceva 
neam1. 

Odată înştiinţaţi, românii din Micherechi (Ungaria), încercau să 
se împotrivească morţii pe cale rituală: 

Ieste dă cântă ghina cocoşeşte. Când cântă tare ghină aşe ca 
cocoşu, atunce bătrânele zâceau că trăbă luată dî la masă şi amăsurată 
până la uşe. O-ntorcem aşe până la prag. Dacă pica capul ghinii pă 
prag, atunce trăbuie acolo tăiet cu toporu, că şi să plătească cu capu 
ghinii dă moarte. Margă capu ii, nu a altcui. Zâceau că ie şi-o cântat 
dă moarte, că nu a bună o cântat cocoşeşte. Dacă i să tăie capu, nu 
mureau gazdele. Amu dacă o ajuns cu picioarele, atunce nu i-o făcut 
la ghină nimică. Atunce gazdăle păţeu uareceva. Însămna moarte2. 

Recunoaşterea semnelor este importantă pentru familie şi comu-
nitate, trecerea spre un dincolo necunoscut, din care nu mai există 
întoarcere, implicând pregătirea muribundului de călătorie şi începerea 
riturilor de separare îndată după deces. 

În alte contexte, sunetele produse de aceleaşi animale sau de 
obiecte au o semnificaţie diferită. În riturile premaritale, performate 
de Sf. Tamas de către fetele maghiare şi slovace, lătratul câinelui este 
un semn de căsătorie. De pildă, în satele din judeţul Békés, dacă o 
fată voia să ştie din ce parte o să-i vină ursitul, trebuia să scuture în 
această zi căputul şi să asculte din ce parte latră câinii mai tare şi din 
acea direcţie să-l aştepte. 

În acest scenariu ritual, lătratul câinelui reprezintă o secvenţă 
necesară, direcţia de unde venea sunetul fiind un indiciu al direcţiei 
în care se va mărita fata. 

La fel, într-unul din riturile premaritale săvârşite de româncele 
din Ungaria, fata trebuie să meargă la cocina porcului şi să asculte. 
Dacă acesta grohăia era semn că se va mărita în acel an3. 

                                                   
1 Inf. Traian Tolan, n. 1931, crâsnic la biserică, com. Macea. 
2 Inf.Maria Martin născ.Marc în 1908, Micherechi, vezi Emilia Martin,Credinţe legarte de moarte la 

românii din Ungaria, în în Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, Budapest, 1988, p. 50. 
3 Elena Rodica Colta, Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria, Editura Fundaţiei pentru 

Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004, p. 84. 
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Sunetele produse de obiecte sunt şi ele citite de membrii comuni-
tăţilor tradiţionale în funcţie de contextul în care sunt auzite. Zornăiturile 
de lanţuri în podul casei după moartea cuiva este un semn al prezenţei 
strigoiului: Da când muri nană Ileană, asta d-aci, îi zâcem Peleaga 
că n-o avut păr pă cap, şasă săptămâni n-o duruit în pod?1. 

Acelaşi sunet, în săptămâna Sântoaderului, indică prezenţa cailor 
lui Sântoader. 

În acest grup de lecturi, putem include şi lecturile meteorologice. 
De pildă vuietul pădurii iarna înseamnă pentru ţărani apropierea 
viscolului. 

În toate aceste cazuri producător al mesajului codificat este natura 
iar receptor omul. 

Cele mai multe sunete sunt însă produse chiar de om, scopul 
gestului producător de sunet fiind diferit. Identificăm astfel sunete cu 
funcţie de comunicare, sunete cu funcţie ritual magică sau religioasă 
şi sunete cu funcţia ludică. 

Aşa cum am menţionat deja, în toate cazurile aceste sunetele îşi 
validează semnificaţia şi chiar funcţia într-un anumit context, cunoscut 
atât de producător cât şi de receptor. 

Din grupul sunetelor menite să înştiinţeze, să informeze comuni-
tatea de un anumit fapt, eveniment social, obligaţie, menţionăm bătaia 
de dubă (tobă). 

Obiceiul de a bate duba pe uliţele satului pentru a comunica 
ceva important comunităţii, practicat până în urmă cu 60 de ani, constă 
din două secvenţe: sunetul dubei care atrăgea atenţia oamenilor, îi adu-
na, şi mesajul verbal care începea cu formula: Se aduce la cunoştiinţă 
locuitorilor... 

 
Un alt sunet semnal produs cu un instrument tradiţional este şi 

cel de tulnic utilizat şi azi în extremitatea estică a judeţului Arad de 
moţii crişeni (Munţii Apuseni). În funcţie de sunetul produs, tulnicele 
anunţau odinioară invazii, pericole sau chemau la adunare, la luptă, 
                                                   
1 Inf. Mărioara Ardelean, n. 1952, sat Căprioara, jud. Arad. 
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la răzmeliţă. Azi cheamă la adunare, la petrecere câmpenească, iar 
semnificaţia nouă a sunetului este cunoscută de satele de pe toate 
dealurile din jur. 

Tot un sunet – semnal, de înştiinţare, este şi sunetul clopotului 
sau clopotelor bisericii, care, în funcţie de felul în care sunt trase 
anunţă primejdii, incendii, miezul zilei, decesul cuiva. În ultimul caz, 
clopotul care bătea şi felul în care bătea indica comunităţii dacă 
mortul este bărbat, femeie sau copil. 

În Bătania (Ungaria), dacă mortul e bărbat se trage de trei ori 
clopotul mare, de fiecare dată câte 5 minute, apoi sunt trase timp de 
10-15 minute toate clopotele. Dacă mortul e femeie clopotul mare se 
trage numai de două ori apoi se trag toate. La copil se trage clopotul 
mic la fel. 

De asemenea în ziua înmormântării, în acestă localitate, clopotele 
trag încontinuu până când convoiul mortuar ajunge cu mortul la groapă. 

Acest cod de sunet de clopot este cunoscut şi practicat de toate 
comunităţile româneşti plasate de o parte şi de alta a frontierei. 

Ca sunet inclus în obiceiurile de peste an, bătaia de clopot anunţă 
în noaptea dintre ani momentul schimbării anului. 

 
În satul Micherechi (Ungaria) bătaia de clopot, prin similitudine 

cu bătaia la mort, îngroapa anul vechi1. La miezul nopţii trăgeau 
clopotele ca dâpă ce să îngroapă anu cila veti, Anul Nou să fie 
întâmpinat cu mare veselie2. 

Slovacii din Nădlac (jud. Arad) aşteptau şi ei miezul nopţii, când 
clopotele băteau anul vechi pentru cel nou, ca să urce în turnul 
bisericii şi să cânte cântece vechi de Crăciun. 

                                                   
1 Inf. Ioan Olah, n. 1906, preot în Micherechi apud Elisabeta Magda, Sfera credinţelor şi obiceiuri 

de iarnă la românii din Micherechi, Chitighaz şi Bătania, în Din tradiţiile populare ale românilor 
din Ungaria, Budapest, 1975, p. 114. 

2 Stella Nikula, Obiceiuri şi credinţe legate de sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, 
în „Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor”, nr. 20, Giula, 1999, p. 29. 
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De asemenea din recuzita bethlemaşilor slovaci şi maghiari din 
acest areal nu putea lipsi clopoţelul, care puncta diferite momente din 
timpul performării. 

La sârbii din Obilicevo, Novi Knejevaţ şi Sanad, sate din jurul 
Kikindei (Republica Serbia), la Bobotează, cloptele bisericii anunţă 
şi azi plecarea feciorilor cu Iordanul1. Ei au un clopoţel cu care îşi 
anunţă venirea. 

În paralel, în toate satele, bătaia de clopot are şi o funcţie cultică, 
ea marcând diferite momente ale ritualului religios: chemă credincioşii 
la serviciul religios, marchează începutul şi sfârşitul slujbei. 

Pentru comunităţile minoritare mici, a nu mai bate clopotul în 
biserica lor echivalează cu închiderea bisericii, cu dispariţia comuni-
tăţii respective. 

În intervalele în care clopotele erau oprite să tragă, adică din Joia 
Mare până la Înviere, funcţia lor este preluată de toacă la ortodocşi şi 
de cârâitoare la catolici şi reformaţi. 

În cazul cârâitorilor, ele sunt învârtite de ministranţii, care fug pe 
uliţele satului, anunţând că clopotele au zburat la Roma şi chemând la 
serviciul religios. 

În sfârşit, o altă funcţie arhaică a sunetului este cea ritual-magică, 
sunetul fiind prezent în cadrul unor practici, producerea lui întregind 
ritualul. 

În ciclul obiceiurilor de familie, identificăm anumite sunete 
incluse ca secvenţe obligatorii în ceremonialul nunţii sau în cel al 
înmormântării. 

Menţionăm de pildă zarva pe care, conform scenariului ritual, o 
fac naşa şi domnişoarele de onoare, când merg cu căruţa după zestrea 
miresei la nunţile slovace sau plânsul în hohote al miresei la plecarea 
din casa părintească, care ţin de riturile de prag şi de trecere. 

                                                   
1  Vezi Dušan Deanac, Cultul focului şi al apei în practica rituală contemporană la sârbii din 

Banatul de Nord, în Cultura tradiţională euroregională în context actual Patrimoniul material / 
imaterial – modalităţi de conservare şi promovare, Editura Etnologică, Bucureşti, 2014, 
p. 245-246. 
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Similar, în ceremonialul înmormântării, bocetul era însoţit obliga-
toriu de suspine şi de hotote, ca părţi dintr-un ansambu comportamental 
al celui viu, obligatorii pentru ca mortul să plece liniştit, că este regretat 
pe pământ. 

Cât priveşte sunetul în scenariul obiceiurilor calendaristice, 
menţionăm pentru început practica copiilor din satul Bătania (Ungaria) 
de a imita sunetele scoase de animale în Ajunul Crăciunului, pentru a 
potenţa sporul gospodăriei. 

Obiceiul azi dispărut, este cunoscut ca umblatul cu pipipi. Copiii 
trebuiau să pornească prin sat devreme, înainte de a fi scoase păsările 
în curte. Ei întrebau la poartă Sclobod îi cu pipipi? Dacă li se spunea ca 
da, aruncau prin casă boabe de grâu şi imitau glasul animalelor: 
Pi-pi-pi; Li-li-li; Ghi ţa-ghiţa; Mu-mu-mu; Ţo-ţo-ţo1. 

Un cu totul alt tip de sunete, şi anume tropăiturile, bătăile de dubă 
şi zgomotele diverse, erau produse pe uliţele satului de bărbaţi, feciori 
sau copii, în după amiaza de Ajun sau în noaptea de Anul Nou. 

Un asemenea grup zgomotos este cel al mascaţilor români, care 
au umblat în după masa din Ajun, până în urmă cu 60 de ani, prin 
satele din vestul României. Îmbrăcaţi cu bunzile pe dos şi cu 
căciulile trase pe ochi, ei făceau zgomot cu diferite fierătănii, ca să 
împrăştie duhurile rele, ce se activau în intervalele vulnerabile ale 
timpului, precum cel de la sfârşit de an. 

Al doilea grup este cel al căluşerilor şi al cârnilor care, în timpul 
dansului lor ritual, loveau pământul cu bâtele, tropăiau şi sunau din 
clopoţeii de la picioare. 

La fel, bătaia în podea cu băţul care susţine masca şi clămpă-
nitul din cioc al Turcii sunt componente obligatorii ale acestui dans 
ritual cunoscut în zonă ca Jocul Ţurcii. 

 

Un alt grup, care îşi anunţă şi azi prezenţa prin bătaia ritmică a 
dubelor, în cadrul unui scenariu ancestral, sunt colindătorii cu duba 
sau dubaşii din Hunedoara şi de pe Valea Mureşului, o variantă locală a 
                                                   
1 Elena Rodica Colta,Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria, Editura Fundaţiei pentru 

Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004, p. 107. 
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cetei de feciori. Bătaia de tobă potenţează sonor şi mulţămita darurilor 
rostită de voievod. 

Obiceiul de a face zgomote cu rol apotropaic îl găsim şi la 
slovaci. În Ajunul Crăciunului, pe la ora trei, sau după ce băteau 
clopotele, o ceată de băieţi, în unele locuri, îmbrăcaţi în păstori, 
începeau să umble pe uliţe, trăgând cu puşca, pocnind din bice sau 
rostogolind roţi de căruţă, pentru a face zgomote. În unele sate, când 
ajungeau la o casă făceau câteva urări. 

În alte localităţi cu slovaci, duruitul roţilor şi trasul cu puşca 
avea loc în noaptea de Anul Nou. 

În acest interval de timp, împuşcăturile şi pocnetele de teascuri 
stimulau schimbarea anului vechi cu cel nou şi în comunităţile tradiţio-
nale româneşti. În localitatea Micherechi (Ungaria) la miezul nopţii 
feciorii pocneau din bice la porţile caselor, clămpăneau blidele şi băteau 
toba, adică făceau mare zarvă pe uliţe pentru a goni anul vechi1. 

 

Zgomote făceau şi românii din Chitighaz (Ungaria) în noaptea 
de Anul Nou: Când o fost mnezu nopţî, idară douăsprăzece ceasuri, 
să făce mare zoală. Să mere cu pergheaua pă uliţă, să bucina şi să 
trâmbiţa... Unii mai şi-mpuşcau2. 

Se zicea că oamenii împuşcă anul, pocniturile fiind decodate de 
comunitate ca fiind momentul săvârşirii schimbării. 

Tot în Ungaria, în localitatea Bătania, unde alături de români 
trăiesc şi sârbi şi maghiari, în 5 ianuarie copii umblau în trecut în 
grupuri de 3-4, clămpănind din troace. Dacă erau primiţi în gospodărie 
umblau făcând gălăgie şi clămpănind din troace prin toate încăperile 
casei şi prin grajd pentru a goni ritual şobolanii. Pentru acest ritual 
zgomotos primeau de la găzdăriţa căşii bani3. 

                                                   
1 Inf. Eva Buta, n. 1916, Miherechi, apud Elisabeta Magda, Sfera credinţelor şi obiceiuri de iarnă la 

românii din Micherechi, Chitighaz şi Bătania, în Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 
Budapest, 1975, p.114. 

2 Inf. Gheorghe Tulcan 1913-1987, Chitighaz, apud Stella Nikula, art.cit., p. 29. 
3 Inf. Soţia lui Nicolae Şutea, n. 1915, Bătania, apud Elisabeta Magda, Sfera credinţelor şi obiceiuri 

de iarnă la românii din Micherechi, Chitighaz şi Bătania, în Din tradiţiile populare ale românilor 
din Ungaria, Budapest, 1975, p. 116. 



 139 

Din grupul practicilor rituale de primăvară menţionăm bătutul 
pământului cu băţul pentru a alunga iarna şi a grăbi venirea primăverii, 
în care textul rostit, gestul şi sunetul formează un întreg menit să 
influenţeze pe cale magică schimbarea vremii. 

Trecând la vindecarea magică şi la riturile cu valenţe apotropaice, 
constatăm că şi acestea au propriul inventar de sunete, rezultate din 
anumite practici. 

La românii din Banatul sârbesc, din Ungaria şi din vestul 
României, vizitatorii scuipă pe pruncul nou născut ca să nu-l deoache. 
Împortant este de fapt sunetul care sugerează scuipatul, gestul fiind 
unul simbolic. 

La fel, în cazul descântecului de pildă, dincolo de ceea ce se 
spune şi de gesturi, obligatoriu este scuipatul de 3 ori care, pentru a avea 
efect, trebuie să fie sonor, întărit de acel ptui, ptui inimoi. 

La românii din Uzdin (Republica Serbia), ca descântecul să fie 
de leac, descântătoarea trebuia să caşte sonor în timpul performării1. 

Tot sonor trebuia să fie şi suflatul pe cineva, în scop terapeutic, 
alături de gesturile şi cuvintele cu încărcătură magică utilizate. 

Un alt sunet, ce face parte dintr-un ritual cu valenţe apotropaice, 
este cel al loviturii cu nuia sau cu palma de ziua Sfinţilor mărunţi. În 
acestă zi, în comunităţile maghiare şi slovace, copii sunt loviţi simbolic 
de cel mai în vârstă din casă pentru sănătate, sunetul produs de 
lovitură confirmând gestul. 

În sfârşit, există şi un grup de sunete care se înscriu într-un context 
ludic mai larg precum cel al dansului propiu-zis, în care sunetul 
produs de anumite sărituri şi bătutul pe tureac sunt determinate de 
plăcerea de a le produce fără a omite desigur sonoritatea. 

Din simpla trecere în revistă a acestui inventar sumar putem 
conchide că funcţia fiecărui sunet produs în societăţile tradiţionale a 
fost determinată de finalitatea urmărită: vindecare magică, potenţarea 
sacrului, comunicare, purificare etc. 

                                                   
1 Gheorghe Gh. Lifa, Contribuţii la monografia folclorului din Uzdin, Editura Tibiscus, Uzdin, 1995, p. 9. 
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Schimbarea modului de gândire, a vechilor motivaţii, care au 
determinat în trecut lectura semnelor naturii şi performarea obiceiurilor 
de familie şi calendaristice, cu respectarea unor scenarii ancestrale, a 
produs o treptată deritualizare şi desemantizare a unor datini. În mod 
firesc şi suntele încărcate cu conotaţii, care făceau parte din aceste 
structuri semnificante şi-au pierdut rostul şi înţelesul redevenind, 
chiar produse de om, simple zgomote. 

Şi-au păstrat semnificaţia doar acelea care îşi mai dovedesc 
încă utilitatea, cunoscută şi acceptată atât de producător cât şi de 
comunitatea receptoare. 
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Instrumente muzicale arhaice şi tradiţii 
folclorice ale grupurilor etnice din Dobrogea 

Enache TUŞA 

Archaic Musical Instruments and the Folk 
Traditions of Ethnical Groups in Dobrudja 

Abstract 
Within the research, I have tracked the evolution of different ethnic 

and political identities in Dobrogea as well as interferences, interconnections 
among these populations and in connection with other identities involved in 
political, economical and cultural relations. During the years, Dobrogea 
has represented an important trading center between West and Est fact that 
stimulated the progress of the province between the Danube and the Black 
Sea.1 As many populations have succeeded, over the years, through the 
Transdanubian province, we encounter a very heterogenous, unique ethno-
cultural mosaique within the Romanian space entailing certain peculiarities 
in accordance with the spiritual and material culture of every community. 
That is why I underwent the actual scientific demarche that materializes in 
the present research that intends to submit customs and traditions from 
Dobrogea. This varied cultural space penetrated the collective mental of 
ethnic groups that have been living here for centuries. 

 
În cadrul cercetării de față am urmărit evoluţia tradițiilor 

folclorice ale diferitelor grupuri etnice şi culturale din Dobrogea 
precum şi interferenţele, interconexiunile pe care aceste populaţii le-au 
                                                   
1 Within the Treaty of Peace from Berlin article 46 had some specifications: „ the territory between 

The Danube Delta, including the way from until the Black Sea at South Mangalia” was reunited 
with Romania, Documents concerning history of Romanian; Independence War, vol. 9 Bucureşti, 
1995, p. 377. 
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avut de-a lungul timpului între ele şi în relaţie cu alte identităţi cu 
care au intrat în legături sociale şi culturale. Dobrogea a constituit 
de-a lungul timpului un important nod comercial şi de schimb între 
Occident şi Orient fapt care a stimulat progresul spațiului dobrogean1. 
Dat fiind faptul că prin provincia transdunăreană s-au perindat de-a 
lungul timpului numeroase populaţii 2  avem de-a face aici cu un 
mozaic etno-cultural eterogen, unic în spaţiul românesc care comportă 
anumite particularităţi în funcţie de cultura materială şi spirituală a 
fiecărei comunităţi. Acesta a fost şi motivul pentru care am întreprins 
demersul ştiințific de față ce se concretizează în prezentul studiu care 
îşi propune să prezinte intrumentele musicale arhaice, obiceiurile 
folclorice şi tradițiile culturale din Dobrogea. Acest spațiu cultural 
divers a pătruns în mentalul colectiv al grupurilor entice care trăiesc 
de mai multe secole. Astfel de componente sunt relaţiile sociale intra şi 
extra comunitare în spațiul dar şi comunicarea între membrii 
grupurilor de turci, tătari, bulgari, români, germani din acest habitat 
istoric şi geografic care face parte din România. Integrarea în 
vecinătate, în comunitate sau altă zonă de locuire a fost evaluată prin 
intermediul extensiei relaţiilor familiale şi de strânsă prietenie în aceste 
arii de locuire şi de reprezentare culturală. A fost evidenţiată o 
corelaţie negativă între identificarea cu comunitatea şi preponderenţa 
contactelor sociale în altă localitate. Cultura spirituală a poporului 

                                                   
1 În cuprinsul Tratatului de pace de la Berlin articolul 46 prevedea că:„teritoriul cuprins între Delta 

Dunării, inclusiv, şi linia care pleacă de la est de Silistra ajungînd la Marea Neagră la sud de 
Mangalia” a fost reunit cu România, Documente privind istoria României; Războiul de independenţă, 
vol. 9, Bucureşti, 1995, p. 377. 

2 În lunga existenţă a Dobrogei s-au perindat prin acest spaţiu populaţii şi comunităţi constituite 
din: turci, tătari, germani, armeni, ruşi-lipoveni, evrei, bulgari, greci, ţigani, italieni etc. Mare parte 
a acestora au rămas în provincie, alţii au plecat iar mulţi s-au aşezat în Dobrogea datorită fap-
tului că statul român, după unire, a promovat o politică de echilibru şi nu a facut discriminări pe 
criterii de limbă, religie sau apartenenţă la o anumită comunitate.Toate aceste comunităţi politice 
au colaborat şi au muncit împreună, realizând un model interetnic pe care s-a fundamentat 
cultura politică şi apartenenţa acestor grupuri la un proiect politic care a condus în cele din urmă 
la ataşamentul celor mai mulţi faţă de statul român. Gheorghe ZBUCHEA, România şi războaiele 
balcanice 1912-1913 – Pagini de istorie sud-est europeană, Editura Albatros, Bucureşti, 1999, 
p. 86. 
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român este foarte apropiată de cultura poporului bulgar, ca urmare a 
interacțiunii şi influențelor de lungă durată dintre cele două comunități. 

Obiceiurile şi credințele populare reprezintă sinteza originală de 
tradiții arhaice, moştenire latină şi influențe slave care se manifestă 
târziu. Aceasta sugerează că în timp ce identificarea socială este o 
componentă importantă a protestului social, identificarea în sine are 
la bază relaţiile sociale şi definirea consensuală a realităţii1. 

Din punct de vedere economic mocanii au constituit elementul cel 
mai activ al provinciei, depăşindu-i în multe privinţe şi pe românii 
autohtoni, striviţi de stăpânirea otomană2. Numărul păstorilor transilvă-
neni, trecuţi cu turmele peste Dunăre, a sporit în cursul secolului al 
XlX-lea aducând odată cu ei şi specificul folcloric al spațiului etnografic 
din care proveneau. Iar dacă o parte a lor se întorcea primăvara în 
Carpaţi, altă parte a lor rămânea definitiv fixată în Dobrogea3. Ei se 
căsătoreau în general între ei sau cu fete de români localnici, 
câteodată şi cu fete de bulgari, şi întemeiau gospodării noi în sate 
vechi, sau chiar îşi întemeiau sate noi. Despre aceşti români, Ionescu 
de la Brad consemnează informații conform cărora ei se stabilesc 
aici si se însoară cu fete de români şi mulți dintre dânşii trăesc de 
multă vreme în Dobrogea4. Tot Ionescu de la Brad consemna într-o 
scrisoare adresată lui Ion Ghica, că: mocanii cei mai însemnați în 
Dobrogea sunt din Kazanul Balcicului (aici sensul termenului este 
acela de Kaza, unitate administrativ-teritorială otomană): Ion Munteanu, 
Vasile Milea, Dimitrie Bobinaru, Neculai Şchiopu, în Kazanul 
Kiustengei (kazaua Constanța) sunt: Hagiu Poenaru, Zaharia Blebea, 
Jălea Duțu, Iacob Craiul, în kazaoa Babalii (kazaua Babadag): Ion 

                                                   
1 Dominic ABRAMS, Processes of social identification, în, Social psychology of Identity and the 

Self concept, coord. Glynis M. Breakwell, Surrey University Press, 1992, p. 87. 
2 Ion Ionescu de la Brad, Excursiune Agricolă în Câmpia Dobrogei, Tipariulu Tribunei Române, 

Bucuresci, 1879, p. 127. 
3  C.C. GIURESCU, op.cit, p. 17; Tudor MATEESCU, Păstoritul mocanilor..., p. 80-82; Tudor 

MATEESCU, Permanenţa şi continuitatea românilor..., p. 73-74. 
4  Aşa se explică cum sate din Dobrogea poartă numele satelor din Ardeal precum: Siliştea, 

Poiana, Galeşu,etc. 



 144 

Tâlnaru, Gheorghe Roşca; în Kazaoa Tulcii: feciorii Oancei şi Golea, 
care se află la Tulcea aşezați de multă vrăme.1 

În România, obiceiurile şi tradițiile au un calendar special, deter-
minat de anotimpurile care stabilesc tipul de zile faste, ce stabilesc 
ciclul sărbătorilor. Astfel, obiceiurile calendaristice de iarnă încep 
odată cu Ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi continuă până la 
Praznicul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie). Este cel mai important 
ciclu de obiceiuri în tradiția religioasă şi mitologia populară româ-
nească în care au loc foarte multe ritualuri interesante şi manifestări 
ale culturii etnice şi folclorice dar şi folosirea unor intrumente 
arhaice cum ar fi buhaiul, fluierul şi dudukul. 

Începutul sărbătorilor de iarnă declanşază o serie de manifestări 
religioase şi sociale care se aseamănă cu cele din tradiția bulgară şi 
slavă în general datorită ascendenței religiei creştine de confesiune 
ortodoxă. Grupuri de copii merg din casă în casă, în acelaşi timp 
grupuri de tineri sau de bărbați îi însoțesc şi urează proprietarilor 
sănătate şi fertilitate iar gazdele îi primesc în casele lor şi îi ospă-
tează. În cadrul acestor urături tradiționale se folosesc şi instrumente 
precum fluierul din lemn de alun ori buhaiul, care acompaniau 
urăturile. Tot cu această ocazie se interpretează diverse imnuri şi 
cântece dedicate Crăciunului (colinde) care au un conținut laic cu 
influențe ale motivelor din baladele şi legendele româneşti în care era 
folosită pentru acompaniament o scripcă (un fel de vioară rudi-
mentară). În acest ciclu de sărbători sunt interpretate şi colinde cu 
teme religioase care descriu Naşterea Mântuitorului şi etapele de 
după acest eveniment important din viața creştinilor. Prin aceste 
cântece colindătorii urează bunăstare în casă, fericire şi înțelegere în 
familie, mult belşug. Cea mai bogată în credințe şi obiceiuri pentru 
români este seara dinainte de Anul Nou sau seara de Sf. Vasile. În 
unele regiuni din România se colină şi în seara de Sf. Vasile iar în 
multe zone ale țării se practică obiceiul străvechi care se numeşte 

                                                   
1  Victor SLĂVESCU, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica, 1846-1874, 

Bucureşti, 1943, p. 52.  
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pluguşorul ce reprezintă tot un vechi colind. Noaptea de Anul Nou 
este considerată că are puteri magice. În ajunul Anului Nou se joacă 
un dans ritual cu măşti pe care îl prezintă bărbații sau băieții. 

Aici putem aminti asemănarea care se face cu dansurile bulgă-
reşti kukeri. Un alt obicei este Sorcova, în prima zi de Anul Nou, însă 
acest obicei este răspândit doar în anumite zone ale României. Şirul 
sărbătorilor de iarnă se încheie cu „Boboteaza”, o mare sărbătoare 
creştină, în cadrul căreia se sfințesc apele râurilor şi fântânilor. 

Obiceiurile de primăvară debutează cu demararea lucrărilor 
agricole şi marchează trezirea naturii la un nou ciclu de vegetație. 
Aceste obiceiuri sunt legate strâns de calendarul bisericesc dar au şi 
multiple elemente precreştine. La momentul trecerii dintre iarnă şi 
primăvară este celebrat Sf. Trifon urmat de sărbătorirea Sf. Haralambie 
şi a Sf. Vlasie. În anumite regiuni ale României, Sf. Trifon este consi-
derat a fi stăpânul lupilor, patronul insectelor dăunătoare sau stăpânul 
tuturor animalelor, legându-le gura pentru a nu mânca legumele. În 
etnografia românească există obiceiul ca, de 1 martie, părinții să lege 
mărțişoare copiilor lor. Mărțişorul era reprezentat, în spațiul românesc, 
în vechime, de o monedă de aur sau de argint legată de un fir roşu 
sau răsucit cu alb şi roşu. Scopul era ca acela care îl purta să fie fericit 
în timpul anului, sănătos şi curat ca argintul. O altă sărbătoare, extrem 
de interesantă în perioada primăverii, era Plugarul. Prin această sărbă-
toare se aducea un omagiu primului țăran care ieşea la arat. Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe reprezintă un alt prilej de sărbătoare la români. 
Sf. Gheorghe este considerat a fi protectorul turmelor de animale. 

De Sf. Gheorghe se considera că prima mulgere a oilor va avea 
loc la apusul soarelui, ceea ce avea şi o importanță economică deoarece 
atunci se alegeau şi îşi negociau păstorii locul unde urmau să pască 
turmele şi unde se amplasa stâna comună. Cea mai mare sărbătoare 
de primăvară este Paştele. Din Joia Mare începe curățenia caselor şi a 
curților şi se pregăteşte tot ceea ce este necesar pentru sărbătoare. În 
ultimele zile ale postului se pregătesc ouăle colorate şi pâinea, ce 
urma să fie sfințită în seara Învierii. Această sărbătoare a Paştelui se 
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consideră ca fiind cea mai importantă din an şi se împleteşte cu 
diferite credințe şi obiceiuri populare în care se interpretează cântece 
religioase. 

Obiceiurile de vară şi toamnă au un ciclu strâns legat de ritualuri 
şi sărbători care protejau recolta de la dispariție şi degradare în primul 
rând din cauza secetei. Ritualul Paparudei este menit să invoce prezența 
apei care constituia un element fundamental al acestor obiceiuri, care 
se desfăşurau în timpul secetei şi era acompaniat de o scripcă sau de 
duduk. Obiceiul Paparudei are o istorie foarte veche şi este cunoscut 
în toată Peninsula Balcanică, unde anumite populații îl invocă prin 
intonarea unei melodii prin intermediul unei frunze. Acest obicei este 
executat de către fete, una dintre ele este acoperită în întregime cu 
ramuri şi frunze verzi. Aceste fete ocolesc satul, intră în fiecare curte, 
unde cântă un cântec care să aducă ploaia, bat din palme iar fata 
Paparudă dansează până ce proprietarii o stropesc cu apă. Acest obicei 
este identic cu obiceiurile bulgăreşti. Un alt obicei similar în cultura 
populară românească este Caloianul, analog obiceiului bulgăresc. 
Este extrem de interesantă răspândirea acestui ritual care este întâlnit 
în partea de sud şi de nord a Dunării. În Bulgaria ritualul Caloianului se 
practică la nord de Munții Balcani. Etnografii români susțin că acest 
obicei al Caloianului era dedicat zeului vegetației şi al naturii. În 
perioada celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, pe fondul 
românesc autohton, compus din dicieni1, sau români vechi, cum se 
numeau ei înşişi, au continuat să se stabilească în Dobrogea locuitori din 
Principate, cojanii, agricultori din judeţele limitrofe Ţării Româneşti 
şi Moldovei, cât şi mocani, păstori transilvăneni din Ţara Bârsei, 
Făgăraş, Sibiu şi Munţii Apuseni, aduşi aici de fenomenul transhu-
manței. Erau români care se aşezaseră în Dobrogea venind din Țara 
Românească datorită vieții mizerabile pe care o duceau sub stăpânirea 
fanariotă, care s-au amestecat cu românii autohtoni, dicienii, cu cei 

                                                   
1 Această denumire de români dicieni se pare că era preluată sub influenţa toponimului Dicina o 

posibilă variantă a toponimului Vicina atestat în izvoare medievale ale secolelor XII-XIV. 
Gheorghe BRĂTIANU, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucureşti, 1935, pp. 27-20. 
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care coborau cu turmele în stepele Dobrogei1. Românii au emigrat în 
mai multe rânduri în Dobrogea şi au creat sate noi în aceleaşi ținuturi 
în care până astăzi neamul românesc se păstrează cu caracterul ei 
deosebit aşa cum susține istoricul Nicolae Iorga2. Deci, alături de 
musulmani, s-au stabilit în Dobrogea, în ultimele secole ale stăpânirii 
otomane în acest teritoriu şi alte populaţii, aşezarea acestora a avut 
un contur conjunctural, iar şederea lor a fost de multe ori temporară. 
Este bine ştiut faptul că numeroase sate româneşti din dreapta 
Dunării, între Silistra şi Cernavodă, au acelaşi nume cu satele din 
stânga Dunării, situate pe malul brațului Borcea şi că aceste dubluri 
onomastice3 au fost înființate cu mult înainte de intrarea Dobrogei în 
componența statului român4 . Acest aspect susține predominanța 
elementului românesc pe ambele maluri ale Dunării şi în Baltă5. La 
mijlocul secolului al XIX-lea Dobrogea se înfăţişa ca un pustiu întins 
datorită faptului că războaiele dese şi devastatoare precum şi 
incursiunile diferitelor armate au decimat populaţia, cum am afirmat 
anterior. O interesantă descriere a teritoriului ne parvine de la 
medicul francez Camille Allard care, după ce prezintă cîteva 
amănunte despre acest spaţiu, menţionează că populaţia era foarte 
rară6. În aceste condiţii trebuie să cercetăm cauzele datorită cărora 
populaţia românească este majoritară în doar 20 de ani (1878-1898). 

                                                   
1 Gheorghe VÂLSAN, Românii locuiau în Delta Dunării în veacul XV, în Graiul Românesc, 1927, 

p. 146. 
2 Apud. Victor MORFEI, Balta Ialomiţei, în, Analele Dobrogei, an V şi VI, 1924-1925, p. 80. 
3 În acest sens se pot menţiona următoarele localităţi: satul Vaidomir la vest de Silistra care este 

dublura cu satul Vaidomir de la vest de Călăraşi. Sate de dublură mai sunt Coslogea (Coslugea), 
Oltina, Satu Nou, Beilic, Cocargea, Mârleanu, Romulus SEIŞAN, op. cit., p. 159. 

4 Ion NENCIU, O infiltrare românească în Dobrogea Veche, în, Buletinul Reg. Al Societăţii de 
Geografie, tomul XLII, Bucureşti, 1923, p. 94.  

5 Ibidem. 
6 Camille ALLARD menţionează că pe tot teritoriul Dobrogei existau puţine aşezări constituite din: 

„tătari, bulgari şi....români” deşi aceştia din urmă se aflau pe malurile Dunării. Tot acest medic 
ne consemnează că la Constanţa, (Kustenge) „un mic sat turcesc” în 1856 nu se aflau decât 3 
familii de români, Mission medicale dans la Tartarie – Dobroutscha, Paris 1857, citat de Al. 
ARBORE în Analele Dobrogei, III, fa., p. 269-270 
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Conform unui alt autor1 românii sunt băştinaşi şi permanenţi în 
acest ţinut, de la momentul în care el a fost încorporat Imperiului 
Otoman deşi tot timpul sunt în minoritate iar respectivul autor afirmă că: 
nu cunoaştem prea bine situaţia elementului românesc din Dobrogea 
în vremurile tulburi ale Evului Mediu şi mai ales în primele începuturi 
ale epocii turceşti; documentele lipsesc aproape cu desăvârşire iar 
cele pe care le avem sunt puţine şi sunt prea laconice însă din ele 
reiese faptul că românii sunt locuitorii din totdeauna ai acestor 
locuri.2 Marin Ionescu Dobrogianu afirmă într-o lucrare de referință 
pentru Dobrogea că un sâmbure românesc trebue să fi existat în 
Dobrogia înaintea colonizării ei cu locuitori români veniți din stânga 
Dunării 3. Băştinaşi şi permanenţi, totuşi românii sunt minoritari într-o 
provincie care în trecut aparţinuse Ţării Româneşti. 

La acest aspect se poate adauga faptul pe care-l descrie Constantin 
Brătescu4 în 1916, anume că în urma colonizărilor Dobrogei cu 
elemente româneşti de pretutindeni, ea (Dobrogea n.n.) este un rezumat 
veritabil, un muzeu al etnografiei întregii Dacii5 . Tot Brătescu 
consemnează realități etnice existente atunci în Dobrogea: găsim aci 
pe Bulgari din părțile Macedoniei şi Rumeliei, purtați pe vremuri 
spre Basarabia şi apoi spre Dobrogea; Ruşi moscoviți şi Rusnaci din 
stepă; Turci şi Tătari; neamuri negustoreşti de Armeni, Evrei, şi Greci; 
rămăşițe ale unor popoare dispărute precum Găgăuții; apoi Albanezi 
şi Sârbi; Țigani româneşti şi turceşti; Nemți şi Italieni; Orientul alături 
de Occident, străini risipi ți cu toții în masa precumpănitoare a 

                                                   
1 Dumitru ŞANDRU, Mocanii în Dobrogea, Institutul de Istorie Naţională din Bucureşti., Bucureşti, 

1946- unde autorul menţionează faptul că în toată perioada stăpânirii otomane au existat români 
în Dobrogea. Autorul îşi fundamentează informaţiile pe baza anchetelor de teren desfăşurate 
între 1910 şi 1920 în toate localităţile Dobrogei unde existau familii de români. 

2 Ibidem, p. 10 
3 M.D. IONESCU, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, Editura Artele Grafice, 1904, 

p. 323. 
4 Profesor la Şcoala Normală din Constanţa, deci, locuitor al Dobrogei şi bun cunoscător al realităţilor 

din perioada de după Războiul de Independenţă. 
5  Constantin BRĂTESCU Situaţia demografică a Dobrogei, în, ARHIVA DOBROGEI, Revista 

Societăţii pentru Cercetarea şi Studierea Dobrogei, vol. I, Bucureşti, Editura „Jockey-Club” Ion C. 
Văcărescu, 1916, pp. 12-16.  
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elementului românesc care tinde, cu timpul, să imprime pecetea sa 
sufletească întregii regiuni1. Pe de altă parte, surse2 fără subiectivism 
menţionează faptul că: după razboi (1877, n.n.) apare o transmutare a 
raporturilor etnice în sensul că mulţi etnici de origine musulmană 
(turci şi tătari, n.n.) părăsesc ţara, fapt urmat şi de mare parte din 
cazacii şi cerchezii de pe aceste teritorii. Acest fapt este explicabil prin 
instalarea administraţiei româneşti care a cauzat, cum era şi normal, 
o creştere a imigrării româneşti. În acest sens guvernele României se 
arătau preocupate de întărirea acestei colonizări metodice oferind 
veteranilor de război locuri de şedere în teritoriul nou dobândit. Se 
adaugă faptul că personaje şovăielnice în a-şi manifesta originea s-au 
descoperit, sub noii stăpâni, că ar fi români deşi înainte se declarau 
altfel3. Creşterea populaţiei româneşti a făcut progrese spectaculoase 
conform unor statistici româneşti, privite de cercetătorii străini cu o 
anumită reţinere, datorită faptului că erau motivate de o anumită 
dorinţă naţională care a adus cu ea şi tradițiile muzicale. Aşezarea 
bulgarilor în acest teritoriu s-a desfăşurat pe un fond istoric tulburat 
de incertitudini, care fac greu de disociat aspectul pasager al tranzitului 
unui număr mare de oameni de tendințele de aşezare într-o zonă sau 
alta4. În perioada stăpânirii otomane etnicii bulgari existau alături de 
musulmani, români şi alte comunități care trăiau atunci în zona dobro-
geană. Bulgarii aşezați în Dobrogea înainte de izbucnirea războaielor 
ruso-turce erau împărțiți în două comunități distincte, grebenci şi 
şiscovți reduse ca număr de membri5. Un autor pertinent al perioadei 
susține că numărul mai mare al bulgarilor era în sud-estul extrem al 
provinciei unde, încă din secolul al XVIII, bulgarii constituiau cea 
mai numeroasă comunitate creştină6. O parte importantă a bulgarilor 
                                                   
1 Ibidem, p. 13. 
2 Dr. Paul TRAEGER ... Bilder aus der Dobroutscha, 1918, tradusă la editura Constant Art, în 

2008, p. 278. 
3 Ibidem 
4 Gheorghe DUMITRAŞCU, Liliana LAZIA, op. cit., p. 103. 
5 Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU, op. cit., p. 220. 
6  Radu-Ştefan VERGATTI susţine că sud-estul extrem era reprezentat de viitorul Cadrilater 

românesc, Tratatul de Istoria Românilor, vol. VI, Bucureşti, 2003, p. 99. 



 150 

a venit din Basarabia în secolul al XIX-lea, coborând către sudul 
regiunii spre Peninsula Balcanică1. Alte grupuri de bulgari au migrat 
în Dobrogea dinspre sud, din zona Balcanică. Bulgarii veniseră în 
Dobrogea cu un scop precis şi anume acela de a obține pământ, iar 
acest aspect este susținut de faptul că bulgarii evită malul Dunării 
care era frecvent expus inundațiilor2. Interesantă este opinia pe care o 
prezintă Nicolae Bălcescu, care în 1849, călătoreşte în Peninsula 
Balcanică şi care în corespondența acestuia cu Ion Ghica, susținea că 
nu există de la Balcani la Dunăre nici un sat bulgăresc ci numai sate 
româneşti3. Dealtfel, imigrarea bulgarilor în Dobrogea este plasată în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea venind din sudul Balcanilor4. 
Un număr însemnat de bulgari s-a refugiat către zona de nord a 
Dobrogei5 şi ulterior în Basarabia şi Țara Românească, după ce se 
aşezaseră pentru o vreme în nordul Dobrogei lângă Gurile Dunării 6. 
Un alt aspect intersant este confuzia care se produce între bulgari şi 
găgăuzi, populație de origine turanică de religie creştină şi rit ortodox 
care, prin confesiune, a fost asimilată de spațiul slav (bulgar). Prin 
urmare, mulți dintre bulgarii atestați în provincie erau de fapt găgăuzi 
asimilați prin confesiunea ortodoxă şi care începuseră o infiltrare 
serioasă începând cu secolul al-XVIII-lea în zona de sud a Dobrogei. 
O migrație importantă a bulgarilor începe la sfârşitul secolului al XVIII-
lea către Rusia (în special Basarabia). Constantin Brătescu plasa 
comunitatea bulgară după cea musulmană în Dobrogea ca număr de 

                                                   
1 Profesorul Ion Bitoleanu confirmă acest episod în care susţine că populaţia Dobrogei a crescut 

brusc în secolul al XIX-lea şi până la războiul ruso-româno-turc din 1877-1878. Una dintre 
sursele acestei creşteri a fost exodul unor păstori din provinciile Bulgariei. Adrian RĂDULESCU, 
Ion BITOLEANU, op. cit., p. 288. 

2 Victor MORFEI, Balta Ialomiţei, în, Analele Dobrogei, an V şi VI 1925. p. 34; a se vedea şi 
articolul lui Nicolae, La Dobrogea Roumaine, Bucarest, 1919. 

3 Nicolae Bălcescu se întreba: Unde sunt Bulgarii? În Bulgaria sunt puţini doar prin oraşe apoi 
între Vidin şi Niş şi Dincolo de Balcani (...).Încolo nici un sat bulgăresc ci numai sate româneşti. 
Corespondenţa cu Ion Ghica.  

4 M. D. IONESCU, op. cit., p.327. 
5 Alexandru P. ARBORE, Din etnografia Dobrogei, în „ Analele Dobrogei”, 1916, p. 29-31. 
6 Constantin N. VELICHI, Emigrarea bulgarilor în �ara Românească în timpul războiului ruso-turc 

din 1806-1812, în, Romanoslavica, Bucureşti, 1963, p.53. 
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locuitori însă susține că nici măcar toponimia localităților provinciei nu 
îngăduie a admite o veche populație bulgară cu rădăcini adânci în 
pământul dobrogean1. Tot puhoiul acesta de populație se îndreptă spre 
Rusia2 iar drumul trecea prin Dobrogea3. 

Comunitatea bulgară s-a stabilit în Dobrogea sub forma unor 
colonii care au avut o predilecție specială pentru acest spațiu. Pătrun-
derea bulgarilor în spațiul dobrogean s-a derulat în mai multe etape. 
Primele două etape ale acestei migrații s-au produs în timpul includerii 
Dobrogei în primul şi al doilea țarat bulgar, care se încadrează temporal 
în secolele VII-X şi respectiv XII-XIV, însă cu anumite intermitențe. 
Sursele actuale nu pot demonstra ştiințific continuitatea bulgarilor în 
Dobrogea din secolul al VII-lea şi până în secolul al XIX-lea datorită 
lipsei toponimiei slave în foarte multe zone ale provinciei4. Aşezarea 
bulgarilor în acest teritoriu s-a desfăşurat pe un fond istoric tulburat de 
incertitudini, care fac greu de disociat aspectul pasager al tranzitului 
unui număr mare de oameni de tendințele de aşezare într-o zonă sau 
alta. În perioada stăpânirii otomane, etnicii bulgari existau alături de 
musulmani, români şi alte comunități care trăiau atunci în zona dobro-
geană. Bulgarii aşezați în Dobrogea înainte de izbucnirea războaielor 
ruso-turce erau împărțiți în două comunități distincte grebenci şi 
şiscovți reduse ca număr de membri.5 Un autor pertinent al perioadei 
susține că numărul mai mare al bulgarilor era în sud-estul extrem al 
provinciei unde, încă din secolul al XVIII-lea, bulgarii constituiau 
cea mai numeroasă comunitate creştină6. 

Comunități bulgare consistente se aşază în Dobrogea după 1850, 
după ce luaseră parte la războiul ruso-turc din 1828-1829, sperând la 
                                                   
1 Constantin BRĂTESCU, art. cit., p. 237. 
2 Nicolae IORGA, Geschichte des rumanischen Volkes, vol.II, p. 203. 
3 Constantin PETRESCU, Dimitrie A. STURDZA, Acte şi documente relative la România, vol. 

III,Bucureşti, 1934 p. 1083. 
4George UNGUREANU,Amurgul stăpânirii otomane în Dobrogea, în, Cristiana Crăciun, Gheorghe 

Zbughea, Unirea Dobrogei-130 de ani, Bucureşti, Liga Culturală Pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni şi Editura Semne, 2008, p .75.  

5 Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU, Istoria Dobrogei, editura Ex Ponto, 1997, p. 220. 
6  Radu-Ştefan VERGATTI susţine că sud-estul extrem era reprezentat de viitorul Cadrilater 

românesc, Tratatul de Istoria Românilor, vol. VI, Bucureşti, 2003, p. 99. 
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eliberarea Bulgariei. Acest proces politic nu a avut loc iar bulgarii s-
au refugiat din calea răzbunării turceşti stabilindu-se în Ţara 
Românească şi în Dobrogea unde au avut un rol important în ceea ce 
a însemnat evoluţia economică a acestui spaţiu. După 1877 teritoriul 
dobrogean devine pământ românesc şi intră sub autoritatea statului 
român moştenind totodată şi un mozaic etnic extrem de interesant. 

Au trăit împreună români, bulgari, turci, tătari, germani şi alte 
comunităţi care s-au influenţat în mod reciproc conservând tradiţii şi 
obiceiuri în materie muzicală, care se întâlnesc şi astăzi în diferite 
comunităţi. Există tradiţii care s-au transmis din generaţie în generaţie 
exact aşa cum s-au transmis şi instrumentele muzicale. Pe lângă instru-
mentele amintite, deținute de bulgari, se poate adăuga şi armonica pe 
care o foloseau sârbii şi grecii. 

Tradiţia Păspăligii  este una din aceste elemente ale culturii 
tradi-ționale care au fost păstrate cu sfinţenie. Astfel, de ziua Lăsatului 
de Sec de brânză, copiii care aveau peste cinci ani obişnuiau să trans-
porte cu căruţele resturile vegetale de la animale, care se adunau peste 
iarnă. Aceste resturi erau duse la marginea satului, într-un loc viran, 
unde erau aduse şi alte grămezi de resturi vegetale care apoi erau arse 
spre a se purifica pământul. Odată cu lăsarea întunericului acestor 
grămezi li se dădea foc în acelaşi timp, ceea ce făcea ca întregul sat să 
fie iluminat de flăcările rezultate de la aprinderea focului. 

În aceeaşi seară se obişnuia să se meagă în casa rudelor mai 
apropiate unde li se săruta mâna şi li se spunea „post uşor.” Înainte 
cu o săptămână de acest eveniment „în duminica Lăsatului de Sec la 
carne” începeau vizitele în cursul cărora se mergea la naşi cu găină, 
colac, plăcintă şi o sticlă cu vin. În acest mod se desfăşura ritualul 
Păşpăligii, când oamenii petreceau şi se bucurau ştiind că urmau să 
intre într-o perioadă de post mai lungă. 

Tradițiile de logodnă la bulgari, sârbi şi români reprezintă un alt 
obicei pe care membrii comunităților l-au respectat cu sfințenie. Un 
bun prieten al mirelui era trimis ca pețitor acasă la părinții fetei, 
pentru a primi binecuvântarea acestora. Dacă părinții erau de acord, 
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fata trebuia să fie întrebată de trei ori dacă accepta căsătoria. În cazul 
în care fata accepta, logodna era oficiată şi viitorul mire era invitat, 
împreună cu familia sa, acasă la fată. Când era zi de sărbăoare, 
mirele, împreună cu părinții lui mergeau la poarta fetei şi strigau: Ai 
fată de măritat? că noi avem băiat de însurat.... Familia viitorului 
mire venea pregătită cu un colac frumos împletit, o găină gătită şi o 
carafă cu cel mai deosebit vin pe care îl aveau. Dacă părinții fetei 
acceptau, erau invitați în casă pentru a se sfătui cele două familii. Când 
se ajungea la o înțelegere pentru realizarea căsătoriei, mama băiatului 
aşeza pe masă bunătățile aduse cu ocazia vizitei, pe care le dădea 
tatălui fetei în semn că logodna s-a făcut. În tot acest timp tatăl 
mirelui aşeza la gâtul fetei o salbă cu galbeni şi îi dădea multe daruri. 
La comunitățile de bulgari logodna putea dura de la o zi la un an; în 
această perioadă care rămânea până la nuntă tinerii se vedeau doar în 
ziua de duminică când băiatul mergea acasă la fată pentru a o lua la 
hora satului unde erau interpretate melodii cu diferite intrumente 
precum fluierul, scripca şi armonica. Cei doi miri erau bucuroşi că îşi 
puteau construi împreună un viitor şi erau nerăbdători să facă nunta. 
Aceste aspecte identitare pot constitui modelul de conviețuire inter-
etnică, dat fiind specificul dobrogean şi în cadrul acestei conviețuiri 
avem de-a face cu procesul de aculturație care este specific unor 
spații ce au fost colonizate, precum Dobrogea. 

În ceea ce priveşte aspectele de cultură românească din Dobrogea 
există şi numeroase elemente originale de cultură politică, unele repre-
zentând realităţi politice specifice. La 1880, cunoscutul folclorist 
Theodor T. Burada culegea un număr mare de poezii populare din 
satele româneşti din Dobrogea consemnând şi o serie de obiceiuri şi 
comportamente caracteristice acestui spațiu. Remarcabilă e balada 
Tudor Tudoraş pentru frumuseţea imaginilor, cât mai cu seamă 
pentru aspectele istorico-politice reale pe care le reflectă. În timpul 
stăpânirii otomane, românii dobrogeni considerau şcoala şi biserica 
drept instituţiile menite a uni comunitatea în servirea intereselor ei şi 
ale întregii naţiuni. Şcoala şi biserica au fost cei mai importanţi 
factori de răspândire a culturii româneşti în Dobrogea. 
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Cultura scrisă, respectiv aducerea cărţilor bisericeşti din Ţara 
Românească, Moldova sau Transilvania încă din secolul al XVII-lea 
sau poate chiar de mai demult dovedeşte că românii din Dobrogea 
cunoşteau şi foloseau scrisul. Acestea au fost primele forme de 
exprimare a unei culturi politice, chiar şi a unei subordonări față de 
autoritatea existentă la un moment sau altul în Dobrogea. Dacă am 
lua în calcul rata foarte mare a analfabetismului, raportarea din punct 
de vedere politic al spațiului dobrogean ar fi greu de stabilit datorită 
faptului că există foarte puține documente care să ateste acest aspect. 
Totuşi, avem informații despre un anumit tip de dominație şi subordo-
nare politică asupra etniilor dobrogene, exercitată de către Imperiul 
Otoman care stăpânise până la 1878 Dobrogea. Conştientizarea culturii 
politice a comunității musulmane se producea pe filiera religioasă 
care se raporta la Coran şi prescria norme specifice de supunere a 
indivizilor de origine musulmană cât şi a membrilor celorlalte etnii. 

În ceea ce priveşte restul etniilor trăitoare în Dobrogea acestea 
erau supuse unor imperative de ordin administrativ1 nefiind dominate 
de spiritul religios care motiva populația musulmană. Deosebirile de 
raportare a grupurilor etnice la realitatea politică au fost influențate de 
un fenomen complex care avea ca principale particularități: cunoaşterea, 
religia, arta, morala, legile şi cutumele specifice fiecărei comunități 
în parte2. Astfel, în cazul comunităților de religie creştină, cultura politi-
că avea alte semnificații dat fiind faptul că existau mari diferențe de 
percepție socială şi identitară. Imperiul Otoman a încercat să populeze 
Dobrogea cu pescari turci, etnie care să creze un model cultural islamic 
în zona lacului Razelm, însă nu a reuşit; turcii au adus alţi colonişti, 
între care arabi, tătari, ţigani şi lazi3. În acest tip de relație, găgăuzii 

                                                   
1 Aceste imperative vizau: supunerea faţă de regulile politice pe care legile otomane le prescriau; 

plata unor impozite, credinţă si supunere faţă de Sultan. 
2 Gilles FERREOL, Guy JUCQUOIS, op. cit., p. 181. 
3 Otomanii au tradus vechile denumiri în turceşte, fie că au dat nume turco-tătare noi, fie au păstrat 

denumirile vechi, cert este că ei au schimbat înfăţişarea toponimică a Dobrogei în dauna celei 
româneşti, care rămâne, totuşi, puternică. 



 155 

se pare că sunt rude ale lazilor1. Chiar şi în acest context au putut fi 
construite biserici, dar fără turle şi fără clopote, de exemplu, la Ostrov 
sau Aliman2. Cu toate aceste aspecte în Dobrogea, sub stăpânire 
otomană, n-a avut efecte totale niciodată acest proces oficial de 
musulmanizare dat fiind faptul că mebrii comunităților creştine au 
păstrat cu străşnicie tradițiile etniilor proprii. În secolul al XIX-lea 
are loc o încercare de modernizare a Dobrogei, stăpânirea otomană 
introducând un set de reforme (odată cu domnia lui Medgid-Abdul); 
a organizat Dobrogea într-o ţară de margine, întoarsă cu arma la 
duşman. Prezenţa mocanilor în regiunile dobrogene înseamnă că aceştia 
au trecut în provincia transdanubiană şi înainte de Războiul de 
Independenţă. Românii din Dobrogea constituiau trei grupuri compacte 
după cum susţin unele surse,3 iar această diferenţiere s-a făcut încă din 
secolul al XVII-lea. Astfel, cum am mai spus, avem grupul compact al 
dicienilor4, români vechi, băştinaşi care reprezentau elementul de 
permanenţă şi continuitate. Dumitru Şandru susţine că dicienii îşi 
mai spuneau între ei români vechi sau turcuieni ori turcomani cu 
sensul că se aflau în Dobrogea din vremea colonizării acesteia cu 
populaţie turcească (otomană)5. În această perioadă, pe fondul românesc 
autohton, compus din dicieni sau români vechi, cum se numeau ei 
înşişi, au continuat să se stabilească locuitori din Principate, cojanii, 
agricultori din judeţele limitrofe Ţării Româneşti şi Moldovei. Cojanii 

                                                   
1  Ion NEICU, Ţara dintre Dunăre şi Mare, 1878-1928. Gânduri pentru viitor. Schiţarea unei 

monografii de geografie umană cu prilejul semicentenarului alipirii Dobrogei, Institutul de Arte 
Grafice, Constanţa, 1928, p. 20. 

2 Ibidem. p. 22. 
3 Românii din Dobrogea, în România literară, 1855, nr.2, p. 14 -15 unde găsim informaţii conform 

cărora Dobrogea este „un mozaic de rase, o Dacie în miniatură”. Această caracterizare o 
întîlnim şi în corespondenţa dintre Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica unde întâlnim afirmaţii 
precum: „nu este sat în care să nu găseşti în miniatură Dacia precum şi înfrăţirea tuturor 
românilor”, Victor SLĂVESCU,Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica, p. 71, 
102, şi 122. f.a., f.e. 

4 Această denumire, dicieni, se păstra conform lui G.Vâlsan după numele ultimei mitropolii a 
Dobrogei medievale de la Vicina-Dicina, Graiul Românesc vol. I. 1927,nr. 7, p. 142; G. Vâlsan, 
Opere Postume, Bucureşti, 1946, Editura Casei Şcoalelor, p. 49.  

5 Dumitru ŞANDRU, op. cit., p. 13 şi 14.  
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proveneau, în special, din judeţele Ialomiţa, Buzău şi Brăila şi din 
judeţele vecine ale Moldovei şi Basarabiei1. Al treilea grup al românilor, 
care veniseră în Dobrogea înainte de 1878, era din părţile Ardealului 
cu deosebire din satele de pe lângă Braşov, Orăştie şi Sibiu. Interesantă 
este opinia lui Andrei Veress care afirma că: păstoritul ardelenilor în 
ţările române şi mai cu seamă în Dobrogea se desfăşura de veacuri 
în forme atît de simple şi într-un chip atât de patriarhal încât nu a 
lăsat urme scrise datorită faptului că oamenii din vremurile vechi 
erau mai aşezaţi mai cucernici (...) ei păzeau su sfinţenie cuprinsul 
rânduielilor şi continuau cu păstoritul după datinile străvechi, păstrate 
din tată în fiu2. Aceşti români purtau numele generic de mocani3, 
păstori transilvăneni din Făgăraş, Sibiu şi Munţii Apuseni, aduşi aici 
de fenomenul transhumanţei. Lipsa documentelor scrise, care să con-
semneze aceste treceri, este explicată de un alt autor într-un mod inedit4. 
Păstoritul mocanilor în Dobrogea capătă o deosebită amploare după 
anul 1800. Mocanii, stăpâni, proveneau din trei mari regiuni etnografice: 
Ţinutul Sibiului (Mărginimea), Ţara Bârsei şi Trei Scaune şi, doar 
accidental, din alte locuri. Dintre satele mărginimii, pe primul loc se 
afla Sălişte, apoi Tilişca, Poiana, Cărpiniş. 

În ceea ce priveşte Ţara Bârsei importante erau: Bran, Sohodol, 
Predeal, Măjura, dar şi Satul Lung, Baciu, Cernat, Purcăreni. Din 
ţinutul Trei Scaune, mocanii stăpâni proveneau mai ales din Breţcu şi 
Întorsura Buzăului. Bogăţia păşunilor dintre Dunăre şi Marea Neagră 
au determinat prezenţa constantă a mocanilor transilvăneni în Dobrogea, 
din timpuri imemoriale. Peregrinările lor între Transilvania şi Dobrogea, 
fenomenul transhumanţei se baza, pe de o parte, pe vechi datini 
printre care şi cele muzicale iar mai târziu pe baza folclorului cultivat 

                                                   
1 Ibidem, 15. 
2  Andrei VERESS, Păstoritul Ardelenilor în Moldova şi Ţara Românească (până la 1821), 

Bucureşti, f.e 1927, p. 15-18 unde autorul consemnează informaţii importante despre fenomenul 
transhumanţei. 

3.Dumitru ŞANDRU, op. cit. p. 14; a se confrunta şi Sever POP, în, Revue des etudes indo-
europenees vol. I, 1938, p. 66. 

4 Ibidem, p. 16-18.  
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şi transplantat în acest spațiu. În afara mocanilor proprietari şi a 
ciobanilor lor mai trebuie precizat că unii păstori transilvăneni se găseau 
în slujbă la crescători de vite turci şi bulgari, numărul acestora ajungea 
la cel puţin 500 de suflete1. Mocanii au jucat un rol deosebit în istoria 
Dobrogei. În primul rând ei au valorificat secole de-a rândul bogatele 
şi întinsele păşuni ale acestei provincii, care s-ar fi pierdut altfel fără 
folos. Contribuţia lor priveşte şi comerţul, cu care se îndeletniceau 
unii dintre ei. În acest sens este de mare folos consemnarea unui călător 
ungur2 care îi scria unei rude a sa că: sunt aci foarte multi negustori 
bogaţi care fac negustorie mai mult prin Ardeal şi pe la Constanţa. 
O altă informaţie, care confirmă acest aspect, este o scrisoare a 
aceluiaşi călător conform căreia Cernavdă se află într-un loc foarte 
urât, însă are case frumoase iar cei care o locuiesc sunt pe jumătate 
vlahi pe jumătate bulgari iar turci sunt puţini3. Privilegiul sultanului 
Mustafa, din 1784, prin care se reglementează raporturile comerciale 
dintre ciobanii şi negustorii transilvăneni şi unii negustori din Constanţa 
confirmă aceleaşi realităţi4. Cei care s-au statornicit, ca locuitori ai 
Dobrogei, au început să practice tot mai mult agricultura propriu-
zisă, fenomen ce va căpăta amploare o dată cu revenirea Dobrogei la 
România. Din punct de vedere economic, mocanii au constituit ele-
mentul cel mai activ al provinciei, depăşindu-i în multe privinţe şi pe 
românii autohtoni, striviţi de multiseculara stăpânire otomană. 
Numărul păstorilor transilvăneni trecuţi cu turmele peste Dunăre a 
sporit în cursul secolului al XlX-lea. Iar dacă o parte a lor se întorcea 

                                                   
1 Ion GEORGESCU, Învăţământul public în Dobrogea, în *** Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţă 

românească,..... p. 643. 
2 Este vorba de Kelemen Mikes (aflat în serviciul lui Iosif Rakoczi, moştenitor la tronul ardelean) 

care pe la anul 1738 a locuit o perioadă la Cernavodă, Analele Dobrogei, IV, 1923, nr 4, p. 109. 
a se confrunta şi Ioan M. PĂUNESCU, Un Colţ Dobrogean. Schiţă Monografică, Institutul de 
Arte Grafice Albania, Constanţa, 1946, p. 76. 

3 Ibidem, p. 77 
4 Petre P. PANAITESCU, Însemnătatea economică a mocanilor în Istoria Ţării Româneşti, Cluj, 

f.e.,1936, p. 36 unde autorul afirmă că: au fost întotdeauna drumuri comerciale croite, nu de 
păstori sau mocani, ci impuse acestora de centrele comerciale sau de porturile de la Dunăre 
sau de la Marea Neagră.  
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primăvara în Carpaţi, altă parte a lor rămânea definitiv fixată în 
Dobrogea1. 

Ei se căsătoreau în general între ei sau cu fete de români localnici, 
câteodată şi de bulgari, şi întemeiau gospodării noi în sate vechi, 
chiar îşi întemeiau sate noi. Avem date despre încuscriri şi căsătorii 
de mocani cu românce de prin partea locului precum şi cu mocance 
din alte sate, dar dintr-o zonă de emigrare comună, deşi satele pe care 
le-au ocupat în Dobrogea sunt diferite2. Dobrogea a făcut parte din 
vechea arie daco-getă intrată sub stăpânirea romană, cel dintâi pământ 
românesc şi cel mai prelung romanizat, conform unor surse3 pertinente 
care s-au impus în spațiul ştiințific. Problema continuităţii româneşti 
se pune pe următoarele planuri: continuitatea românilor autohtoni şi 
anume dicienii, transhumanţa continuă a mocanilor din părţile 
Braşovului şi Sibiului, venirea unui număr impresionant de români 
din stânga Dunării, cojanii; în acelaşi teritoriu se mai aflau şi aromâni, 
(românii veniți din sudul Dunării) pe care îi găsim mai ales ca negustori 
în cadrul companiilor comerciale atât în Transilvania cât şi în 
Dobrogea4. Constantin Brătescu arată, într-un studiu din epocă, că în 
ceea ce priveşte continuitatea populației româneşti în perioada de 
stăpânire otomană există trei perioade distincte. Datorită colonizărilor 
masive din secolul al XVI-lea cu populație turco-tătară, în Dobrogea, 
comunitățile creştine au fost nevoite să se regrupeze pe linia Dunării, 
unde rămân o lungă perioadă de timp precum şi în zona gurilor 
fluviului, unde se înființează sate româneşti care vor avea locuire 

                                                   
1 C.C. GIURESCU, op. cit, p. 17; Tudor MATEESCU, Păstoritul mocanilor..., p. 80-82; Tudor 

MATEESCU, Permanenţa şi continuitatea românilor..., p. 73-74. 
2 Nicolae IORGA, România. Cum era până la 1918- Moldova şi Dobrogea, II, Bucureşti, 1940, 

p. 274 
3  Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea, Ed. 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 15; a se confrunta şi Mihai BĂRBULESCU, De la 
începuturile civilizaţiei la sinteza românilor, în, Istoria României, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, 
p. 27-28, 44-45; a se confrunta şi Simion MEHEDINŢI, Dacia Pontică şi Dacia Carpatică. 
Observări antopografice în Dobrogea; ***Dobrogea – 50 de ani de viaţă românească, Ed. 
Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, p. 191-200. 

4 Teodor MATEESCU, op. cit. p. 31. 
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neîntreruptă1. În secolul al XVIII-lea există hărți care conțin numele 
topice româneşti precum şi faptul că românii locuiau pe malul drept 
al Dunării, din descrierea numelor româneşti ale aşezărilor pe care le 
conțineau hărțile amintite. Astfel, întâlnim toponime precum: Dârstor, 
Igli ța, Dăeni, Strachina, Ciocăneşti, Parcheş, Somova, Stelniceni, Chilia 
Veche, Portița (Porktztzia), Bisericuța, Dunărea Veche etc2. Ion Ionescu 
de la Brad consemna în 1850 că în biserica din Silistra se cânta româ-
neşte iar într-o şcoală primară în care dascălul este bulgar învăța pe 
tineri limba românească ca unul ce este înțeleasă de toți3. Lucrul 
acesta este recunoscut de toţi călătorii care trec prin Dobrogea, aşa 
cum reiese şi din colecţia Călători străini despre ţările române. 

Referindu-ne la aceşti călători vom uza de un bagaj mai larg de 
informaţii conform cărora, alături de românii din Dobrogea, s-au mai 
stabilit şi alte neamuri, creştini şi necreştini. Călătorii străini sunt 
martorii neinteresaţi în ceea ce priveşte informațiile despre motivele 
continuității naţionale româneşti. Pentru secolul al XVI-lea, avem şi 
dovezi scrise privind trecerea şi statornicirea în Dobrogea a unor 
români de la stânga fluviului. 

Vorbind de relațiile de rudenie, avem de explicat modul în care 
se organizau familiile comunităților dobrogene şi cum aveau structu-
rate relațiile din cadrul familiilor. Cea mai parte a membrilor acestor 
etnii se concentra în aşezări rurale, care de regulă, arată o diversitate 
accentuată4. Monografiile rurale definesc realități pe care nu putem să 
le trecem cu vederea şi care ne furnizează anumite informații despre 
relațiile de rudenie în cadrul comunităților. 

                                                   
1 Gheorge VÂLSAN, Românii locuiau Delta Dunării în secolul -XV, în, Graiul Românesc, An I, 

Bucureşti, 1927, pp. 145-148. 
2 Alexandru P. ARBORE, O încercare de reconstituire a trecutului Românilor în Dobrogea, în, 

Analele Dobrogei, 1922, An III, nr. 2, pp. 260-263; pentru aspectul respectiv consultă şi Gheorghe 
VÂLSAN, Românii din Dobrogea, de pe o hartă din circa 1769-74, în, Analele Dobrogei, I, pp. 
532-540. 

3 Constantin BRĂTESCU, art. cit.,  
4 Barbu ŞTEFĂNESCU, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual, Editura Universităţii din Oradea, 

2004, p. 21. 
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Deşi sursele româneşti susțin faptul că dețineau majoritatea în 
Dobrogea, există în epocă o constatare relevantă care susține că nici 
o comunitate nu deținea majoritatea absolută1 pentru că nu se crease 
o încadrare pe baza unor categorii clare a etniilor. Mai mult decât 
atât, se poate afirma că, deşi nu exista o predominare fizică dar, nici în 
domeniul politic şi cultural nu se impusese vreuna dintre etnii care 
să-şi pună amprenta într-un fel anume. Astfel, Paul Traeger susține 
că românizarea care se produsese cu succes nu a avut încă timpul şi 
probabil nici forța interioară să influențeze atractiv şi cucernic ele-
mentele străine2. 

Traeger, în schimb, oferă o imagine pozitivă bulgarilor despre 
care susține că: o puternică conştiință națională combinată cu o 
anumită orientare politică, domneşte fără îndoială printre bulgari3. 
Desigur este şi o imagine motivată de alianța conjuncturală a germanilor 
şi bulgarilor în detrimentul spiritului românesc care se manifesta 
foarte motivat la începutul secolului XX. Bulgarii amintiți de Traeger 
îşi cultivau cu mare grijă şi cu consecvență şcolile şi spiritul iredentist 
precum şi crearea de organizații naționale ori manifestări care să 
definească un tip de cultură politică de origine bulgară. Tătarii, care 
constituiau al doilea grup important după români, aveau sentimente 
etnice şi religioase neavând conştiință politică care să fie construită 
pe baza unei culturi politice inexistente la acea epocă. Celelalte etnii 
dobrogene, precum ruşii-lipoveni, armenii, grecii sau evreii, nu încercau 
să definească o raportare la modelul politic propus de Statul Român 
ca model de coeziune deoarece aceştia o percepeau ca o încercare de 
aculturație. Ruşii-lipoveni chiar erau izolați de celelalte comunități 
trăind astfel deoarece erau considerați a fi sectanți şi se separau chiar 
între ei. 

Chiar şi coloniile germane mențineau separația între ele pe baza 
apartenenței religioase între catolici şi protestanți, neexistând sate în 

                                                   
1 Statistica românească a numărat 52, 52% români în raport cu 47,48% de alte etnii. 
2 Paul TRAEGER, op. cit., p. 284 
3 Ibidem. 
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care aceste două confesiuni să trăiască în comun. În concluzie, nu 
erau zone unitare de raportare la spațiul etnic existând foarte puține 
zone în care trăiau comunități compacte etnic. Existau, de asemenea, 
foarte puține zone în care satele erau locuite de doar două etnii, spre 
deosebire de localitățile în care existau şase sau opt etnii. Există 
anumite similitudini între etniile aparținând spațiului balcanic anume1. 
Analiza comparativă este necesară datorită faptului că invocau aceleaşi 
mituri fondatoare şi aceleaşi spații culturale. Decalajul social şi 
economic nu ar fi putut fi depăşit, indiferent de măsurile economice 
pe care guvernele acestor state le-ar fi luat, datorită faptului că exista 
o puternică opoziție din partea etniilor care locuiau în spațiul dobro-
gean iar otomanizarea continua să îşi spună cuvântul chiar şi în 
domeniul folclorului. Astfel maneaua, care era des cerută cu ocazia 
diferitelor ritualuri de trecere, avea un caracter otoman. Această 
chestiune constituie unul dintre principalele motive ale comparației 
dintre România şi statele balcanice, oferindu-ne o explicație foarte 
clară a evoluției politice diferite ale acestor state. Tentativa de a 
redefini structura socială şi culturală a României după primul război 
mondial, prin reorganizarea economică a sectorului agricol, a însemnat 
atacarea principalului factor de înapoiere culturală şi o încercare de a 
reorganiza bazele tradiționale ale inventarului folcloric şi muzical2. 
Acesta a fost şi motivul prezentei cercetări care se doreşte a descrie 
modul în care au fost folosite anumite intrumente arhaice cât şi 
cultura folclorică pe care acestea au creat-o. 

                                                   
1 Richard J. CRAMPTON, Bulgaria 1878-1918, East European Monogaphs, Boulder Distributed 

By Columbia University Press, New York, 1983, pp. 29-33. 
2  Anton CARPINSCHI, Cultura recunoaşterii, Editura Fundaţiei Academice Axis, pp. 24-27 în 

special subcapitolul Globalizare, multiculturalism şi nevoia de recunoaştere unde autorul 
defineşte dimensiunea multiculturalismului în contextul conceptual-analitic, al poziţiilor de 
gândire specifice ideologiilor politice. 
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Tradiţii şi cântece de nuntă la aromâni 
Natalia TUŞA 

Traditions and Wedding Songs at Aromanians 

Abstract: 
A great part of everyday life took place the family or within the 

community. There were particular events like marriage or birth, but also 
therewhere long periods where nothing happened, when the time passed 
without any peculiar event community. Joys and difficult times, feats and 
dramatic moments, fidelity and infidelity represented something extremely 
important for every family1. Families were traditionally organized and there 
were not frequent situations when the newly wed decided to leave their 
families and live by themselves. Usually, the newly wed had a dwelling within 
community, close to other relatives, in the same street, close to the basic 
family. Mixed marraiages were very rare exceptions a view to also rare in 
Dobrogea. A history of the couple has not been fundamentally researched yet 
as concuns for the Dobrogean space. Marriage did not mean only a social 
and sentimental engagement, but was an element of cohesion within families 
and the community2. 

 
La nivelul cercetării antropologice cooperarea metodologică 

dintre antropologia socială (etnologia) şi cercetarea sociologică reclamă 
două aspecte ale realității devenirii comunității: masivitatea lumii 
rurale la scară istorică şi persistența unui important inventor al tradi-
țiilor şi cântecelor de nuntă în spațiul dobrogean până în zilele noastre3. 
                                                   
1 Paul L. BERGER, Henry KELLNER, Le marriage et la reconstruction de la realite, Editura Centurion, 

Paris, 1980, pp. 23-28.  
2 Ibidem, p. 30. 
3 Alexandru ZUB, Istorie şi finalitate. În căutarea identităţii, Ediţia a-II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2004,  

p. 246.  
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Satul dobrogean oferea un mediu specific de locuire pentru aproape 
70% din populația Dobrogei. O mare parte a vieții cotidiene se consuma 
în cadrul familiei sau în cadrul comunității. Existau evenimente deose-
bite, precum căsătoria sau naşterea, dar şi lungi perioade în care nu se 
întâmpla absolut nimic, timp în care vremea trecea fără să consemneze 
ceva deosebit în cadrul comunității1. Bucuriile şi perioadele mai grele, 
momentele festive şi cele dramatice, fidelitatea şi infidelitatea marcau 
important fiecare familie2. Astfel, de regulă, familiile erau organizate 
după modelul tradițional şi nu existau decât rar situații în care tinerii 
căsătoriți plecau din cadrul familiei şi îşi întemeiau noi spații de 
locuire. De regulă, cei care se căsătoreau aveau o locuință în cadrul 
comunității, deci în apropierea celorlalte rude, de regulă pe aceeaşi 
stradă sau aproape de familia de bază. Căsătoriile mixte erau excepții 
foarte rare sau se făceau doar cu un motiv anume, acela de a absorbi 
(asimila) un grup mai mic de către un grup mai mare aspect care se 
întâlnea la fel de rar în Dobrogea. O istorie a cuplului încă nu este 
cercetată fundamental pentru spațiul dobrogean însă, este cert că 
mariajul nu însema doar un simplu angajament social şi sentimental, 
ci era un element de coeziune în cadrul familiei şi al comunității3. 
Când hotărau să se căsătorească exista deja între tineri o anumită 
relație, pe durata căreia aceştia se cunoşteau reciproc, cum procedau 
germanii şi italienii dar şi unii români care locuiau în Dobrogea. 

Această regulă nu era generală, în alte cazuri tinerii nu se 
cunoşteau absolut deloc şi căsătoria era aranjată de către părinții fetei 
şi cei ai băiatului. Înțelegerile matrimoniale se făceau pe baza unor 
imperative de ordin material bazate pe o mică proprietate pe care o 
avea băiatul în raport cu obligativitatea familiei fetei de a asigura o 
anumită dotă4. Tinerii aveau prilej de întâlniri la horă, la serate, baluri, 
nunţi ori anumite vizite. Băieţii şi fetele de origine bulgară sau română 
                                                   
1 Ioan SCURTU, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, Editura Rao, Bucureşti, 2001, 

p. 76. 
2  Paul L. BERGER, Henry KELLNER, Le marriage et la reconstruction de la realite, Editura 

Centurion, Paris, 1980, pp. 23-28.  
3 Ibidem, p. 30. 
4 Dota este cunosctă mai mult sub denumirea de zestre. 
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se distrau la hore sau nunţi, cântând, de regulă cu armonica obişnuită 
ori cu un alt instrument, dansând polka sau valsul, cu simpatia deja 
vizată, încă de la această vârstă, care de regulă nu prea era permisă 
de către părinții de bulgari sau de tătari, unde tinerii aveau mai multe 
restricții. Adolescenţa era controlată atent la turci, tătari, bulgari, greci, 
armeni şi chiar la români. La germani1 şi la italieni adolescența pentru 
ambele sexe era liberă. Ca urmare firească, rezultau şi copii în afara 
căsătoriei sau copiii din flori care se întâlneau deseori în familiile 
germane şi italiene. Întemeierea unei familii începea odată cu căsătoria 
care de fapt punea bazele relațiilor de rudenie prin alianțe2. Hotarârea 
căsătoriei era făcută de tineri având şi consimţământul părinţilor astfel 
majoritatea căsătoriilor erau făcute pe baza sentimentelor de dragoste 
şi câte o dată de nevoie. De cele mai multe ori mariajul se încheia în 
cadrul aceluiaşi grup social sau în cadrul aceleiaşi etnii, reguli care 
erau consacrate prin existența statutului social (dota sau averea). Când 
cei care se căsătoreau proveneau din grupuri diferite se creau adevărate 
drame familiale. Căsătoria era precedată de pețit care se făcea de 
către părinţi, de rude sau chiar de cineva străin, însă de o persoană de 
încredere, după care părinții conveneau asupra averii. Nu se discuta 
absolut nimic de zestre, aceasta se vedea din starea materială a băiatului, 
pe care acesta o avea în gospodăria părinților lui. După ce se aranjau 
toate detaliile între cele două familii, a băiatului şi a fetei, urma logodna 
care se făcea, de obicei, sâmbătă seara la familia fetei. Logodna se oficia 
în faţa preotului care asista la ceremonie când peţitorul punea următoa-
rea întrebare: Tinerii sunt de faţă. Sunteţi de acord pentru contractarea 
acestei căsătorii? Li se răspundea afirmativ pentru că, dacă răspunsul 
ar fi fost negativ, nu ar mai fi fost cazul întrebării. Al ături de aceste 
grupuri etnice exista şi grupul aromânilor colonizați în Dobrogea 
începând cu 1925. Grup etnocultural aparte, aromânii au păstrat intacte 
tradițiile în secolele care au trecut peste această comunitate. Nunta 
                                                   
1 Constantin BRĂTESCU, Două statistici etnografice germane în Dobrogea, 15 mai 1917; 17 mai 

1918, în Arhiva Dobrogei,  vol. II, nr. 1, 1919, p.  61. 
2 Ioan SCURTU, Viaţa cotidiană a românilor în poerioada interbelică, Editura RAO, Bucureşti, 

2001, p. 43. 
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reprezenta pentru aromâni un ritual de trecere, o modalitate de a celebra 
viața prin intermediul purității şi al virginității mirilor, ce avea căderea 
să fie binecuvântată de Dumnezeu. Cuplurile aromâne care se formau 
au avut un ajutor în femeile mai vârstnice care intermediau căsătoria 
între cei doi tineri şi garantau loialitatea. Pețitoarele şi părinții tinerilor 
organizau evenimentul şi respectau tradițiile ritualului de căsătorie 
prin organizarea nunții în etape. Prima etapă era logodna mică (semu 
ațel njicu) care era urmată de logodna mare (semu ațel mari) în 
timpul cărora se cântau anumite cântece specifice nunții, menite să 
creeze ritualul prin care fata trece de la un stadiu la altul în viața 
pământească. La data fixată pentru logodnă grupuri de femei în vârstă 
aduc cadouri, tânărul cumpără o bijuterie de aur şi se cântă diverse 
cântece specifice logodnei. La aromâni nunta putea dura şi o săptămână, 
în funcție de familie şi de starea materială a acesteia. 

În fiecare zi a săptămânii în care avea loc nunta se derulau 
pregătirile pentru ziua nunții. Miercurea femeile şi fetele pregăteu 
bucatele pentru nuntă, bărbații şi tinerii cântau anumite cântece tradițio-
nale, specifice evenimemntului. În ziua de sâmbătă a săptămânii nunții 
aveau loc, la familiile mirilor nunţile separate ale băiatului şi ale fetei, 
ocazii cu care se făceau mai multe ritualuri specifice. Duminică 
dimineață alaiul nuntaşilor mergea la naşii de nuntă iar după acest 
episod merg acasă la părinții miresei pentru a lua fata din casă. Fata 
era predată mirelui şi socrilor ei de către bunic (papu) şi de către 
părinții ei. Tot alaiul cânta diverse cântece de nuntă împreună cu muzi-
canții. Credințele, obiceiurile dar şi miturile legate de construirea unei 
noi familii şi a unei noi locuințe şi decorarea acesteia, la aromâni şi 
bulgari, demonstrau cel mai bine complementaritățile interetnice şi a 
tradițiilor locale1. Din acest motiv sunt întâlnite şi astăzi practici 
comune care ţin de o anumită tradiție precum aşezarea unor obiecte 
la fundația casei pentru bogăție ori aşezarea crucii de lemn, împodobite 
cu ştergar şi flori, care se pune pe fiecare rând de zidărie ridicat în 
timp până se ajunge la acoperiş. Simbolismul magic al decorațiilor 

                                                   
1 Răzvan LIMONA, Populaţia Dobrogei în perioada interbelică, Editura Harvia, Tulcea, 2009, p.125. 
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interioare era vizibil în folosirea țesăturilor textile, denumite generic 
ştergare la populația românească şi geaulâc ori cevre la turci şi tătari. 
Se întâlneau pe aceste țesături motive comune precum: arborele vieții , 
laleaua, via sădită ca simbol al vieții , diferite figuri geometrice1. 
Aceste motive le găsim în toată aria locuită de populația musulmană 
şi românească. La sfârşitul secolului al XIX-lea locuința de suprafață 
o înlocuieşte pe cea semiîngropată şi se integrează unor caracteristici 
geografice de influență exterioară a spațiului românesc2. Constanţa şi 
Dobrogea, în general, nu avea numai particularităţi musulmane 
birturile deschise de către grecii şi bulgarii locului sau cei veniţi din 
alte părţi ale Orientului aveau tarafuri care cântau melodiile specifice 
etniei sau manele turceşti3. 

După 1880, mărcile de interculturalitate nu se limitează la locurile 
de întâlnire, la muzică şi petrecere ci, şi la lucrările administraţiei 
locale. În şedinţa Consiliului Comunal din 26 martie 1881, sub preşe-
dinţia primarului Panait Holban, în prezenţa ajutorului Hafuz Regep 
şi a consilierilor George Caridia, Ion H. Stoian, Odisea Despoti, 
Gebrail Frenchian, Zat Celebi (au lipsit Abdul Selim şi Solomon 
Japhet), se analizează abaterea antreprenorului David Birnfeld de la 
condiţiile contractului privind iluminatul oraşului [...]4. Din cercetarea 
documentelor epocii respective se poate constata că oraşul era condus 
şi administrat de reprezentanţi ai mai multor etnii, mai precis 12 etnii 
(printre care şi bulgari), din câte se compunea la acel moment populaţia 
Dobrogei şi există informații conform cărora: aceştia reprezentau 
toată funcţionărimea Dobrogei5. După construcţia podului pe Dunăre, 
la Cernavodă, a lui Anghel Saligny, Constanţa devine un loc de îmbar-
care pentru Istanbul. Locurile de expunere şi de ofensivă a noilor idei 

                                                   
1 Paulina POPOIU, Antropologia habitatului în Dobrogea, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001, 

p. 138; a se consulta şi Răzvan LIMONA, op. cit., p. 125. 
2 Argentina BĂRBULESCU, Arhitectura, Casa ţărănească, Biserici săteşti, Maria Magiru, (coord.), 

Dobrogea – studiu etnografic – Românii autohtoni, vol. I, Muzeul de Artă Populară, Constanţa 
2003, p. 81. 

3 Nicolae G. IONESCU, Euterpe la Tomis, 1981 în, Păuleanu Doina, op. cit., p. 129. 
4 D.J.A.N. Constanţa, dosar nr. 1/1881, f. 14. 
5 Petre GRIGORESCU, Odinioară şi acum, 1901 în, Păuleanu, Doina, op. cit., p. 138. 
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şi mentalităţi dobrogene moderne erau ziarele, administraţia, judecă-
toria, teatrul, magazinele, saloanele, restaurantele, pieţele publice, 
locurile de cură. Timpul însuşi căpăta o nouă semnificaţie şi era asociat 
ideii de mişcare, schimb, profit, tranzacţii, construcţii şi amenajări 
industriale s.a. Cele două imagini ale trecutului şi viitorului, juxtapuse în 
culturile tradiţionale, tindeau să se excludă în definirea corectă 
politic şi dezirabilă a trendului modernizării spațiului dobrogean mult 
înapoiat în acea vreme şi cu mari decalaje pe multiple planuri. 
Solidaritatea aceasta avea mai multe motivații care rezultau din 
sentimentul comunității de interese economice, din sentimentul comu-
nității cultural, din constrângerile religioase sau ideologice1. Una din 
modalitățile cele mai des folosite pentru socializarea în cadrul 
comunității era plimbarea în zona de promenadă a oraşului. Există 
afirmații conform cărora această expoziție de toalete şi bijuterii şi 
fără întâlnirile tinerilor care se lăsau cuceriți şi erau cuceriți era 
indispensabilă pentru evoluția intelectualicească a urbei2. Trebuie 
însă remarcat faptul că şi minorităţile entice din Dobrogea: tătari, 
turci, greci, armeni, lipoveni, bulgari, macedoneni, evrei şi-au păstrat 
cultura proprie, care devine în timp o componentă a culturii dobrogene, 
conferindu-i un farmec aparte, cosmopolit, care se constituie într-o 
dimensiune a schimbării sociale. Mai mult decât atât, etniile enumerate 
mai sus şi-au apărat drepturile lor în diverse publicaţii. De exemplu 
directorul publicaţiei Steaua Dobrogei. Foaia intereselor locale, 
Basile Brănişteanu3 publică printre altele Statutul societăţii de cultură 
macedo-română4, iar în anul 1883 acesta donează 10 lei5 pentru 
şcolile din Macedonia. Alte publicaţii ale minorităţilor din Dobrogea 
au apărut încă din anul 1896, cum ar fi Sadakat (Loialitatea), revistă 
                                                   
1 Ion RÂŞNOVEANU, Preocupări mondene în Dobrogea interbelică, în, Valentin Ciorbea, (coord), 

***Dobrogea 1878-2008-Orizonturi deschise de mandatul european, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2008, pp. 437-439. 

2 Ioan ADAM, Constanţa pitorească cu împrejurimile ei, Bucureşti, Editura Minerva, 1908, p. 35.  
3 Nu este de origine aromână aşa cum am fi tentaţi să credem. 
4 „Steaua Dobrogei. Foaia intereselor locale”, an. I, nr. 1, 27 noiembrie, 1879. 
5 Echivalentul a două zile de efort a unui muncitor cu carul tras de 4 boi sau a patru zile de prestaţie 

a unui muncitor cu braţele, după cum reiese din documentele Arhivelor Naţionale Centrale, fond 
Primăria Constanţa, dosarele 16/1879, 22/1890 şi fond Prefectura Constanţa, dosar 1/1905-1912. 
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săptămânală în limba turcă şi Şark (Răsăritul ), ziar în limba turcă, cu 
caractere arabe şi apariţie neregulată. În ambele publicaţii se milita 
pentru drepturile populaţiei musulmane1. 

Atât presa românească cât şi cea a minorităţilor din Dobrogea 
au prezentat pe larg viaţa culturală sub diversele ei manifestări prile-
juite de: evenimentele şi sărbătorile locale şi naţionale, vizitele familiei 
regale precum şi ale altor personalităţi de seamă ale vremii, inaugurarea 
unor importante instituţii culturale, monumente. Declanşarea primei 
conflagraţii mondiale, stopează pentru o vreme publicaţiile de cultură, 
acestea fiind reluate în perioada interbelică. Se realizează pe acest 
filon un curent de opinie în negocierile care însoţeau interesele unora 
sau altora dintre comunităţi şi cetăţeni şi în care se reflecta textura 
interacţională a diversității şi interculturalității în spațiul dobrogean. 
În acest sens, Tudor Şoimaru afirma, în 1936 despre Constanţa că: s-a 
născut din drojdie de cafea, Afrodită orientală... Cu un şerbet de 
trandafir şi-o gingirlie ai o filozofie unică. Fără dramă, fără ecuaţii 
sufleteşti. Localuri de factură orientală, unde, alături de cafea, muşterii 
puteau să joace zaruri, table sau ghiordum şi să fumeze tutun în 
schimbul unui preţ relativ mic2. 

Influențele zonelor etnografice ale Olteniei şi Transilvaniei ajun-
seseră în Dobrogea prin intermediul țăranilor din Câmpia Olteniei, 
colonizați în satele dobrogene, dar şi prin intermediul mocanilor 
transilvăneni, care veneau cu turmele în Dobrogea la iernat. Mocanii, 
cum am mai arătat anterior, veneau în Dobrogea chiar înainte de 
1877 şi mulți dintre ei nu au mai plecat ci au întemeiat sate curat 
româneşti şi au impus un anumit tip de construcție specifică locuințelor 
de munte, care aveau în componență multă piatră ce se găsea din belşug 
în Dobrogea. Cele mai multe locuințe însă, erau construite din lut 
frământat cu apă şi pleavă care servea la consolidarea acestor case 
din gard şi se utiliza, în amestec baligă de cal, la finisarea pereților 
exteriori care erau întăriți prin furci din lemn îngropate şi împletituri 

                                                   
1 Ali-Ekrem MEHMET, Din istoria turcilor dobrogeni, Bucureşti, Editura Kriterion, 1994, p. 182-187. 
2 Tudor ŞOIMARU, Constanţa 1936, în, Păuleanu Doina, (coord.) Constanţa 1878-1928. Spectacolul 

modernităţii târzii, vol.1, Ed. Arcade, Constanţa, 2005, p. 139. 
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de nuiele ori mănunchiuri de trestie. Pereții interiori erau doar finisați 
cu lut şi văruiți pentru dezinfectare1. 

La greci exista o consevare foarte atent controlată a căsătoriilor, 
conform unui autor din epocă. Este vorba de Nichita Bonciug care 
susține că grecii, evitaţi de locuitorii din satele învecinate, fac căsătorii  
vreme îndelungată numai între dânşii şi cu bulgarele din sat; bulgarii 
aduc fete şi din alte sate dar numai foarte rar, fetele refuzând să se 
ducă la greci2. Dintre etniile existente în Dobrogea grecii au avut 
relaţii de strânsă prietenie cu bulgarii, ajungând să se înrudească, prin 
căsătorii aranjate, cu aceştia, dar şi cu grecii din oraşele din apropiere, 
foarte rar cu turcii şi cu românii3. Obiceiurile cele mai reprezentative 
sunt cele bulgăreşti, preluate cu timpul de la bulgari prin faptul că se 
încuscreau. Cele mai importante erau tradițiile de Bobotează, pe 6 
ianuarie, când, după terminarea slujbei la biserică, avea loc aşa-zisul 
botez al cailor. După acest eveniment se organizează o întrecere 
călare, unde câştigătorii primeau premii. Un alt obicei, des întâlnit la 
greci, era acela prin care grupuri de colindători, după ce colindau 
toate casele, păstrau un alt obicei udatul mirilor. 

Acest act constă practic în udatul băieţilor proaspăt căsătoriţi 
într-un uluc plin cu apă, sau dacă nu într-o apă a unui râu4. După aceea, 
la casa mirelui, se organizează o petrecere unde participă rudele şi 
naşii de cununie a celor doi tineri. A doua zi dimineaţă este rândul 
miresei care, conform datinei, se ascunde de naşa de cununie pentru a 
scăpa de udat. Într-un final este găsită şi stropită cu ajutorul unui 
mănunchi de busuioc la care se ataşează un bănuţ de aur. 

Mirele, invidios pe mireasă deoarece aceasta a fost udată mai 
puţin, lua o găleată cu apă proaspătă şi o uda. Petrecerea continua până 
seara când, în centrul comunei, se organiza o petrecere cu lăutari. 
                                                   
1 Ibidem. 
2 Nichita BONCIUG, art. cit., p. 52. 
3 Pe lângă musulmani şi români, în cazalele dobrogene erau enumeraţi bulgari, ruşi, lipoveni, greci, 

armeni şi evrei. Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU, Istoria Dobrogei, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, p. 251.  

4 Narcisa ŞTIUCĂ, Coordonate ale vieţii de familie la grecii din Izvoarele jud. Tulcea, în, Interetnicitate în 
Europa Centrală şi de Est, Colecţia Minorităţi, vol. IV, Complexul muzeal Arad, 2002, p. 53. 
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Participă toţi tinerii proaspăt căsătoriţi cât şi cei necăsătoriţi, iar mai 
târziu avea loc un alt eveniment important pentru comunitățile elene 
din mediul rural, anume Ziua Babei1. Un rol important în viaţa 
comunităţii îl avea costumul popular bulgăresc. Acesta era compus, la 
fete, dintr-un batic foarte lung numit gear, ornamentat cu un obiect 
metalic numit zalle. Costumul era confecţionat din catifea sau din 
lână de diferite culori, iar la mâini şi la tivul rochiei se ataşa o dantelă. 
Costumul bărbătesc era format dintr-o căciulă din blană de miel 
decorată cu mărgele, cămaşă albă iar haina şi pantalonii erau din lână 
de culoare neagră. Acest costum se purta cu prilejul unor sărbători 
importante dar şi cu ocazia colindatului, atât de către fete, cât şi de 
către băieţi. Toate aceste obiceiuri încă se mai păstrează, deşi bulgarii 
din Dobrogea au împrumutat şi obiceiuri româneşti folosite atât la 
naştere cât şi la nuntă. 

Trist este faptul că tinerii au ales, în puține cazuri, să ducă mai 
departe tradiţiile, iar limba vorbită de către comunitățile bulgare din 
Dobrogea, începea după anii ’50 să fie penetrată de influenţe româneşti 
din ce în ce mai pronunțate2. Alte tradiții importante se desfăşurau cu 
ocazia praznicului Sf. Dumitru, sărbătoare foarte importantă şi la 
greci, ocazie cu care femeile din comunitățile elene îşi arătau talentul 
culinar. În această zi de praznic se sacrifica un miel, de obicei berbecul, 
se sfinţea cu aghiazmă şi se gătea la cuptorul unei gospodării unde se 
adună, de regulă, 5 sau 7 miei sacrificaţi. După acest obicei turcesc, 
femeile începeau furatul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani. 
Obiceiul este pregătit dinainte cu ajutorul rudelor copilului respectiv. 
După acest ritual copilul era îmbăiat şi i se dădeau cadouri, iar a doua zi 
era returnat familiei în cauză. Persoana care fură avea un rol 
important în creşterea copilului fiind confidentul familiei respective. 

                                                   
1 Organizată în zona centrală a comunităţii din localitate, petrecerea consta în alegerea babei, 

aceasta primind daruri şi bani de la participantele la eveniment. Baba satului era un personaj 
interesant al comunităţii elene. Avea un rol foarte important fiind moaşa cât şi vindecătoarea bolna-
vilor. Cunoaşte multe leacuri pentru copii, dar şi pentru diferite boli. Petrecerea se organizează în 
semn de recunoştinţa pentru faptele bune săvârşite de către acest personaj. Ibidem, p. 58. 

2 Ibidem, p. 59. 
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Clopotul. Obiect de cult, artă şi avertizare 
Alexandru BUCUR 

La cloche, objet de culte, d’art et d’avertissement 

Résumé 
Les cloches ont été utilsés depuis l’antiquité pour marquer des différents 

moments de la vie civile et religieuse. En Europe, cloches ont commencé à 
être utilisées comme objets de culte dans l’église, déjà à la fin du IV-ème 
siècle. Au long des siècles les cloches ont été utilises aussi pour avertir, 
annoncer des événéments importants pour la communauté ou pour prévenir 
des désastres. 

Mots clés: cloche, église, ornement, protection civile, catastrophe. 
 
Scurt istoric al utilizării clopotelor . Cele mai vechi clopote au 

apărut în China, cu 3.600 de ani î.Hr., de unde au ajuns în Europa 
prin Orientul Apropiat, fiind cunoscute în Armenia şi în Egipt în secolul 
al VIII-lea î.Hr. În antichitate clopotele erau folosite pentru a semnala 
diferite momente ale vieții civile şi religioase. În Grecia antică, spre   
la Roma se vestea deschiderea băilor publice. Sărbătorile religioase 
păgâne erau şi ele anunțate tot prin tragerea clopotelor. 

După tradiția creştină, cel care a introdus utilizarea clopotelor 
în Biserică – ca obiecte de cult – a fost Paulin de Nola (353-431) din 
Campania, Italia, la sfârşitul secolului al IV-lea, de unde provine şi 
denumirea apuseană a acestora de campane. Acesta ar fi visat un 
câmp cu flori, de unde venea un sunet plăcut. La scurt timp a dispus 
turnarea unor clopote având forma de cupă de floare. Prima menționare 
a clopotelor în viața de cult este cea din secolul al VII-lea, când Papa 
Savinian (Sabinianus, 604-606), a reuşit să dea importanță clopotului, 
în viața de cult. 
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În Biserica de Răsărit, primele două clopote au fost trimise în 
dar împăratului bizantin Mihail al III-lea (824-867) în anul 852, de 
către Ursus Patricianus (Orso I Participazio), devenit – ulterior – doge 
al Veneţiei (864-881). Clopotele au fost suspendate într-un turn de 
lângă Catedrala „Sfânta Sofia” din Constantinopol. Generalizarea 
clopotelor în răsăritul creştin s-a desăvârşit abia în secolul al XII-lea.  

Cel mai mare clopot din lume este Clopotul Țarului sau 
Clopotul Împărătesei, păstrat la Kremlin, pe un piedestal, la baza 
turnului clopotniței Ivan cel Mare, fiind construit de meşterii ruşi 
Ivan şi Mihail Matorin între anii 1733-1735, având greutatea totală 
de 218 t şi un diametru de 6,60 m (Foto 1). Materialul utilizat la 
construirea acestuia a provenit dintr-un alt clopot uriaş, mai vechi 
(distrus de un incendiu), care avea 130,5 tone. Acest clopot uriaş nu a 
fost utilizat niciodată, el fiind grav deteriorat într-un incendiu din 
anul 17371. 

Pe teritoriul țării noastre s-au descoperit clopoței şi clopote din 
diverse epoci istorice. Cea mai veche piesă descoperită este clopoţelul 
de bronz de la Şomhid, jud. Arad. Este compus dintr-o parte conică, 
un mâner – ce reprezintă un animal stilizat – şi o limbă de o formă 
deosebită. Datat ca fiind din secolul al VI-lea î.Hr. 

Cel mai vechi clopot – utilizat în serviciul de cult – din România 
a aparținut, probabil, bisericii din secolul al X-lea de la Alba Iulia. El 
se află la Petreşti, la Biserica Evanghelică, terminată în 1805. Clopotul 
cel mare se ştie că a fost adus de la biserica veche, de pe locul cimitiru-
lui evanghelic. Presupunerea istoricilor era că acest clopot data din 
secolul al XIV-lea. O analiză atentă a inscripţiei, aflată pe partea 
superioară a clopotului, indică însă o dată importantă ce naşte multe 
semne de întrebare: AD + SZ.XXVM. Ceea ce tradus ar însemna: 
Anno Domini + Sfânt 975. Este foarte posibil ca acest clopot să fi 
ajuns la biserica din Petreşti ca pradă de război în anul 1277, când 
                                                   
1  T. Dănălache, Clopotele în cultul creştin, passim; http://www.crestinortodox.ro/religie/ clopotele- 

cultul-crestin-96090.html; http://ro.wikipedia.org/wiki/Clopot; http://www.revistamagazin.ro/ content/ 
view/7420/30/; http://ziarullumina.ro/documentar/sunetul-care-trezeste-la-rugaciune (accesate în 
11.01, 14.03 şi 18.08.2013). 
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saşii au atacat biserica Sfântul Mihail din Alba Iulia au ars în acea 
biserică vreo două mii de oameni, atât bărbaţi cât şi femei […] şi mulţi 
alţi preoţi şi clerici, arzând şi furând toate podoabele, cărţile şi docu-
mentele pe care numita biserică le avea acolo1. 

Cel mai mare clopot din România îl deține Biserica Neagră din 
Braşov. Acestuia i se spune BOANCĂNUL şi are 6.300 kg (după alte 
surse, 7 ba chiar 8.000 kg). 

Ornamentarea clopotelor. Suprafața exterioară a clopotelor este 
decorată (fie direct prin turnare, fie prin acțiuni şi operații ulterioare) 
cu: motive geometrice, vegetale şi zoomorfe; scene religioase, portrete 
de ctitori; blazoane sau steme. Toate acestea sunt însoțite, frecvent, 
de inscripții votive şi liturgice sau de inscripții consacrate, referitoare 
la menirea clopotelor. Printre cele mai utilizate – referitoare la ultima 
categorie – sunt versetele latine: Vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango (Pe vii îi chem, pe morți îi plâng, fulgerele frâng). Dintre cele 
care definesc aproape toate funcțiile clopotelor, o reproducem pe cea 
utilizată frecvent, în special în Apus: Laudo deum verum, plebem voco, 
congrego clerum; defunctos plango, fulmina fugo, festa decoro (Laud 
pe Dumnezeu cel adevărat, chem mulțimea, adun clerul; îi plâng pe 
morți, alung fulgerele, înfrumusețez sărbătorile). Inscripțiile întâlnite 
pe vechile clopote creştine reamintesc rostul lor ocrotitor, de 
mântuire şi vestire. Clopotele sunt adesea decorate cu inscripții care 
arată locul şi anul turnării2 (Foto 2). 

Cel mai vechi clopot din fosta Țară Românească este la Mănăsti-
rea Cotmeana (atestată la 20 mai 1388, dar mult mai veche), dăruit de 
jupânul Dragomir în anul 1385. Clopotul are o istorie tumultuoasă. 
După ce a scăpat de atacurile turceşti, în primul război mondial aliaţii 
germano-maghiari au strâns şi au trimis la topit mai toate clopotele din 
Ţara Românească, printre ele aflându-se şi acesta. Când, în 1919, 
                                                   
1 I. Bâscă, Petreşti - şapte milenii de istorie. Repere monografice, Alba Iulia, 2009. 
2 De când serviciile divine sunt anunţate prin dangăt de clopot, în „Ziarul Lumina”, 27 ianuarie 2008; T. 

Dănălache, op. cit.; http://www.crestinortodox.ro/religie/clopotele-cultul-crestin-96090.html; http://www. 
revistamagazin.ro/content/view/7420/30/; http://ziarullumina.ro/documentar/ sunetul-care-trezeste-la-ru 
gaciune; http://ziarullumina.ro/reportaj/pe-dealul-patriarhiei-vor-rasuna-clopote-noi (accesate în 11.01 
şi 18.08.2013). 
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armatele române au eliberat Budapesta, au descoperit acolo o parte 
din clopotele româneşti rechiziționate, care nu fuseseră încă topite în 
fabricile de armament ungureşti, pe care le-au readus în țară. Iată că, 
după mai bine de 600 de ani, sunetul respectivului clopot este şi 
astăzi viu, frumos, devenind şi un simbol, o pagină de istorie, de 
rezistenţă împotriva păgânilor de orice fel. 

Mălâncrav. Aici sunt păstrate trei clopote vechi. Clopotul mare 
poate fi datat la mijlocul secolului al XIV-lea, este ornamentat la bază 
cu o ghirlandă şi poartă o inscripţie: O REX GLORIE VENI CUM 
PACE. Clopotul mijlociu, databil în aceeaşi perioadă, poartă aceeaşi 
inscripţie cu majuscule, pe când clopotul mic este inscripţionat cu 
minuscule: o rex glorie veni cum pace anno dni m.cccc.xxxx. 

Moti ş. Dintre clopotele păstrate în turn, cel mare pare să provină 
din atelierul meşterului Leonardus şi poartă inscripţia: O rex glorie 
veni nobis cum pace, aproape identică cu cele de la Mălâncrav, iar 
cel mic are inscripţionat doar anul 1497. 

Agârbiciu . Biserica evanghelică, cu hramul Sfânta Maria 
(atestată din 1415), deține trei clopote. Două dintre acestea sunt din 
secolul al XIV-lea şi au aceeaşi inscripție, identică cu a celui din 
Mălâncrav: O REX GLORIE VENI CUM PACE. Al treilea, din 
secolul al XV-lea, are inscripția: O REX GLORIE VENI NOBIS CUM 
PACE LEONARDUS, ca şi cele din Mălâncrav şi Motiş, probabil 
realizate de acelaşi meşter şi în acelaşi atelier. 

Micăsasa. În 1796, când comunitatea luterană s-a stins, patrimo-
niul bisericii a fost împărţit între comunităţile catolică şi reformată. 
Astfel, în anul 1877 s-a constatat că în corul vechii biserici se celebra 
liturghia catolică, iar în partea de vest a vechiului edificiu se ţinea slujba 
calvină. Tot în acelaşi mod a ajuns în posesia comunităţii calvine un 
clopot cu inscripţia: Anno Domini 1591 şi în posesia comunităţii catolice 
altul, cu inscripţia: Sub Afficio Pastoratu S Ana CUTS RENOVAT EST 
1649. Ambele clopote au inscripțiile cu aceleaşi caractere1. 

                                                   
1 S.A. Luca; Z.K. Pinter; A. Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Sibiu, 2003, p. 

29, 127, 139, 146. 
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Rod. Clopotul mic al bisericii a fost turnat în anul 1659, aşa 
cum atestă inscripția de pe el: I. O. SCADT ME. EVIST A 1659. 
GLORIA IN EXELSIS DEO1. 

Utilizarea clopotelor în serviciul de cult. 

Biserica Apuseană a stabilit, în decursul timpului, tragerea 
clopotelor de trei ori pe zi: dimineața, pentru Fecioara Maria (din 
secolul al XIV-lea); după masa, în amintirea luptelor cu turcii (din 
secolul al XV-lea); seara, pentru rugăciunea de încheiere a treburilor 
(din secolul al XII-lea). Astfel, doar în Transilvania, după anul 1546, 
dată când turcii – conduşi de Mahomed al II-lea – au fost înfrânţi în 
înaintarea lor spre Europa, la Belgrad, de Ioan (Iancu) de Hunedoara, s-a 
introdus obiceiul de a se bate clopotele zilnic, la ora prânzului, în 
amintirea acestei victorii, în lăcaşurile de cult ale confesiunilor apusene. 

Clopotele se bat la diverse momente din timpul unei zile liturgice, 
fie în combinație cu toaca şi, de regulă, după baterea acesteia, fie 
singure. Bătutul clopotelor se face la începutul slujbelor importante 
şi la unele momente de seamă din cadrul acestora, la slujba de seară, 
la miezul nopții, dimineața, la începutul Sfintei Liturghii, ca şi la 
unele ierurgii. Rostul acestora poate fi rezumat astfel: cheamă credin-
cioşii la slujbele dumnezeieşti, exprimă bucuria triumfătoare a Bisericii 
şi slujbelor sale dumnezeieşti, informează pe cei ce nu sunt în Biserica 
despre momentele importante ale slujbelor. 

Fiecare Biserică ortodoxă, de regulă, este dotată cu trei clopote: 
mare, mijlociu şi mic. În serviciul religios ele servesc astfel: 

- la vecernie, în ajunul sărbătorilor, la marile sărbători şi sâmbăta, 
se trag toate cele trei clopote; 

- duminica şi la sărbătorile obişnuite se trage clopotul mijlociu 
şi cel mic; 

                                                   
1 I. Mihu, Cartea satului Rod, sibiu, 2004, p. 117. 
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- când este un deces în localitate, în cele trei zile până la înmor-
mântare, se trag toate cele trei clopote de trei ori pe zi, de 
fiecare dată cu două pauze. 

 

Clopotele mari îi cheamă pe credincioşi la rugăciune şi anunță, 
pe cei care nu sunt la biserică, diferite momente liturgice, cum ar fi: 
începerea Sfintei Liturghii, prefacerea Darurilor. În mănăstiri acestea 
sună, în plus, pentru a-i trezi pe călugări la rugăciune sau pentru a-i 
preveni de apropierea momentului începerii slujbei. 

Clopotele mici sau clopoțelele se utilizează în biserică, la slujbe, 
pentru a anunța anumite momente, cum ar fi procesiunea Darurilor la 
Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, iar în unele biserici – mai 
ales în Banat şi Ardeal – sub influență apuseană, anunță credincioşilor 
prezenți la slujbă momentele mai importante ale acesteia. Clopoțeii 
sau zurgălăii se găsesc cusuți pe veşmintele liturgice ale episcopilor1. 

Alte utiliz ări: 
A. Pentru înlăturarea unor manifestări negative ale naturii. 

În aceste cazuri se trag toate cele trei clopote. Se crede că diavolul 
stârneşte furtuni pe care clopotele le pot împrăştia. Creştinii trăgeau 
clopotele imediat cum auzeau tunete dar şi la manifestarea unor feno-
mene naturale negative, care ar fi amenințat comunitatea şi recoltele2. 

Asupra văii Sadului, în perioada 12-20 septembrie 1882, s-au 
abătut vânturi puternice care au făcut numeroase pagube, atât la 
gospodării dar şi la plantele cultivate. Pentru îmbunătățirea vremii au 
fost utilizate şi clopotele. Despre fenomen, avem o descriere plastică, 
datorată memorialistului Sava Popovici Săvoiu: în localitatea Sadu 
sunetul campanelor – care de mai multe zile strigau sau sunau îna-
inte şi după amiază să aline bunul Dumnezeu furia vântului ce 
sfărâma edificii şi trântea cucuruzele de pământ cum şi alte daune 
                                                   
1 De când serviciile divine sunt anunţate prin dangăt de clopot, în „Ziarul Lumina”, 27 ianuarie 

2008; http://ziarullumina.ro/documentar/sunetul-care-trezeste-la-rugaciune; http://ziarullumina.ro/ 
reportaj/pe-dealul-patriarhiei-vor-rasuna-clopote-noi. 

2 Melania Papadache, Din tainele clopotelor, în „Formula AS”, nr. 875/2009; http://www.formu 
la-as.ro/2009/875/planete-culturale-30/din-tainele-clopotarilor-11301 (accesat în 10.02.2013). 
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nenumărate. Campanile sunau şi vântul mugea, părea că vor să se 
întreacă, dar cele ce ţin de legile naturii nu se prea apleacă nici chiar 
la cele mai nevinovate sunete şi răsunete a campanelor sfinţite1. 

Avem o prezentare a tradiției de a se trage clopotele la vremuri, 
din localitatea Veştem, jud. Sibiu. Prima mențiune despre acest obicei 
apare în 1900 când, pentru trasul clopotelor de vremi tari, clopotarul a 
fost remunerat cu suma de 3,99 coroane, pentru tot anul2. Următoarea 
mențiune este din anul 1964. Consiliul parohial a stabilit ca, în mo-
mentul în care se preconizau furtuni şi ploi puternice (vremuri mari, 
potop şi grindină) să fie trase clopotele, aşa cum se obişnuia din 
vechime, vibraţiile produse de acestea alungând norii. Crâsnicul Lupu 
Pavel se angaja ca, pe timp de zi sau noapte, să tragă clopotele gratuit, 
aşa cum făcea de o bună bucată de timp, până ce situaţia credincioşilor 
privind recoltele de cereale se va îmbunătăţi. Arată că nu renunţă la 
obiceiul de a primi un cop3 de grâu de la fiecare familie, când situaţia 
va permite. La vremuri să se tragă clopotele ca şi până acuma, 
ținând seamă că, pe lîngă credința noastră, că prin ruga ce se înalță 
cu ocazia tragerii clopotelor, Dumnezeu ne fereşte de vremuri mari, 
potop şi de grindină, […] se despart norii şi prin vibrațiile ce le 
produce tragerea clopotelor şi prin ondulațiile ce le fac, asemenea 
unei pietre aruncate într-un lac liniştit, care piatră provoacă valuri 
ce îndepărt(eaz)ă dela locul căderii oarece frunză sau corp mai uşor 
ce pluteşte pe apă4. Referitor la această modalitate de a alunga norii, 
adăugăm şi faptul că saşii din Tălmaciu au adresat rugămintea, în 
perioada premergătoare celui de Al Doilea Război Mondial, ca trasul 
clopotelor să se realizeze, în continuare la Veştem, pentru a le fi 
protejate recoltele, contribuind fiecare cu un cop de grâu5. 

                                                   
1 ANSB, FM, S. P. Săvoiu, Biografia capelanului milităresc Sava Popovici Săvoiu, tom 31, p. 394 

şi 399. 
2 ABV, inv. 985, Registru de casă. 1847-1901, F. 57. 
3 Unitate de măsură de capacitate, pentru lichide în special, echivalând cu 1,5 l. 
4  ABV, Inv. 820, Registrul de şedinţe al Parohiei ortodoxe române Veştem, judeţul Sibiu, 

1957-1982, III, Proces verbal nr. 2 şi 3 din 19.06.1964, p. 172-174. 
5 Informaţie furnizată de Bucur Emilia, 76 ani, la data de 20 iunie 2011. 
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Redăm şi mărturia unui localnic (sârb bănăţean, Liubinko Coici) 
din satul Ivanda, județul Timiş, devenit de cinci ani crâsnic la biserica 
monument istoric cu hramul Sfântul Arhanghel Gavriil, atestată din 
1851. La data la care făcea relatarea avea 65 de ani. Acesta spunea 
despre clopote Bisericii din localitate, următoarele: Avem patru, iar 
ăla mare sparge norii. Bun, n-ai voie să-l baţi când moare omu' că 
şi-o luat zilele, că s-o spânzurat, s-o înecat, treburi din astea, da' 
grindina o alungă, să ştiţi de la mine [...]. Io am auzit din bătrâni că, 
dacă tragi clopotu' mare, scapi de furtună aici, la Ivanda, da' până 
s-ajung crâsnic n-am probat. Acuma, când vin norii, mă pun la 
clopot... Am bătut şi câte-o oră, de schimbam şi două cămăşi la 
rând, aşa tare asudam, da' la noi în sat n-o mai căzut piatră. 
Localnicii, recunoscători, îl răsplăteau cu grâu sau porumb pentru că 
le salvează recolta1. 

B. În Protecția Civilă, la alarmarea populației. Prima măsură 
oficială despre utilizarea clopotelor pentru prevenirea populației 
asupra eminenței atacurilor aeriene, datează din 16 august 1916, fiind 
o Ordonanță a Prefectului Poliției Capitalei. Ea este specificată de 
primul document al autorităților statului privitor la anunțarea, 
pregătirea şi modul de comportare a populației în caz de atac din aer: 

III. MĂSURI ÎN CAZ DE ATAC AERIAN 
1. În caz de atac aerian semnalat de posturile din afara 

oraşului (Capitalei), alarma se va da pentru public prin sunetul 
clopotului de la Mitropolie, la auzul căruia, clopotele de la toate 
bisericile din Capitală vor suna prelung. 

La acest semnal de alarmă, toți locuitorii sînt obligați să 
închidă toate luminile electrice şi de gaz aerian (gazometrele), cum 
şi lămpile, înlocuind peste tot cu lumînări şi candele2. 

Despre respectarea mai sus pomenitei Ordonanțe, aflăm din 
acelaşi periodic, în articolul Cum am petrecut prima noapte de 

                                                   
1 Codrina, Tomov, Clopotul bisericii din Ivanda alungă norii, în „Renaşterea Bănăţeană”, decembrie 

2011; http://www.renasterea.ro/stiri-banat/social/clopotul-bisericii-din-ivanda-alunga-norii.html (accesat 
în 17.03.2013). 

2 Ziarul „Adevărul”, nr. 10.573 din 16 august 1916. 
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război, din care spicuim următoarele: Astă noapte (16 august 1916 – 
n.n.) pe la orele 1.30 clopotul Mitropoliei a început să bată şi pe 
rând i s-au alăturat clopotele tuturor bisericilor din Bucureşti […]. 
În cele din urmă sunetele clopotelor au încetat, […] numai razele 
proiectoarelor ce se încrucişau pe cer puteau arăta că se petrece 
ceva deosebit1. 

Măsurile ordonate au fost completate de un comunicat al 
Mitropoliei, privitor la utilizarea clopotelor bisericilor pentru darea 
alarmei: Din motivele actuale cunoscute de toți, Sfânta Mitropolie a 
luat dispozițiuni ca, pentru a nu se confunda semnalele de apărare 
antiaeriană cu sunetul clopotelor de la biserici pentru servicii 
religioase, pe tot timpul războiului, nu se vor mai suna clopotele la 
nici o biserică din oraşe sau județe decât numai atunci cînd sânt 
vestite despre apariția aeroplanelor duşmane. Atunci se vor suna aşa 
cum s-a stabilit cu autoritățile civile locale. Iar sunetele pentru 
serviciile bisericeşti va fi singură, numai toaca obişnuită2. 

Măsurile ordonate au fost aplicate, fapt care a dus la disciplinarea 
populației şi reducerea pierderilor de vieți omeneşti, datorate bombarda-
mentelor de zi (realizate cu avioane de bombardament) sau de noapte 
(cu zepelinele). 

Pe parcursul celui de Al Doilea Război Mondial, alături de 
semnalele date prin intermediul sirenelor electrice, despre pericolul 
atacurilor aeriene, s-au utilizat şi clopotele bisericilor. În scopul infor-
mării populației, a fost tipărit şi distribuit, într-un tiraj de milioane de 
exemplare, un pliant de buzunar (13/9 cm), intitulat Măsuri de apărare 
pasivă obligatorii pentru populație care, la punctul 3. Măsuri preventive 
specifica: alarma aeriană şi încetarea acesteia în Bucureşti (ca şi în 
oraşele mari) se dă numai prin sirenele electrice […] iar în comu-
nele dimprejur, prin clopotele de la biserici. Semnalul de alarmă în 
oraşe este un sunet de sirenă modulat, iar în comune bătăi în clopote, 

                                                   
1 Idem, nr. 10.574 din 17 august 1916. 
2 Ibidem, nr. 10.605 din 16 septembrie 1916. 
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dese şi repetate. Încetarea alarmei se dă printr-un sunet de sirenă 
electric continuu, iar în comună prin bătăi rare în clopote1. 

În 1952 era foarte clar stabilit că în sistemul suplimentar de 
alarmare de la oraşe erau cuprinse şi clopotele bisericilor iar la comune 
şi sate acestea erau considerate mijloace normale de alarmare2 . 
Măsurile de alarmare a populației în caz de dezastre, cu ajutorul clopo-
telor de la biserici, au rămas în vigoare până în zilele noastre, fiind 
specificate în toate actele normativ-legislative din domeniul Protecției 
Civile. Astfel, în Ordinul nr. 1.259 din 10 aprilie 2006 pentru aproba-
rea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protecție 
civilă3, emis de Ministerul Administrației şi Internelor, la art. 26, lit. a), 
se specifică: 

Mijloacele de alarmare acustice […] pot fi: 
2. mijloacele de alarmare acustice obisnuite: fluiere cu abur 

sau cu aer comprimat, clopote […] . 
Acest lucru a fost transpus şi în documentele de Protecție Civilă, 

în special în Planul de înştiințare-alarmare al județelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor unde, un document important îl reprezintă 
Schema cu mijloacele de înştiințare-alarmare, care – alături de sirenele 
electrice – nominalizează şi clopotele bisericilor (loc de amplasare şi 
numărul acestora). 

C. Pentru anunțarea incendiilor. La biserica din Rod, în caz de 
incendiu, era acționat clopotul mijlociu, tras în dungă (limba clopo-
tului atinge doar una dintre marginile clopotului), alături de toacă4. 

D. Pentru anunțarea şcolarilor. La data de 3 ianuarie 1908, 
Scaunul Şcolar Comunal din localitatea Racovița (jud. Sibiu) a 
înaintat curatoratorului bisericesc o adresă prin care solicita 

                                                   
1 Gh. Fl. Creangă-Stoileşti, Istoria Apărării Civile, vol. I, Galaţi, 1993, p. 350. 
2 Idem, vol. II, p. 99. 
3 MO nr. 349 din 18 aprilie 2006. 
4 I. Mihu, Cartea satului Rod, Sibiu, 2004, p. 118. 
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acționarea clopotelor bisericii pentru a aminti elevilor că este necesar 
să se prezinte la cursurile şcolare1! (Foto 3). 

E. Pentru alte evenimente (pericole, strânsul oamenilor, repa-
rarea drumurilor şi alte lucrări obşteşti): se trage clopotul cel mic2. 

În 3/15 mai 1848, la ora 08.00, s-a dat semnalul de începere a 
adunării de la Blaj cu clopotul cel mare al Catedralei3. Tot din 
perioada respectivă arătăm că, în 2 iunie 1848, înainte de măcelul de 
la Mihalț, la sosirea trupelor de secui, sătenii au tras clopotele într-o 
dungă iar la acel semnal sătenii din comunele vecine s-au adunat 
înarmați cu furci, securi, coase şi cîteva puşti4. 

Întâmpl ări în care au fost implicate clopotele. 
La luptele dintre Gheorghe Rákóczi II (1648-1660) şi oştile 

turceşti şi tătăreşti (1658), au fost jefuite şi au suferit distrugeri nume-
roase localități din Țara Bârsei, Țara Oltului, Scaunul Sibiului, Țara 
Secaşelor, Alba ş. a. Despre isprăvile tătăreşti din cetatea Alba Iulia, 
cronicarul turc Evlia Celebi – martor ocular la evenimente – relata: 
Oştile tătarilor care ocupaseră părțile cetății […] au luat mai întâi 
clopotele de la biserici5. Este neîndoios faptul că acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu toate clopotele bisericilor întâlnite în raidurile lor de 
pradă şi distrugere. 

În anul 1660, Biserica Luterană din Cisnădie (având în trecut 
hramul Sfânta Walpurgia, construită în secolele XII-XIII), a fost 
deteriorată de un trăsnet, care i-a distrus acoperişul turnului. În urma 
incendiului produs, clopotele bisericii s-au topit, fiind necesară 
înlocuirea acestora după refacerea acoperişului (cel mai vechi clopot 
datează din anul 1663)6. 

                                                   
1 ANSB, FSG, Adresa din 3 ianuarie 1908. 
2 I Mihu, op. cit., p. 118 
3 V. Popescu-Râmniceanu, Luptele românilor din Ardeal în anii 1848 şi 1849, Bucureşti, 1919, p. 23. 
4 Idem, p. 31. 
5 C. Göllner, Gheorghe Rákóczi II (1648-1660), p. 110-111. 
6 S.A. Luca; Z.K. Pinter; A. Georgescu, op. cit., p. 83-84; Al. Bucur, Dezastrele care s-au manifestat 

pe teritoriul judeţului Sibiu, Brăila, 2012, p. 79, 80-81. 
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În Braşov, la Biserica Neagră, în anul 1590 este atestată produ-
cerea un cutremur, în urma căruia clopotele au bătut fără ca nimeni 
să le tragă. Pe 21 aprilie 1689 Braşovul a fost afectat de un mare 
incendiu. Flăcările au distrus acoperişul ca şi întreaga parte superioară a 
navei Bisericii Negre, clopotniţa a ars în întregime iar cele cinci 
clopote s-au prăbuşit pe jumătate topite. În anul 1770, la deschiderea 
iarmarocului din Braşov, de Rusalii, clopotul cel mare al Bisericii 
Negre a fost acționat de către gimnazistul Michael Merkelius, cu neîn-
demânare şi neatenție. Acesta s-a crăpat şi de atunci el sună ca un 
ciob în comparație cu sunetul de odinioară. Studentul care a defectat 
clopotul nu era altul decât viitorul şef al agenției austriece de la 
Bucureşti1. 

La data de 18 aprilie 1857, la Bistrița a izbucnit un incendiu 
care a devastat oraşul. Printre clădirile grav afectate s-a aflat şi turnul 
Bisericii evanghelice. Incendiul a fost favorizat de secetă şi vânt. Din 
cauza temperaturii degajate de foc, clopotul mare şi mijlociu s-au 
topit iar cel mic a scăpat prăbuşindu-se de pe supotul său ars. În scurt 
timp locuitorii au primit multe donații şi, în 14 iunie 1857, au semnat 
un contract cu turnătorul de clopote Johann Andraschesky, din Cluj, 
pentru confecționarea a două clopote (unul de 4.000 kg, altul de 
2.400 kg). 

În anul 2008, la 11 iunie, turnul Bisericii evanghelice bistrițene a 
fost, din nou, cuprins de un incendiu. Vechile clopote, unul datând 
din 1555, iar celălalt din 1857, s-au topit în devastatorul incendiu. 
Eforturile comunității bistrițene şi ale Asociaţiei saşilor bistri ţeni de 
peste hotare, pentru a reda oraşului clopotele şi ceasul din Turn, au 
fost imortalizate în filmul documentar Clopotele oraşului, realizat în 
cursul anilor 2008-2010. În documentar au fost surprinse momente 
inedite, cum ar fi turnarea clopotelor într-o fabrică din Passau, monta-
rea lor în turn şi primul sunet scos de ele, peste oraş2. 

                                                   
1 A. Armbruster, Dacoromano-Saxonica, Bucureşti, 1980, p. 420. 
2  http://bistritaonline.ro/2009/07/31/noile-clopote-ale-bisericii-evanghelice-bistri%C5%A3a-turnate-%C 

3%AEn-germania/; http://bistritaonline.ro/2011/06/20/clopotele-bisericii-evanghelice-din-bistrita-subiect 
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În perioada funcționării Regimentului 1 Grăniceresc Român de 
la Orlat (1766-1851), ofițerii din respectiva unitate au făcut donații 
pentru a dota cu clopote bisericile din unele localități. Printre acestea 
s-a numărat şi Jina (jud. Sibiu), sediu al Companiei a V-a. Pe clopotul 
mijlociu, care se păstrează încă şi este funcțional, se poate citi inscripția: 

Ertes Walachisches Infanterie Regiment Zweite Major v. 
Coconari1 Compagnie unter Comando des Herren ober Lieutenant 
Von Pettauer2 für das Militair Dorf. Sinna. 

Die 15 Novemb: Anno 1776. 
Totodată, inscripția de pe clopot confirmă faptul că înaintea 

construirii Bisericii Buna Vestire (1795-1796), a existat o biserică din 
lemn, pe locul numit Valea Secii, care a utilizat clopotul respectiv3. 

Un alt ofițer român care a contribuit la procurarea unui clopot, 
pentru Biserica veche din Racovița (jud. Sibiu) – sediul Companiei a 
VII-a – a fost Tulbaş Mihai4, primul român care a comandat compania 
din localitate (1829-1832). Era clopotul cel mare, care a costat 3.000 
de coroane şi cântărea 168 kg. Pe el se găseau, turnate, un basorelief 
cu Sfânta Treime şi două inscripții, una nu ştim ce conținut avea. 
Prima inscripție era următoarea: 

Acest clopot s-a vărsat prin osârdia D-lui căpitan Mihail Tulbaş a 
parohului Ioan Fleischer, pentru biserica din Racovița [cu] hramul 
Sfintei Treimi, vărsat prin Heinrich Eberhard, în Pesta, 1832. Din 

                                                                                                                 
-de-film-documentar/; http://romania-actualitati.ro/la_bistrita_vor_rasuna_clopote_turnate_in_germania 
-4372 (accesate în 28.02.2013). 

1 Al doilea maior (funcţie) Horatius v. Coconari (Horaz v. Cacenari), nominalizat în anii 1778 şi 
1779. A participat la războiul cu prusacii (1778-1879) şi a decedat la data de 28 mai 1779. GAT, 
Geschichte 46, p. 50 şi Anexe, p. III.  

2 Georg v. Pettauer, nominalizat între ofiţerii Regimentului de la Orlat din 1770 până în 1781, 
deţinând succesiv gradele de la sublocotenent la căpitan. A decedat la data de 30 decembrie 
1781. GAT, op. cit., p. 53 şi Anexe, p. III-IV. 

3  C. Stezar, Cronica Comunei Sinna, mss., Sibiu, 1899, p. 50; Idem, Cronica grănicerească 
(1763-1888), Brăila, 2013, p. 83; http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Buna_Vestire_din_Jina 
(accesat în 20.06.2013) 

4 Maior, originar din localitatea Veştem (jud. Sibiu). A activat în Regimentul de la Orlat, ca ofiţer, în 
perioada 1810-1841. Al. Bucur; C. Lupea, Ofiţerii români din Regimentul 1 Grăniceresc Român 
de la Orlat, Sibiu, 2002, p. 81-82. 
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nefericire, clopotul a fost rechiziționat în august 1916, fiind aruncat 
din turnul bisericii noi. 

Biserica dintre brazi din Sibiu a fost dotată, cu sprijinul căpita-
nului Daniel Runcan, în 1863, cu un clopot confecționat din tunurile 
capturate de la insurgenții maghiari în revoluția din 1848/1849, acesta 
având următoarea inscripție: Gloria in excelcis Deo et in terra pax 
hominibus bone voluntatis. Vom k. k. Landesgeneralcommando in 
Siebenbürgen. Anno 1863. Commandirender General Feldmarschall- 
Lientenant Graf Montenuovo.- 112 U.I. Georg Graef1. 

După declanşarea Primului Război Mondial, una din măsurile 
ordonate de la Viena şi Budapesta, a fost cea de rechiziţionare a clopo-
telor bisericilor din Transilvania, pentru a fi topite şi folosite în industria 
de armament. Ordinele date cu privire la această acţiune, prevedeau 
ca în localităţile unde erau mai multe biserici să fie lăsate clopotele doar 
la o singură biserică iar, de la celelalte biserici, să se rechiziţioneze 
toate clopotele. În oraşul Alba Iulia s-a stabilit să rămână clopotele 
doar la biserica Maieri II (construită între 1714-1715 din materialele 
rezultate ca urmare a demolării clădirilor în care a funcţionat mitropo-
lia construită de Mihai Viteazul în anul 1597). Trei dintre clopotele 
existente confirmă vechimea lor: 1620, 1624 şi 1677. După terminarea 
războiului, au fost turnate clopote noi, care au fost montate în locul 
celor rechiziționate. La biserica din Maieri I au fost turnate, la Sibiu, 
trei clopote şi instalate în anul 1921. Aceste clopote au o valoare 
deosebită, confirmând prin înscrisul turnat în relief, acţiunea diabolică 
săvârşită împotriva bisericilor româneşti în perioada 1916-1918: 
TURNAT GRATUIT ÎN LOCUL CELOR JEFUITE ÎN ANUL 1918 
DIN BRONZUL TUNURILOR VRĂJMAŞE CAPTURATE ÎN ANUL 
1919. 

O situaţie mai deosebită s-a înregistrat în satul Ampoiţa din 
apropierea oraşului Alba Iulia. Locuitorii au hotărât să coboare clopote-
le, aduse cu cheltuiala lor din Grecia în anul 1800, din turnul bisericii 
şi să le ascundă în pădurea satului, până va trece primejdia. Astfel, 
                                                   
1 N. Togan, Istoria Protopopiatului greco-catolic al Sibiului, Cluj-Napoca, 2010, p. 128. 
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clopotele bisericii au fost salvate. Locul unde au fost ascunse clopotele 
poartă şi azi denumirea Huda Clopotelor1. 

Despre rechiziționarea clopotelor de către autorități, avem două 
documente ale Bisericii din Veştem. În primul se specifica, la data de 
29 februarie 1916 – de către Mitropolia greco-catolică din Blaj – faptul 
că se va păstra doar clopotul mijlociu, în greutate de aproximativ 75 
kg, turnat în anul 1896 (Foto 4). Din al doilea aflăm că, în 21 august 
1916, s-au ridicat două clopote (cel mare şi cel mic, în greutate totală 
de 122 kg), operațiunea decurgând fără nice o daună sau întâmplare 
nedorită2 (Foto 5). Tot de la Veştem deținem date despre eforturile 
localnicilor de a colecta banii necesari achiziționării clopotelor care 
să înlocuiască lipsa celor rechiziționate. Suma necesară pentru acest 
demers a fost de 29.920 lei, colectată de veştemenii aflaţi în Statele 
Unite ale Americii. Primul clopot are 272,5 kg, cel de-al doilea 144 kg 
iar scaunul de fier pentru clopote, 455 kg (Foto 6). Pentru pomenirea 
donatorilor a fost realizată o placă metalică, aşezată iniţial pe fron-
tonul corului, actualmente pe scara ce urcă în turnul bisericii, pe care 
s-au trecut numele acestora3. 

O altă mărturie, despre atmosfera creată cu ocazia rechiziționării 
clopotelor, ne-a lăsat preotul Bisericii ortodoxe din satul Pâclişa, de 
lângă Alba Iulia, Nicolae Cado, martor la eveniment: Dela biserica 
noastră din Pâclişa sau luat clopotele în 24 octobre (6 noembre) a.c. 
1917 pela 9 ceasuri înainte de amiazi, şi anume sau luat cele două 
mai mari, lăsându-ne numai cel mai mic. Noi am avut 3 clopote: cel 
mai mare l’am fost dăruit eu subscrisul preot în anul 1903, când s’a 
reparat biserica şi s’a zidit turn nou la biserică. […] În ziua, când 
s-au luat din turn, am dispus ca să se mai tragă odată toate trei 
                                                   
1 http://jurnalspiritual.eu/cum-au-ramas-romanii-din-tinuturile-albei-fara-clopote-la-biserici-in-1917/; 

http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/foto-ramas-romanii-tinuturile-albei-clopote-biserici-1917-fost-to
pite-tunuri-porunca-viena-budapesta-1_5336a0ff0d133766a85295f9/index.html#photo-head 
(accesat în 06.04.2014). 

2 ABV, AO 1916, D: 34 din 11 aprilie şi XII/486 din 21 august 1916. 
3  R. Moldovan, Momente din trecutul comunei grăniţereşti Veştem, în „Cultura creştină, XX, 

nr.7-9/1940, p. 431; Al. Bucur, Monografia Veştemului, mss, Sibiu, 2001, p. 96; Idem, Veştem. 
Antroponimie şi zoonimie, Sibiu, 2010, p. 20. 
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deodată. Le-au tras timp de o jumătate de ceas: Iosa Ştefan, Cerb 
Chifor şi Duţu Petru. 

Eu cu mai mulţi oameni, cari se adunaseră la auzul clopotelor 
– între cari erau şi cantorul bătrân Costan Dănilă şi învăţătorul 
Ştefan Cotoară, – am ascultat cu lacrimi în ochi dulcele sunet din 
urmă al iubitelor noastre clopote. După acea s-au suit două cătane 
în turn şi au aruncat pe fereastră cele două clopote recvirate. În 26 
octobre, în ziua de Sâmedru le-am dus apoi cu un car la staţiunea de 
căi ferate de la Alba Iulia, unde în fiinţa mea de faţă le-a cântărit un 
oficieru. Cel mai mare a tras 128.5 kg iar celălalte 58.5 kg. Amân-
două laolaltă deci: 187 kilograme1 (Foto 7). 

 Noile clopote, montate la Catedrala Reîntregirii Neamului din 
Alba-Iulia în anul 2008, funcţionează sub coordonarea unui calculator, 
iar un sistem GPS permite ca sunetul lor să se audă la ore fixe. 
Acestea sunt acționate cu ajutorul unei telecomenzi sau chiar prin 
intermediul telefonului mobil, pe baza unui cod special. Sisteme 
similare mai există în catedralele din Arad, Oradea, Deva, Hunedoara 
sau Bucureşti, însă cel amplasat la Alba-Iulia este unul dintre cele 
mai performante. 

Clopotele care încep să bată singure, din senin. 
Sfântul Ierarh Iosif cel Mare de la Partoş, născut în Raguza la 

1568, după ce a slujit prin mai multe mănăstiri de la muntele Athos 
(Pantocrator, Cutlumuş, Vatopedu) şi la Adrianopol, în anul 1650, la 
respectabila vârstă de 82 de ani, a fost hirotonit arhiereu şi mitropolit 
al Timişoarei. La 88 de ani a decedat la Mănăstirea Partoş, unde se 
retrăsese pentru ultimii trei ani de viaţă. În momentul încetării din 
viaţă, clopotele mănăstirii au început să se jeluiască singure. 

La noi în ţară cazul cel mai cunoscut este al celebrului clopot 
Buga de la Mănăstirea Putna. La trei ani de la răpirea Bucovinei, în 
anul 1777, într-o noapte, clopotul a început să bată singur, la început 
                                                   
1 N. Neag, Cum au rămas românii din ţinuturile Albei fără clopote la Biserici în 1917; http://adevarul.ro/ 

locale/alba-iulia/foto-ramas-romanii-tinuturile-albei-clopote-biserici-1917-fost-topite-tunuri-porunca-vien
a-budapesta-1_5336a0ff0d133766a85295f9/index.html#photo-head (accesat în 06.04.2014) 
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încet şi apoi din ce în ce mai tare. Când călugării au dat să intre în 
biserică, Buga s-a oprit. 

Un lucru interesant s-a petrecut în noaptea morții părintelui 
Cleopa. Atunci, clopotele de la Patriarhia Română (care sunt acţionate 
electric de la un tablou de comandă aflat în Sfântul Altar) au început 
să bată singure. Nimeni nu a ştiut ce se întâmplă. A doua zi, însă, 
lumea avea să afle că preabunul părinte Cleopa (10 aprilie 1912-2 
decembrie 1998) plecase pe cărările Raiului la întâlnirea cu Domnul1. 

Din multe biserici de pe teritoriul țării s-au furat, în ultimii 23 
de ani, clopotele şi au fost date la societăți de colectare a materialelor 
feroase şi neferoase, distrugându-se uneori vechi opere de artă. Printre 
cele furate, s-a numărat şi cel din localitatea doljeană Ţuglui, sustras 
în luna septembrie 2012, deşi cântărea aproape 200 de kilograme. La 
începutul anului 2013 primăria a alocat bani bisericii, care a cumpărat 
un clopot nou, din Grecia. Preotul a hotărât să protejeze noul clopot, 
montând şi alarmă la clopotniţă, pentru a-i speria pe posibilii hoţi. 

La începutul lunii iulie 2009 a fost sesizată poliția din localitatea 
Târnava, jud. Sibiu, despre dispariția unui clopot din turnul bisericii 
ortodoxe, neutilizată de mai multă vreme2. 

Clopotarul bisericii din comuna băcăuană Ştefan cel Mare a ajuns 
în stare gravă la spital, în data de 28 mai 2012, după ce i-a căzut în 
cap limba clopotului pe care tocmai îl trăgea. Acesta a acționat de 
câteva ori pe zi clopotul, ca să împrăştie norii care s-au adunat 
deasupra comunei. Clopotarul s-a ales cu o fractură fronto-parietală 
gravă, fiind supus unei intervenții chirurgicale la spitalul din Bacău3. 

Despre clopote au scris şi poeții. În continuare, vom reproduce 
o poezie a lui Edgar Allan Poe, care reflectă influența clopotelor în 
viața noastră, cu aproape toate funcțiile acestora: 

                                                   
1 D. C. Brăneanu, Enigma clopotelor care încep să bată singure, din senin, passim. 
2 Clopot din bronz – furat din turnul bisericii din Târnava, în „Tribuna, CX, nr. 5593 din 4 iulie 

2009, p. 3. 
3  http://adevarul.ro/locale/bacau/i-a-cazut-cap-limba-clopotul-bisericii-1_50ae797a7c42d5a6639 

d0d1c/index.html; 
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Clopotele 
 

I. Clopoței de sanie, 
Clopoței de-argint! 
O, ce lume de-n-cântări e-n duiosul lor alint! 
Cum clinchesc, clinchesc, 
În văzduhul nopții reci, 
De când stele ce clipesc 
Sus pe cer, din ochi clipesc 
Cu descântul lor de veci; 
Şi se prind în mers, mers, mers, 
Într-un fel de runic vers, 
Într-o tintinabulare muzical doinind din ei 
Clopoței, clopoței, clopoței, clopoței, 
Clinchet şi singhete de clopoței. 
 

II. Clopote de nuntă, 
Clopote de aur 
O, ce lume fericită-n armoniosul lor tezaur! 
Şi pe-al nopții dulce vânt 
Cum îşi cânt-al lor descânt! 
Şi din notele-n risipă, 
Dimpreună, 
Ce cântare se-nfiripă 
Pentru turtureaua ce ascultă, cu-o aripă 
Peste lună! 
Din sonorele calicii 
Ce talaz masiv de eufonice delicii! 
Ce de hohote! 
Ce de clocote! 
Cum rostogoleşte-n şopote, 
Răpitorul ritm de clopote 
Clopote, clopote, clopote, clopote, 
Clangătul şi zangătul de clopote. 
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III. Clopote de-alarmă, clopote de-aramă! 
Ce fantastice terori tulburarea lor proclamă! 
Şi-ntr-al nopții aspru vânt 
Cu ce spaimă ne-nspăimânt! 
Prea-ngrozite spre-a grăi 
Pot răcni, răcni, răcni 
În discordie nebună 
Într-o aprigă chemare de-a da ajutor la foc, 
Ce se urcă sus, mai sus, c-un dor beat de nenoroc 
Şi-o-ncordare-alucinantă 
Spre-a stinge-acum sau niciodată, 
Palid închipata lună. 
Oh, clopote, clopote, clopote! 
Ce poveste spun înfricoşatele lor şopote, 
Şi ce vaier! 
Cum mai sună, bat şi rag! 
Ce de spaime-aruncă-n larg 
În sânul tremurătorului aer! 
Ci urechea desluşeşte 
Într-un huiet, într-un vuiet, 
Cum primejdia se-nvolbură şi creşte; 
Ci urechea prinde-n şopote 
Dintr-un hohot, 
Dintr-un tropot, 
Cum primejdia se-afundă şi dă-n clocote, 
În afundul şi în clocotele furiei de clopote, 
Clopote, 
Clopote, clopote, clopote, clopote, 
Clopote, clopote, clopote, 
În țipătul şi strigătul de clopote! 
 

IV. Clopote de-ngropăciune, clopote de fier! 
Ce solemne gânduri cântă în prohodul lor sever! 
Şi-ntr-o noapte fără vânt 
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De ce spaimă te-nspăimânt! 
Cu al glasului lor patetic freamăt! 
Căci un sunet izbucnit 
Din gâtlejul lor dogit 
E un geamăt. 
Clopotarii, clopotarii, 
Sus în turle peste arii 
Singuri stând, 
Cei ce sună, sună, sună 
Melancolicul comând, 
Se simt mândri să ne pună 
Peste inimi un mormânt. 
Ei nu-s oameni şi nici fieri. 
Nu-s bărbați şi nici muieri, 
Ci-s furtună: 
Craiul lor e cel ce sună; 
Şi el tună, tună, tună, 
Tună 
Un paian de clopote! 
Sânul lui e-n zvocote 
De acest paian de clopote! 
Iar el joacă, joacă-n hohote 
Şi se prinde-n mers, mers, mers, 
Într-un fel de runic vers, 
Cu sunetul de clopote. 
Clopote, clopote, clopote, 
Cu tunetul de clopote. 
Şi se prinde-n mers, mers, mers, 
În funebre ropote 
Într-un vesel, runic vers, 
Cu dangătul de clopote, 
Clopote, clopote, clopote, 
Clopote, clopote, clopote, clopote, 
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Clopote, clopote, clopote, 
Cu bocetul şi mugetul de clopote1. 
 

Despre clopote mai viersuieşte şi un poet român, George Coşbuc: 

La Paşti 
 

E linişte. Şi din altar 
Cântarea-n stihuri repetate 
Departe până-n văi străbate 
Şi clopotele cântă rar: 
Ah, Doamne! Să le-auzi din vale 
Cum râd a drag şi plâng a jale! 
 

Prezentăm, în continuare, o descriere a unui localnic din satul 
Beneşti (jud. Sibiu), Ioan Nistor, din care reiese atât rolul cât şi 
importanța clopotelor în viața oamenilor: 

Dangătul clopotelor de la biserica unită este cunoscut în zonă. 
El se aude de departe. Dacă eşti în Dealul Alțânii sau te întorci de la 
Agnita venind pe drumul cel mai scurt dinspre Vărd sau eşti între 
Lăcuțuri, oriunde te-ai afla în hotarul Beneştiului eşti înştiințat că în 
sat o murit cineva sau e ajunul unei sărbători sau este sâmbătă seara 
şi lucrul trebuie lăsat pentru o altă zi. Sunetul lor nu se poate confunda 
cu cele de la alte biserici. 

Dacă deasupra satului se adună nori negrii care prevestesc o 
catastrofă de ploaie cu fulgere, trăsnete şi cu grindină, tradiția spune 
că trebuie să tragem clopotele de la cele două biserici. Sunetele acestor 
clopote se aud prelung şi scurt, inconfundabile. Ele au condus pe 
ultimul drum câteva generații şi se pare că într-o bună zi vor sfârşi 
într-o topitorie2. 

                                                   
1  E.A. Poe, Scrieri alese, Bucureşti, 1979, p. 668-671; http://www.poezie.ro/index.php/poetry/ 

134234/print.html. Traducerea, Dan Botta. 
2 Apud V. Nistor, Beneşti…un sat de pe Valea Hârtibaciului, Arad, 2007, p. 79-80. 
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Concluzii 

Utilizate încă din cele mai vechi timpuri, clopotele au adus ceva 
aparte în viața oamenilor, a comunităților. Fiind introduse în serviciul 
religios, li s-au stabilit funcții specifice şi limbaj propriu. Totodată, li 
s-au dat şi alte întrebuințări, pentru a ajuta comunitatea să fie ferită de 
dezastre şi să fie anunțată de producerea altor evenimente impor-
tante. Uneori doar comunitatea respectivă desluşeşte toate mesajele 
transmise cu ajutorul clopotelor. Glasul lor este recunoscut iar 
chemarea lor este acceptată de membrii comunității, care acționează 
în consecință, în funcție de mesajul transmis. Construite cu eforturi 
financiare, uneori greu de bănuit, clopotele reprezintă obiecte de cult 
valoroase, atât prin importanța cât şi prin vechimea şi aspectul lor. 
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Foto 1. Cel mai mare clopot din lume, „Clopotul Țarului” din 

Kremlin, Rusia, 218 t şi 6,6 m diametru. 
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Foto 2. Ornamentarea clopotelor (motive florale şi inscripții) 
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Foto 3. Adresa Scaunului Şcolar din Racovița 
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Foto 4. Document de comunicare a rechiziționării clopotelor 

de la Biserica din Veştem, februarie 1916 
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Foto 5. Document de definitivare a rechiziționării clopotelor, 

Veştem, august 1916 
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Foto 6. Document de înştiințare a livrării clopotelor şi a facturilor 

aferente, la Veştem, 9 noiembrie 1921 
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Foto 7. Filă a manuscrisului realizat de preotul Nicolae Cado, din 

Pâclişa 
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Cântatul după mort la Gura Râului. 
Studiu de caz 

Rodica BRAD 

Le chant funèbre à Gura Râului. Etude de cas 

Résumé 
Nous nous proposons de présenter la coutume foklorique du „bocet” 

circonscrite à la commune de Gura Râului, du département de Sibiu. Cette 
pratique du „bocet” (chant funèbre) est menacée par la disparition. Nous exem-
plifions cette pratique par le cas de la dernièrè „bocitoare” (pratiquante) de 
cette commune, Căpățână Raveca, qui a été l’une des „bocitoare” de la 
commune Gura Râului représenté une communauté de montagne, foncièrement 
traditionnelle et typique pour l’espace transylvanien. 

Mots cle: bocet, Gura Râului, Căpățână Ravecá, mort, vie, regret, adieu. 
 

Motto 
„Poporul nostru are o concepție optimistă asupra vieții şi 
de aceea… plânge pe cel mort, îl tânguieşte de curmarea 
vieții, iar popoarele care au avut sau au o concepție curat 

pesimistă într-această privință petrec cu jocuri şi cântece 
vesele pe cel mort şi se bucură că, stingându-se o viață de 

om, s-a curmat un rău trimis de soartă ori de zei […]. Pentru 
român moartea e totdeauna o siluire a voinței sale, pentru 

că el iubeşte viața aşa cum i s-a dat şi vrea să trăiască.” 
George Coşbuc 

 

Gura Râului este, pentru cine nu ştie, una dintre cele mai frumoase 
aşezări din Mărginimea Sibiului, aflată la circa 15 km distanță atât de 
Sibiu cât şi de Săliştea Sibiului, considerată capitala Mărginimii atât 
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prin frumusețea locului şi importanța lui cât şi prin faptul că a dat 
țării un număr de 12 academicieni. 

Străveche vatră românească atestată documentar încă din secolul 
al XV-lea, Gura Râului se bucură de reputația pe care i-a conferit-o în 
timp tradiția preoților Manta, originari din comună, în a căror casă 
primitoare au poposit sau au fost invitate multe personalități strălucite 
ale culturii şi literaturii române între care Mihai Eminescu, Ion 
Agîrbiceanu, George Coşbuc, Ilarie Chendi, Liviu Rebreanu, Emil 
Cioran, dar mai ales Lucian Blaga, cel care a tradus numele comunei 
în italiană, dându-i astfel acesteia unul dintre acele patronime literare 
inegalabile, întemeietoare, şi în acelaşi timp înalt poetice, şi anume 
Bocca del Rio. Iar acest patronim legat pentru totdeauna de numele lui 
Blaga nu este întâmplător pentru că în comună s-a creat în timp o 
comunitate de italieni aduşi mai întâi de Maria Tereza în veacul al 
XVIII-lea şi mai apoi tot de Imperiul austro-ungar în scopul prelucrării 
lemnului din regiune. Intre 1950 şi 1958 Lucian Blaga a petrecut câte 
trei luni în fiecare vară în grădina Popii Manta, şedere care i-a inspirat, 
se pare, micul şi delicatul poem intitulat chiar Bocca del Rio. Satul îi 
evoca lui Blaga spațiul mioritic teoretizat de el în Trilogia culturii, iar 
despre frumoasa comună mărgineană, poetul spunea: E ceva cald şi 
italic la Bocca del Rio, dar şi ceva nespus de românesc… La Gura 
Râului m-am întors la izvoare şi ele curg şi sună neîncetat. 

Ne propunem să ne ocupăm pe scurt de ceea ce noi considerăm 
a fi, într-o perspectivă desigur restrictivă, bocetul la Gura Râului sau, 
mai precis, cântatul după mort. De ce? Pentru că, de fapt, nu e vorba 
de un obicei, în sensul propriu al cuvântului, ci de mult mai mult decât 
atât, de un fenomen complex, cristalizat în veacuri ca formă de spiri-
tualitate populară, sincretică, rezultat al perpetuării unor ritualuri şi 
tradiții precreştine în spațiul românesc care stă mărturie despre filosofia 
vieții şi a morții ca şi despre marea forță de creație a poporului nostru. 

Chiar dacă este mai puțin obişnuită circumscrierea unui asemenea 
obicei unei comunități restrânse precum ar fi, în cazul nostru, 
comuna Gura Râului, ne propunem să urmărim această problematică 
într-un spațiu tradițional, acela al unui sat de munte din Mărginime 
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unde se manifestă puternic, ca peste tot acolo unde se mai păstreză 
obiceiul, amenințarea cu dispariția, ca urmare în primul rând a evolu-
țiilor sociale şi economice de la care nu face excepție nici această 
comunitate, în esență tradițională. 

Bocetul: repere teoretice 

Bocetul este înregistrat drept un cântec ritualic legat în general 
de ritualul înmormântării la români. DEX-ul îl notează ca fiind un 
fenomen constând dintr-o lamentație improvizată, de obicei versificată 
şi cântată pe o anumită melodie care face parte din ritualul înmormân-
tărilor la țară, iar ca gen, reprezintă o specie a liricii populare constând 
din versuri sau din cuvinte improvizate, cântat pe o melodie lamentată la 
înmormântări. 

Aşa cum consemnează etnologii, istoric vorbind, bocitul mortului 
este un obicei păgân preluat la noi de la romani şi greci la care înmor-
mântările se făceau cu bocitoare plătite. Ca atestare documentară, 
plângerea morților este o practică înregistrată la toate popoarele, atestată 
fiind deci şi la strămoşii noştri, atât pe linia daco-getică, cât şi pe cea 
romană. Aşa cum arată Constantin Brăiloiu, obiceiul jelirii morților 
se întâlneşte în toate ținuturile româneşti, avându-şi rădăcinile în 
credințele insuflate geto-dacilor de către Zalmoxis. Ideea nemuririi 
pentru geto-daci simbolizează dorința de repetare a vieții pe pământ, 
chiar dacă implică şi latura dureroasă a despărțirii de viață. În folclor, 
conştiința ireversibilului se reflectă în cântecele ceremoniale. 

De fapt, bocitul nu este un fenomen singular în cadrul ritualului 
funerar, ci trebuie văzut într-un sistem complex de practici şi obiceiuri 
reunite în jurul cultului morților, încadrându-se în seria obiceiurilor 
de înmormântare. Aşa cum relevă Gheorghe Oprea, obiceiurile de 
înmormântare fac parte din fondul cel mai stabil al valorilor documen-
tare şi estetice, cu profunde semnificații în ceea ce priveşte profilul 
spiritual şi specificul etnic.1 Acelaşi cercetător evidențiază originea 

                                                   
1 Gheorghe Oprea, Folclorul muzical românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 237. 
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precreştină a acestor practici străvechi care atestă continuitatea elemen-
telor geto-dacice şi daco-romane în cultura poporului român. Obiceiurile 
de înmormântare atestă caracterul tradițional al manifestărilor, 
importanța cultului strămoşilor, a relațiilor dintre om şi natură, a 
simbolului drumului din mitul marii treceri, a practicilor profilactice, 
a ritualurilor ini țiatice din ceremonialul funebru.1 

Ceremonialul funerar cuprinde următoarele etape: 
- depărtarea de cei vii; 
- pregătirea trecerii; 
- integrarea în lumea morților şi restabilirea echilibrului social 

rupt prin moartea ființei. 
 

Gheorghe Oprea procedează la sistematizarea producțiilor după 
criteriul funcției, al tematicii şi al modurilor de realizare. Astfel, cerce-
tătorul distinge: 

a) cântecele ceremoniale: ale bradului, ale zorilor, de priveghi, 
de petrecut, toate cântate în grup; 

b) bocetele care se cântă individual, doar în timpul zilei, fiind 
legate de anumite momente ale ceremonialului funerar. Cu 
toate acestea, există şi bociri rituale; 

c) repertoriul instrumental; 
d) versul-mai puțin reprezentat comparativ cu celelalte genuri 

vocale, fiind de origine semi-cărturărească şi de dată mai 
recentă (prezent în Transilvania şi Banat). 

 

Distincția se impune de plano, după părerea noastră, între cele 
două, adică între cântecul ritual şi bocet. Astfel, dacă cel dintâi este 
interpretat în grup la un anume moment, după anumite legi şi de către 
femei care nu sunt rude ale mortului2, bocetele sunt revărsări melodice 
ale părerii de rău, cîntece individuale ale rudelor, ca acte obligatorii de 
bună-cuviință față de mort, fiind expresii spontane ale durerii 

                                                   
1 Ibidem, p.239. 
2 Constantin Brăiloiu, Ale mortului, Bucureşti, SGR, 1981, p.3. 
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pricinuite de dispariția celui in cauză1. Constantin Brăiloiu observă 
că în zonele folclorice care au păstrat cântecele ceremoniale, lipsesc 
anumite momente din suita ceremonială (aducerea bradului, priveghiul, 
zorile, ale sicriului, despărțirea de casă, ale drumului, ale țărânii etc)2. 

De asemenea, față de cântecele ceremoniale, bocetele sunt mai 
realiste, iar caracterul lor profan este mai pregnant. În acelaşi timp, 
distribuirea bocetelor în cadrul ceremonialului funerar este mai liberă 
în comparație cu cea a cântecelor rituale, având un grad mai mare de 
spontaneitate. Bocirea la căpătâiul mortului ține de bun simț, fiind, 
până de dată relativ recentă, obligatorie în societatea rurală tradițională, 
şi reprezentând o formă de catharsis, de purificare prin eliberarea de 
durere sub forma sincretică specifică, concretizată în versuri cântate 
de o persoană apropiată la căpătâiul celui decedat. 

Cât priveşte o tipologie a bocetelor, aceasta s-ar putea regăsi în: 
Bocirea propriu-zisă, individuală, a celor din familie care are loc 

indiferent de moment (exceptând totuşi perioada nopții). 
Bocirea rituală care are loc în anumite momente cum ar fi cel 

în care se trag clopotele, când se aşează mortul în sicriu sau când acesta 
este scos din casă, când se intră în cimitir etc. 

După înmormântare, bocirea rămâne fie spontană, fie rituală, 
publică. 

Este de remarcat şi faptul că bocirea o fac doar femeile, în primul 
rând rudele, femeile străine plângându-şi morții lor la înmormântări. 
Plângerea simultană a mai multor femei sporeşte însă dramatismul 
ceremonialului ritual. 

Cât priveşte filosofia românească a bocitului, trebuie spus că, la 
români, ea nu exprimă revolta împotriva morții şi nici resemnarea în 
fața acesteia, ci părerea de rău față de stingerea vieții şi a pierderii 
persoanei dragi. În orice bocet însă, accentul nu cade pe obligativitatea 
actului bocirii, ci pe tensiunea psihică şi pe suferința morală a 
pierderii ființei dragi. 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Constantin Brăiloiu, Ale marcului din Gorj, Bucureşti, Societatea Compozitorilor români, 1936. 
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În funcție de întrepătrunderea dintre text şi melodie, au fost 
individualizate mai multe tipuri de bocete: 

a. Cu forme arhitectonice strofice şi texte regulat versifi-
cate-octosilabice, izometrice, rar hexasilabice; 

b. Cu forme arhitectonice deschise şi texte cunoscute anterior, 
dar combinate cu versuri improvizate în momentul cântării, 
fiind o formă intermediară spre improvizația propriu-zisă; 

c. Cu forma liberă şi tipare ale prozei izometrizate în timpul 
cântării; 

d. Cu forma liberă pe texte neversificate. 
 

Etnologii mai subliniază şi trăsăturile muzicale generale ale 
bocetelor. Astfel, printre acestea, se impune caracterul recitativ şi silabic 
al melodiilor, materialul sonor cu număr redus de sunete, profilul 
descendent şi mersul treptat al melodiilor, ritmul etc. 

De asemenea, funcția bocetului influențează atât structura sa 
ritmică, cât şi pe cea arhitectonică. Cezurile sunt date fie de sunetele 
lungi, fie de pauzele umplute cu hohote de plâns sau suspine. Există 
şi cezuri de linie melodică în bocetele organizate strofic, după fiecare 
rând sau după fiecare trei rânduri ale strofei melodice. De asemenea, 
cu cât improvizația este mai liberă, cu atât cezurile îşi pierd regulari-
tatea, dimensiunea rândurilor melodice oscilând în funcție de numărul 
diferit al silabelor. 

Bocetul la Gura Râului 
Dacă până nu demult, la Gura Râului era considerat ruşinos ca 

nimeni să nu bocească la căpătâiul mortului, astăzi fenomenul a 
devenit de-a dreptul rar, amenințat fiind de dispariție. Astfel, în urmă 
cu 50 de ani, o înmormântare fără bocete ar fi fost un sacrilegiu, 
arătând lipsă de dragoste şi respect față de cel plecat în lumea 
drepților. Astăzi obiceiul se mai practică doar sporadic, cu caracter mai 
degrabă de excepție la înmormâtările satului, iar Căpățână Raveca ar 
fi, în acest spațiu, aşa cum s-a spus, ultima bocitoare. 
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Ținând cont de reperele teoretice menționate mai sus, considerăm 
că, cu timpul, s-a produs un fel de glisare dinspre cântecul ceremonial 
înspre bocet şi chiar menționăm prezența celei de-a patra manifestări 
a ritualului ceremonial funebru cu apariția versificatorului semicărtură-
resc în seama căruia rămâne – nu se ştie încă pentru câtă vreme – 
bocitul. Sunt, fără îndoială, semne alarmante ale dispariției în timp a 
bocetului, fenomen antropologic sincretic, extrem de vechi şi transmis 
până acum firesc de la o generație la alta. 

În comuna sibiană, verbul a boci nu există în vocabularul oame-
nilor. Femeile care bocesc spun că se cântă după mort şi susțin că 
aceasta este o formă de a-şi arăta părerea de rău la plecarea din lume 
a cuiva apropiat, care este, de regulă, o persoană din familie. Cântatul 
după mort se produce mai ales în zilele consecutive morții sau la 
înmormântare. Sunt însă, sau mai precis erau situații în care membrii 
familiei continuau să se cânte la cruce ori de câte ori mergeau la cimitir, 
sau pur şi simplu spontan, atunci când îşi aduceau aminte de cel 
dispărut. 

Aşa cum se întâmplă peste tot, bocitul se produce doar la lumina 
zilei, crezându-se că, în timpul nopții, acesta ar poate afecta liniştea 
mortului sau a celei care se cântă. 

La Gura Râului bocitul nu a fost niciodată o profesie, nepresupu-
nând nicicând primirea de foloase sau bani. De regulă, se cântă doar 
femeile din familia mortului sau cunoştințele apropiate acestuia, uneori 
vecinele şi în mod evident, niciodată bărbații. Cu toate acestea, la 
Gura Râului au devenit cunoscute câteva femei care în timp au fost 
recunoscute ca pricepute în materie. 

Discutând cu una din ele, am aflat că versurile pe care ea le bro-
dează nu sunt de regulă făcute ad-hoc, ci gândite şi prelucrate expres 
în minte, de îndată ce s-a aflat în sat vestea morții. Bocitoarea culege 
date de viață despre persoana decedată, amănunte legate de circum-
stanțele morții, numele celor apropiați din familie etc. Pentru a afla 
cât mai multe astfel de lucruri, aceasta se prezintă la priveghi unde ştie 
că oamenii rememorează în discuții tocmai asemenea aspecte. Uneori, 



 209 

bocitoarea repetă chiar, intrându-şi în rol la priveghi, cântându-se, în 
pregătirea cântatului de la înmormântare. Aceeaşi bocitoare a mărtu-
risit că, pentru a se putea cânta, nu plânge niciodată, tocmai pentru 
a-şi putea controla stările şi pentru a putea articula cu claritate mesajul 
pregătit. Când persoana este din familia mortului, aceasta poate 
cunoaşte toate evenimentele din viața acestuia, îi ştie crucea, destinul, 
ca şi pe toți cei de la care mortul îşi ia rămas bun. O zi-două gândeşte, 
prelucrează informația, potriveşte textul pe care urmează să-l cânte 
la înmormântare. Aceeaşi informatoare mai spune că, cu toate că rar 
se mai cântă câte cineva la căpătâiul mortului, vârstnicii din sat arată 
adesea cât de trist este faptul că se pierde obiceiul, iar cei la al căror 
mort se cântă cineva se arată mulțumiți tocmai pentru că cineva le-a 
exprimat durerea, prin cântarea la groapă. Vârstnicii, în special, afirmă 
că cu greu se pot obişnui cu înmormântările reci, fără lacrimi şi 
bocete, aşa cum erau ei obişnuiți altădată. Cei tineri însă, întrebați ce 
cred despre acest obicei, par a nu-l cunoaşte sau îl privesc cu rezervă. 

Profil de bocitoare: Căpățână Raveca 

În vârstă de 81 de ani, Raveca este fiica unui cunoscut rapsod 
popular, Ion Hanzu din Gura Râului, decedat în anul 1971. Acesta a 
luptat în primul Război Mondial pe fronturile din Galiția, din Italia şi 
din Rusia şi a scris poezii inspirate de război, dar şi altele în care a 
cântat depărtarea de satul natal şi de familie. Ion Hanzu a cules şi a 
prelucrat folclor local din Gura Râului, dar şi din alte zone din țară 
prin contactul direct pe care l-a avut sub arme cu oameni din toate 
părțile ţării. Greu încercat de viață, Ion Hanzu a rămas văduv cu cei 
opt copii pe care i-a crescut singur, înfruntând de tânăr mari greutăți. 

La moartea soției sale, Ion Hanzu a scris poezia Tânguirea unui 
soț pentru soția lui răposată de curând. Acest text se află, după 
părerea noastră, la confluența dintre genul popular şi cel cult. Poem 
narativ, acesta se deschide cu prezentarea stării de normalitate în care 
cei doi soți îşi creşteau copiii înaintea teribilei morți a acesteia: 
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Într-un sat din țara noastră 
Trăiau cândva fericiți 
O familie cinstită 
Cu copii şi cu părinți. 
 

Se iubeau cu drag părinții 
Şi lucrau cu mare spor 
Cu nădejde şi credință 
Să-şi crească copiii lor. 
 

Oricât de înspăimântătoare, moartea face însă parte din ciclul 
natural, aşa cum spune rapsodul: 

Dar natura se mai schimbă 
Căci natura-i schimbătoare 
Şi cu iarnă şi cu vară 
Şi căldură şi răcoare. 
Tot aşa este şi omul 
De natură rânduit 
Azi e vesel şi munceşte 
Mâine plânge la mormânt. 

 

Vestea năpraznică a morții se raspândeşte fulgerător în sat, îngro-
zindu-i pe toți: 

Într-o zi de dimineață 
Fără ca s-avem vreo ştire 
Clopotul din sat vesteşte 
O mare nenorocire. 
 

S-a aflat prin sat o veste 
Satu-ntreg s-a-nfiorat 
Că o mama şi-o soție 
A plecat şi ne-a lăsat. 
 

Din acest moment dramatic al textului, perspectiva se schimbă, 
relatarea făcându-se la persoana I: 
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Jalea mi-a intrat în curte 
Casa-mi pare că-i pustie 
C-am rămas pe negândite 
Fără sprijin şi soție. 

 

Jalea şi dezolarea cresc într-o gradație care pleacă de la starea 
psihică a naratorului ajungând să cuprindă pământul şi astrele: 

Tristă-mi pare lumea toată 
Viața-mi pare-un negru chin 
Inima mea nu mai poate 
Nici să plângă cel puțin. 
 

Universul întreg suferă de durerea pierderii soției dragi: 
Luna plânge parcă-n ceruri 
Stelele parcă-s pustii 
C-a plecat din casă mama 
Celor opt copii. 

 

Speranța regăsirii, deşi iluzorie, îl animă însă pe soțul neconsolat: 
Pieptu-mi bate şi zvâcneşte 
Vreau în lume să pornesc 
Să mă duc în lumea toată 
Să mi-o caut, poate-o găsesc. 
 

În mod incontestabil, Raveca Căpățână a moştenit talentul de la 
tatăl său. Era cel de-al patrulea copil al familiei. Avea doar zece ani 
când i-a murit mama şi, cu timpul, ea a preluat toată rânduiala casei, 
îngrijindu-şi de mică tatăl şi frații. Apoi s-a măritat şi a avut ea însăşi 
cinci copii, de la care are şase nepoți. A avut parte de o viață grea şi a 
fost de mică marcată de suferință. Mărturiseşte că, atunci când se 
cântă după câte un mort, îşi plânge propria jale şi mai ales faptul că a 
crescut de mică fără mamă. Am spune că acest destin a hărăzit-o să 
înțeleagă durerea oamenilor şi că, plângându-le durerea, îşi plânge de 
fapt mama la nesfârşit, a cărei plecare din lume a dat nota tragică a 
destinului ei. Nu se plînge însă de lipsă de noroc, convinsă fiind, aşa 
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cum spune ea însăşi, că fiecare om are-un dar şi-un amar. Înțeleg 
prin această frumoasă zicere că omului îi este dat atât binele şi 
fericirea în viață, cât şi suferința şi nefericirea. 

Aşa cum mărturiseşte chiar ea, a început să se cânte la morți 
începând cu momentul decesului tatălui ei, survenit în anul 1971. E 
vorba deci de o practică de mai mult de patru decenii. Iată ce spune 
ea însăşi despre începutul acesteia: necazul m-a adus la căpătâiul 
morților. Am rămas orfană şi am vrut să îmi răzbun-în versuri-durerea 
cea mare. Chiar dacă şi-a notat cu atenție fiecare bocet, ea mai spune: 
am ars multe dintre versurile compuse de mine, parcă nu-mi mai 
trebuie uneori atâta suspin. Cât despre regulile care țin de practica 
bocetului, versurile nu sunt neapărat concepute înaintea bocetului, aşa 
cum afirmă chiar ea: nu-mi pregătesc niciodată cuvintele de acasă, 
ele îmi vin pe moment, cum stau la înmormântare şi trebuie să ştiu 
despre ce vorbesc. 

Raveca şi-a creat ea însăşi nişte reguli care sunt de bun simț: 
cântatul după mort e diferit în funcție de rudele care rămân: « zic altfel 
pentru fiu, fiică, mamă, tată, soră sau frate », precizeză ea. Apelativele 
dragul meu, draga mea, iubitul meu etc. sunt însoțite de interjecții 
care exprimă durerea precum vai, ah etc. după care urmează plânsetul. 
Dacă începutul evocă momentul morții iar cuprinsul presupune de 
cele mai multe ori o narațiune a momentelor vieții celui plecat, sfârşitul 
bocetului conţine un bun rămas de la cei apropiați care trebuie să se 
împace cu soarta şi cu voința lui Dumnezeu. 

În cazul Ravecăi suntem deci în prezența unei persoane pentru 
care pierderea mamei la o vârstă fragedă a însemnat descoperirea 
greutăților vieții care urmau să se perpetueze la nesfârşit în existența 
femeii. Marcată pentru toată viața ei de pierderea mamei în copilărie, 
Raveca a perceput în suflet o chemare către bocet, simțind că, plân-
gând durerile oamenilor, îşi putea plânge mama şi apoi tatăl, pe frații 
răposați sau, mai târziu, soțul plecat şi el din lume după o grea suferință. 
De fapt, aşa cum precizează ea însăşi, nu te cânți decât după oameni 
apropiați, cunoscuți, a căror pierdere te doare. În aceste condiții, nu este 
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de mirare că participarea sufletească a bocitoarei este mare, pentru că 
aceasta îşi plânge ea însăşi mortul, iar când vorbeşte în numele altora, 
ştie, intuieşte sentimente şi stări ale celui plecat, evocă evenimente, 
soarta acestuia, şi se adresează, în numele lui, celor apropiați lui, 
încercând să-i consoleze, să-i mângâie în suferința lor prin împăcare 
cu soarta. 

Raveca mai mărturiseşte că la înmormântările la care mergea nu 
putea să nu se cânte. Iată cum descrie acest imperativ al cântatului: 
Când văd că nimeni nu plânge, mi se pune un nod în gât şi mi se face 
rău. Trebuie să vorbesc. Am putea spune comentând metaforic, că 
Raveca simte puternic presiunea psihologică a pierderii, dar, se pare, 
înțelege şi să dea glas vocii tăcute pentru eternitate. 

Deşi Raveca Căpățână şi-a rânduit ea însăşi bocetele într-un 
caiet, acesta se deschide cu textul anterior, prezentat de noi, al 
jelaniei tatălui ei la moartea soției, după care este inserat un altul, cu 
caracter autobiografic, în care autoarea îşi plânge suferința din copilărie. 
Acesta este de fapt şi titlul textului în cauză în care autoarea îşi plânge 
copilăria lipsită de căldura şi ajutorul mamei: 

Amărâtă-i inima 
Că viața mi-a fost grea. 
Că multe am tras în lume 
Dar nu pot spune la nime. 
 

Când eram mică copilă 
Aveam mama lângă mine. 
Aveam mamă şi-aveam tată 
Şi şapte frați laolaltă. 
 

Zece ani am împlinit 
Când mama m-a părăsit 
Şi-a lăsat pe seama mea 
Toată povara cea grea. 
 

Să le port la toți grija 
Că n-are cini le-o purta. 
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Cu haine să-i rânduiesc 
Mâncare să le gătesc. 
 

Iar eu nimic nu ştiam 
Făceam, Doamne, cum puteam 
N-aveam mamă nici surori 
Numai şase frățiori. 
 

Mânuțele tinerele 
Cum să facă lucruri grele? 
Mintea crudă îmi era 
Cum să rânduiesc cu ea? 
 

Dar nu aveam cui mă plânge 
Durerea să mi-o alunge 
Mă gândeam că Dumnezeu 
Va-ngriji de traiul meu. 

 

Un cântec asemănător, care prezintă sub formă de narațiune 
moartea unui soț şi a unui tată multiubit, este aşezat înaintea bocetelor 
de către Raveca Căpățână. 

La moartea unui prunc de 5 luni, copil unic dintr-o familie res-
pectată a satului, Raveca Căpățână s-a cântat cu jale evocând, în numele 
fetiței, întâmplări nefericite din spital şi exprimând jalea celei care plea-
că din lume lăsându-şi neconsolați părinții şi rudele. Iată câteva versuri: 

Iată ceasul mi-a venit 
Şi lumea am părăsit. 
Astăzi al meu soare sfinte 
Şi mormântul mă înghite. 
 

Vrut-a Domnul şi toți sfinții 
De mică să las părinții. 
Şi să plec din astă lume 
Precum scriptura ne spune. 
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Rămas bun, iubiți părinți, 
Cari vărsați lacrimi fierbinți. 
Că-n lume cât am trăit 
Tare mult v-am necăjit. 
 

C-aveam suferință grea 
Şi nimeni nu mi-o ştia. 
Că cuvinte n-am ştiut 
Să vă spun ce m-o durut. 

 

Prin vocea bocitoarei, fetița îşi cere iertare pentru plecarea din 
lume: 

Nu fiți dragă supărați 
Că pe mini mă-nmormântați. 
Că eu, dragă, nu-s de vină 
Că-i moartea fără de milă. 
 

Că aş fi vrut să trăiesc 
Aş fi vrut mare să cresc 
Părinții să-i îngrijesc 
Bunicii să-i omenesc. 
 

Nu mă plângeți cu durere, 
Cerul vă dă mângâiere 
Dumnezeu e cu-ndurare 
Şi de toți el grijă are. 

 

La moartea năpraznică a unui băiat din sat, care s-a înecat în 
apele Iezerului, Raveca imaginează un rămas bun înduioşător: 

Rămas bun, iubită mamă, 
Eu mă duc, Domnul mă cheamă. 
Rămas bun, tată iubit, 
C-acum ceasul mi-a sosit. 
 

Iar tu frate şi surori 
Cu lacrimi în ochişori 
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Ştiu că inima vă doare 
Vă rog pe toți de iertare. 
 

Aceeaşi jelanie se întâlneşte şi în bocetul Ravecăi la moartea 
unei tinere din sat: 

Rămas bun, iubită mamă, 
Eu mă duc, Domnul mă cheamă, 
Că mi-a venit înger sfânt 
Să mă duc de pe pământ. 
 

În loc de căsătorie 
Veni moartea cu urgie 
Şi în loc de nuntă mare 
Îmi faceți înmormântare. 

 

În acelaşi registru, ea boceşte la moartea unei fete de măritat: 
Vai, Ravecă, draga mea, 
Te rog din inima mea, 
Să îmi spui cu-adevărat 
Doctorii ce leac ți-au dat 
 

Că-n loc să te lecuieşti 
Te duc ca să putrezeşti 
Şi-n loc să te faci bine 
Mi te duci, dragă, din lume. 

 

La împlinirea a şase săptămâni de la moartea soțului ei, a cărui 
ultimă perioadă de viață a fost marcată de neputința orbirii, Raveca îi 
transmite acestuia un gând pios: 

Dumnezeu să-ți răsplătească 
Suferința pământească 
C-ai trăit opt ani de zile 
In mare întunecime. 
 

Totul negru-n jurul tău 
Doamne, cum ți-o fost de greu! 
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N-ai văzut rază de soare 
Nici cea de la lumânare. 
 

Domnul să te odihnească 
In lumina cea cerească. 

 

La moartea unei vecine dragi, Raveca s-a cântat astfel: 
Vai, vecină, draga mea, 
Cum ți-o fost moartea de grea! 
Singură în pat culcată 
Şi cu uşa încuiată. 
Şi-o venit moartea la tine 
N-o putut-o opri nime. 
 

La moartea fără lumânare a unui cioban din sat, moarte survenită 
în locul unde acesta îşi ținea oile: 

Vai, Ilie, dragul meu, 
Vai, cum îmi pare de rău 
Dar nu-mi pare numai mie 
Că-i pare la cini te ştie. 
 

C-ai murit moarte amară 
Şi-ai murit din sat afară. 
Departe dragă de sat, 
Fără lumină la cap. 
………………………… 
Că-n toată viața ta 
Ți-a fost munca tare grea 
Cu caru, cu oile 
Pe toate cărările. 
 

Toate locurile rele 
Au fost potecile tele. 
Nici noaptea n-ai hodinit 
Oile ți le-ai păzit. 
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Iar acum ți le-ai lăsat, 
Moartea crudă te-o luat. 

 

Plecarea din viață a acestui om este însă şi un prilej de revedere 
cu fiica sa moartă de tânără: 

Tu meri cale-ndepărtată 
De nu mai vii niciodată. 
Acolo-i şi Raveca, 
Te-i duce, dragă, la ea. 
Doamne, cum s-o bucura, 
Săraca, când te-o vedea! 

 

Haide, tată lângă mine, 
Că mi-e tare dor de tine. 
Eu, dragă ți-am pregătit, 
Un loc bun de hodinit. 
 

Amândoi să povestim 
Să nu ne mai despărțim. 

 

La moartea unui frate al ei, Raveca se cântă: 
Dragul meu, fratele meu 
Cum te-ai înşelat de rău! 
Te-a strigat, dragă, moartea 
Şi ai ascultat de ea. 
…………………………………… 
Acasă te-ai înturnat 
Şi pe pat te-ai aşezat. 
Iar moartea mi te-a luat. 
 

La moartea unui june Raveca s-a cântat astfel: 
Vai, moarte, arde-te-ar focu 
C-aicea nu ți-a fost locu. 
Să te fi dus prin străini 
Pe la oameni mai bătrâni. 
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Ai ieşit la drumu’ mare 
Şi ai luat la întâmplare 
Ai luat om tinerel 
Nu ți-a fost milă de el. 
 

Este impresionant acest palmares de bocete al Ravecăi, întins pe 
durata a patru decenii, în care sunt povestite durerile oamenilor satului 
legate de pierderea ființelor dragi. Parcurgându-le, ai sentimentul 
punerii laolaltă a acestor vieți curmate, al întoarcerii în timp la viața 
cu ei, al unui continuum al însuşi sufletului satului care-şi plânge morții 
într-un cor ce aminteşte de catharsisul, grec cu învățăminte despre viață 
şi moarte, despre contingent şi imanent, aşa cum le-a văzut țăranul 
român în marea şi infinita lui înțelepciune. Ființa micuță a Ravecăi, 
abstrasă parcă în parte din lumea materială, respiră spiritualitate, cre-
dință şi o seninătate proprie spiritelor împăcate cu lumea şi mai ales 
cu marile ei dureri. Suferința cere eliberare, catharsis, iar filosofia de 
viață te înscrie într-un şir nesfârşit al generațiilor ale căror voci se fac 
ascultate prin vremuri şi dincolo de ele. 
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Funcţia terapeutică a bocetului 

Emilia TOMESCU 

The Therapeutical Function of Wailing 

Motto: 
„Draga maichii, după tine îmi pare rău şi bine!” 

Bocet din Maramureş 

Abstract 
The song for the dead or the mourning song has a therapeutic function 

in itself as it accomplishes more effects such as the reestablishment of the 
equilibrium lost when one member of the community dies. It helps the person 
who practises it accept human destiny. It gives the ‘opportunity’ to send 
messages to the beloved who left this world. It also helps to preserve hope 
and the courage to cope with all the problems and challenges life can offer. 
It is a chance to forgive, reconcile and get inner peace. It can help heal the 
soul as well as the mind. And all these are true for both the individual and the 
group because this kind of ritual practice strengthens the feeling/sentiment 
of belonging to a world with more levels. It comes from ancient times and 
from all over the world and it has resisted through the ages due to its 
extremely deep motivation. It is practised by women, related or not to the 
dead person, for free or for a symbolic payment. 

Key words: song for the dead, therapy, community, tradition, ritual, 
myth, symbol 

 
În cadrul riturilor sociale şi comunitare, riturile religioase 

ocupă un prim loc, reprezentând forme de mediere între niveluri 
diferite ale realității . Ele sunt precedate de o delimitare a spațiului 
ritualic şi a timpului ritualic prin formule şi prin gesturi specifice 
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(semnul crucii, tămâiatul, bocitul, baterea clopotului şi altele) care 
potențează capacitatea de sublimare a ritului1. În acest sens, se poate 
afirma faptul că ritul funționează ca un canal, ca o legătură între două 
planuri ale realității atât ca dispozitiv cât şi ca un context simbolic, în 
cazul nostru – între lumea de aici, cu dor şi cea de dincolo, fără dor: 

Dalbul de pribeag... 
Că e călător 
Dintr-o lume-ntr-alta, 
Dintr-o țară-ntr-alta, 
Din țara cu dor 
În cea fără dor 
Din țara cu milă 
În cea fără milă2 

 

Ritul, posedând o dimensiune istorică, furnizează în acelaşi timp 
o formă şi o substanță care sunt ale culturii. Şi aceasta, pentru că ritul 
este forma în care trebuie să accepți să te scufunzi pentru a-i aparține3. 
Gesturile rituale, codificate prin însăşi natura lor, produc efecte profun-
de asupra actorilor lor. Blaise Pascal afirma în acest sens că trebuie 
să îngenunchem şi să adoptăm gesturile credinței pentru a crede4, 
deoarece modalitatea de înțelegere a ritului ține de un cadru transformat 
în model. Această schimbare a registrului mental îi va oferi ritului 
credibilitate şi, în plus, eficacitate: această transformare ne permite să 
pătrundem serios într-un alt regim de percepere şi de credință, cu 
deschidere spre posibilitatea unei eficacități simbolice. Iar contextul 
ritualic, în ansamblul său, ajunge până la a genera stări modificate de 
conştiință, realitatea devenind simbolică şi chiar simbolic performativă, 
din moment ce este capabilă să transforme această realitate5. 
                                                   
1 Pascal Lardellier, Teoria Legăturii Ritualice, Antropologie şi Comunicare, Tritonic, Bucureşti, 

2003, p. 77 
2 Constantin Brăiloiu, Zorile din casă, apud Ofelia Văduva, Magia darului, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 1997, pp. 243-244 
3 Ibidem, pp. 71-73 
4 Blaise Pascal, apud Pascal Lardellier op. cit., p. 93 
5 Pascal Lardellier, op. cit., p. 91 
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Repertoriul funebru românesc include trei specii literare şi 
muzicale, reprezentând trei paliere ale ritualului funerar şi care, împre-
ună, conturează o adevărată Carte Românească a Morților : 
cântecele rituale, cântate, de obicei, de un grup de femei mature, 
bocetele pe care le performează îndeosebi femeile din familia celui 
plecat şi versurile funerare care, fiind o creație a cărturarilor săteşti, 
sunt cântate de dieci înainte de plecarea la cimitir. 

Dintre cântecele rituale, cele mai impresionante şi mai cunoscute 
sunt Zorile, care conțin mesajul prin care dalbul de pribeag, 
călătorul este instruit să meargă pe calea lungă neîntorcătoare. 
Zorile reprezintă palierul mitologic al cântecului ritual, au forma unui 
dialog, leagă într-un mod fluid cele două dimensiuni ale realității prin 
care călătoreşte sufletul nemuritor. Cele trei cântărețe amintesc, prin 
rolul inițiatic pe care îl interpretează, de cele trei ursitoare care au 
stabilit coordonatele destinului pământesc: 

Zorilor, surorilor, 
Mândrelor voi zânelor! 
Ian grăbiți voi de ziliți 
Şi pe Ion îl întâlniți 
Şi-l întoarceți înapoi 
Să vină el iar cu voi 
L-astă lume luminată 
De Dumnezeu bun lăsată… 
La vânt, ploaie şi la soare 
Şi la apă curgătoare; 
La frați, surori şi la mamă 
Care pe el cu dor îl cheamă 
– Bine, că noi vom grăbi 
Şi de loc că vom zili 
Dar cine-n lume că poate 
Să-mplinească doruri toate? 
Ce ursita a ursit 
Şi-n lume s-a împlinit 
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Rămâne nestrămutat, 
Chiar şi pentru împărat… 
Plângi tu lună şi tu soare 
Când omul din lume moare. 
Plângeți şi voi patru vânturi 
Din toate patru pământuri 
Plângi o lume şi alină 
Clipa cu suspinuri plină 
Că o stea iar a căzut 
Şi din lume a trecut1. 

 

Ca spațiu şi timp cu deschidere spre sacru, ritul poate fi considerat 
un context de comunicare la un dublu nivel – cel al membrilor ritului 
între ei şi la nivelul ansamblului acestora spre valori şi reprezentări 
mitice, ceea ce impune ritul, în mod fundamental, ca un principiu de 
mediere. Astfel, ritul, în cazul nostru – cel funerar – depăşeşte şi 
transcende modelul interpersonal clasic (interacțiune între un emițător şi 
un receptor, utilizând în mod prioritar un cod lingvistic) pentru a 
aduce comunicarea la statutul său colectiv. Putem spune că ritul este 
conjunctiv, întrucât instituie o uniune- chiar o comuniune, o relație 
organică între participanți,2 o acțiune colectivă cu efect terapeutic. 

În societatea tradițională românească, femeile care sunt mai 
aproape înrudite cu cel plecat spre țara fără dor îl strigă de trei-patru 
ori pe nume şi apoi încep a-l boci: 

Suflețelul ți-a zburat 
Sus în ceriul cel înalt 
Şi pe mine m-a lăsat 
M-a lăsat să pătimesc 
În lume să m-osândesc, 
De-al tău dor să mă topesc!3 

                                                   
1 Simion Florea Marian, Înmormântarea la Români, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 

1995, pp. 149-150. 
2 Pascal Lardellier, op. cit., p. 104. 
3 Simion Florea Marian, op. cit., p. 78. 



 224 

Dacă mortul nu are rude mai de aproape, versate în arta bocirii, 
care să-l bocească, atunci se năimesc femei străine din sat, care îşi 
fac o meserie din aceasta şi care poartă adevăratul nume de bocitoare, 
plângătoare şi tămâietoare.1 Bocitoarele plâng şi se tânguiesc după 
cel plecat dar, de asemenea, ele intonează cu un glas jalnic şi monoton 
diferite poezii, care în cele mai multe părți locuite de români se 
numesc bocete singular bocet, iar în unele părți ale Transilvaniei şi 
Banatului cântece de jale şi cântece de priveghi şi pe care le îmbogă-
țesc cu improvizații potrivite cu starea cea tristă şi mizeră în care se 
află familia, cu caracterul, vârsta şi timpul în care fac înmormântările”2. 
Dacă cel plecat este în vârstă, „bocitoarele se roagă, ca să aibă grijă 
de copiii cei mici ce au murit mai înainte de aceasta, iar dacă a fost 
însurat şi lasă în urmă-i nevastă şi copii, atunci jalea este cu mult mai 
mare, de aceea, ele strigă şi se văicărează de ce-i lasă fără ajutor, fără 
protecţie şi ce se vor face ei singuri, neavând cine îngriji de dânşii şi a 
le aduce cele necesare spre susținerea vieții. În scurt zis fiecare boci-
toare rosteşte totdeauna numai de acele bocete, care se potrivesc cu 
etatea şi împrejurările în care se află cel repauzat3. 

Unele bocete sunt adresate ființei care curmă firul vieții fiecărui 
om, adică personificării morții: 

Moartea cu coasa coseşte 
Şi pe nimeni nu fereşte. 
Nu se teme de voinici, 
Nu-i milă de pruncii mici. 
De bătrâni nu-i ruşine, 
La cei tineri încă vine. 
Casă mare pustieşte, 
Soț de soț îi despărțeşte!4 
 

                                                   
1 Ibidem, p. 79. 
2 Simion Florea Marian, op. cit., p. 80. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 82. 
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De la moarte, bocitoarele continuă cu ideea trecerii omului prin 
lume: 

Ce e omu-n astă lume? 
Plânge şi se-nveseleşte, 
Nu ştii moartea când soseşte, 
Lasă prunci şi lasă casă, 
Când îi viața mai frumoasă. 
Şi se duce-n altă țară, 
De acolo nu-ntoarce iară!1 

 

Bocetele se adresează sufletului celui plecat, în funcție de situație. 
Unui om bătrân care şi-a lăsat consoarta singură când îi este mai 
greu de trăit în lume: 

Dragul meu, 
Gospodarul meu!... 
Da cum de te-ai îndurat 
Şi pe mine m-ai lăsat? 
Tot de chin şi de năcaz 
Şi cu lacrămi pe obraz? 
În ce sprijin m-ai lăsat? 
Într-a cui samă m-ai dat?... 
Eu de-acum când oi slăbi, 
Cine mă va milui!2 

 

Unui bărbat care şi-a lăsat soția văduvă cu copiii încă mici, boci-
toarele îi spun: 

Soțule, tu dragul meu! 
Dară cum de te-nduraşi 
De pe mine mă lăsaşi, 
Cu dragi copilaşii tăi 
Şi cu drag fiuții mei? 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
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Roagă-te de Dumnezeu 
Ca să trăiesc barem eu, 
Să-i scap de nacazul greu1. 
 

Unei neveste tinere plecate în lumea fără dor, bocitoarele îi 
transmit regretele soțului rămas văduv şi neconsolat: 

Mărioară, draga mea, 
Draga mea, iubita mea! 
Cine mi te-o sfătuit 
De-aşa tânăr-ai pornit 
Tânără ca o mlădiță 
Mândră ca o garofiță? 
Şi cum de te-ai îndurat 
Copiii de ți-ai lăsat, 
Mititei şi ne-nvățați 
Şi prin lume nepurtați? 
Copilaşii ți-ai lăsat 
Da-ntr-a cui samă i-ai dat: 
Lemnelor ori pietrilor, 
Lemnelor ori pietrelor, 
Negrilor, străinilor? 
Şi ei, când mi s-or scula 
’Mamă’ pe cine-or striga?2 
 

Unui tată, copiii îi transmit prin intermediul bocitoarelor dure-
rea lor: 

Tătuță, tată, hăi! 
Cum de te-ai dus de la noi 
Şi nu te-ntorci înapoi 
De când dumneata te-ai dus 
Trei flori în poartă mi-am pus. 

                                                   
1 Ibidem, p. 83. 
2 Ibidem, p. 85. 
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Florile au înflorit, 
Dumneata n-ai mai venit. 
Da să-mi trimeți o scrisoare 
Ca să-ți dau şi dumitale 
O-nflorită mândră floare 
Prin fluierul vântului, 
Prin plailu văzduhului1. 
 

Unei mame plecate din lumea aceasta, copiii îi transmit durerea 
lor: 

Maica mea! un-te-ai gătat? 
Şi pe noi ne-ai lăsat 
Numai în haine de vară 
Ori te duci în altă țară 
C-aceea e țară bună 
Trăiesc copii fără mumă, 
Bărbații făr de femei, 
Stând ca nişte îngerei. 
Maică, măiculița mea 
Acum cin-m-a mai căta, 
Când m-ai lăsat dumneata?2 

 

Copiilor, mai mici sau mai măricei, bocitoarele le transmit toată 
durerea părintească: 

Scoală-te şi te trezeşte 
Şi cu gurița grăieşte 
Şi ne spune vreun cuvânt 
De la neamuri din pământ… 
Draga mamii floricică 
Ai zburat ca-o rândunică… 
Eu, în loc de botejune 

                                                   
1 Ibidem, p. 88. 
2 Ibidem. 
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Ți-oi face îngropăciune. 
N-ai trait să fii voinic 
Te-a luat moartea de mic. 
N-ai trăit să te faci mare, 
Te-a luat din scăldătoare. 
Colacii cei de nănaşi, 
Ți i-oi da peste sălaş. 
Colacii de cununie 
Ți i-oi da la liturghie… 
Milostenia ce-o faci, 
Să fie pentru săraci!1 

 

Drept aceea, românii de pretutindeni au cea mai mare grijă ca 
nime să nu se îngroape fără să fie bocit, ținând aceasta de un foarte 
mare păcat (deoarece cel pe care) n-a avut cine să-l caute în boala 
sa, care n-a fost mărturisit şi împărtăşit cu sfintele taine înainte de 
ce şi-a dat sufletul şi mai cu seamă acela, care n-are nici rude, nici 
prietene, care să-l bocească, e foarte compătimit şi considerat nu 
numai de cel mai nefericit om de pe fața pământului, ci totodată şi ca 
urgisit de Dumnezeu. De aice vine apoi şi blăstămul cel mai mare: 
„să dea Dumnezeu să n-ai pe nime să te bocească” 2. Acest fapt 
evidențiază importanța excepțională a îndeplinirii ritualurilor funerare 
tradiționale în mentalitatea românului păstrător al gândirii mitico-simbo-
lice, astăzi tot mai afectată de gândirea laică modernă. 

Bocetul aparține unei familii bogate şi complexe de cuvinte. Con-
form DEX, bocetul este un substantiv neutru derivat din a boci plus 
sufixul et cu semnificația de lamentație improvizată, de obicei versifi-
cată şi cântată pe o anumită melodie, care însoțeşte manifestările 
funerare. Bocetul este o cântare de mort dar şi de nuntă. Boace (înv. şi 
reg.) pare a fi derivat din latinescul voce3 . Însă în Dicționarul 

                                                   
1 Ibidem, pp. 89-92. 
2 Ibidem, p. 94. 
3 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei, Bucureşti, 1975. 
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Etimologic al Limbii Române, realizat de cercetătorul Mihai Vinereanu 
şi publicat în anul 2009, se sugerează ideea că termenul bocet aparține 
fondului traco-dacic, mai precis, că derivă din rădăcina vok/bok, rădă-
cină din care, având în vedere fondul indo-european, a apărut şi 
latinescul vocare, cu sensul de a chema, a striga. În limba română, 
există forma dialectală boace (vezi Puşcariu) iar în aromână forma 
boațe (voce) – vezi Papahagi – care aparține fondului pre-latin. În 
română mai avem – pentru bocet – forma arhaică boațit . 

Credința în nemurirea sufletului împreună cu ritualurile care 
însoțesc trecerea în cealaltă dimensiune, numită de români lumea 
fără dor, este atestată din cele mai vechi timpuri şi pretutindeni. Plânsul 
după cel plecat este adesea element important în cadrul riturilor fune-
rare. În Vechiul Testament, găsim în Numerele, cap. 20, verset 29 şi 
cap. 34 verset 9, precizarea privind plângerea după plecarea lui Aaron 
cât şi a lui Moise, timp de treizeci de zile de către poporul lui Israel: 
Toată obştea a văzut atunci că Aaron murise, şi toată casa lui Israel 
l-a plâns timp de treizeci de zile... Şi l-au plâns fiii lui Israel pe Moise, 
în şesurile Moabului, la Iordan, aproape de Ierihon, timp de treizeci de 
zile, până s-au sfârşit zilele jelitului în plângerea după Moise1. De 
asemenea, se spune că pe Iosia l-a plâns toată Iudeea şi tot Ierusalimul: 
Şi l-au îngropat împreună cu părinții lui; şi întregul Iuda şi 
Ierusalimul l-au plâns pe Iosia. De asemenea, şi Ieremia l-a jelit pe 
Iosia2, Paralipomena, cap. 35, verset 24-25. În Eremia, cap. 9, 
versetele 16-19, se spune: Aşa grăieşte Domnul: Chemați bocitoarele, 
iar ele să vină; trimiteți şi după cele înțelepte, iar ele să-şi ridice glasul; 
să plângă ele pentru voi, iar ochii voştri doar să verse lacrimi şi apă 
să curgă din genele voastre. Că glas de jale s-a auzit în Sion...Voi, 
femei, ascultați acum cuvântul Domnului, primească auzul vostru 
cuvintele gurii Sale şi pe fiicele voastre învățați-le să se tânguie şi fiece 
femeie să-şi învețe vecina să plângă3. Iar în Amos, cap. 5, versetele 

                                                   
1 Biblia cu ilustraţii, vol.1, Editura Litera, Bucureşti, 2011, p. 267, p. 358. 
2 Ibidem, p. 778, vol. 3. 
3 Ibidem, pp. 1349-1350, vol. 4. 
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16-17, se precizează: De aceea: astfel zice Domnul, El, Dumnezeu 
Atoatețiitorul: În toate ulițele, plângere; în toate căile: Vai, vai! Chemat 
va fi plugarul la plângere şi tânguire, la cei ce se pricep la bocet; şi 
plângere în toate căile, căci Eu prin mijloc îți voi trece, zice Domnul1. 

Grecii încă aveau asemenea lamentații sau bocete şi se numeau 
trine2. Bocetul funebru face parte, la vechii elini, dintre cele patru acte 
care se succedă în cadrul ritualului înmormântării: 

1. aşezarea pe patul funerar a mortului; 
2. bocetul funebru din partea unor cântăreți tocmiți, în primul rând 

femei înrudite, cu izbucniri de durere atât de violente (uneori) 
încât legislatori ca Solon s-au văzut nevoiți să le interzică de-a 
se bate cu pumnii în piept şi în cap, şi de a-şi zgâria obrazul etc.; 

3. scoaterea mortului din casă...; 
4. ospățul funebru (la întoarcerea de la cimitir şi după purificarea 

rituală) la care sufletul mortului era socotit ca fiind de față3. 
 

Romanii numeau aceste lamentații sau bocete neniae prin care se 
jeleau şi în acelaşi timp se lăudau faptele defunctului4. Festus ne spune 
că: Nenia este un vers, ce se cântă din flaut, la înmormântare, pentru 
lauda mortului. 5  Alte surse romane menționate de Simion Florea 
Marian sunt: Cicero, Lucan, Ovidiu, Lucilius, Tacitus, toate aceste 
mențiuni întărind ideea despre vechimea şi importanța plânsului după 
cel plecat dincolo de lumea aceasta cât şi ideea că acest plâns ritualizat 
îndeplinea o reală funcție terapeutică, atât pentru fiecare persoană în 
parte cât şi pentru colectivitate. Despărțirea de cel drag, fiind trăită în 
comuniune, este mai uşor de suportat. De aceea se practică bocitul, 
pentru descărcare, de aceea se participă la ospățul funerar, pentru 
susținere reciprocă, de aceea se ține doliu, ca suferința pierderii să fie 

                                                   
1 Ibidem, pp. 1641-1642, vol. 5  
2 Simion Florea Marian, op. cit. p.95 
3 Th.Simenscky, Gh.Ivănescu, Gramatica Comparată a Limbilor Indo-Europene, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p.481  
4 Simion Florea Marian, op. cit. p. 95 
5 Festus, apud Simion Florea Marian, op. cit. p. 95 
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menajată dar şi din respect pentru cel plecat… În societatea tradițională 
românească exista o practică, acum pe cale de dispariție, ca după ce s-a 
bocit până la înmormântare cât şi cu ocazia acesteia, să se meargă la 
tămâiat mormântul cu ocazia marilor sărbători. Cu acest prilej, femeile 
care tămâie mormântul bocesc ritual şi terapeutic, descărcâdu-şi 
sufletul, dialogând cu cel plecat, trimițând mesaje şi celorlalți dragi 
din cealaltă lume. Păstrarea legăturii cu cei plecați cât şi credința în 
nemurirea sufletului, deci raportarea permanentă la sacru, îi permite 
omului cu gândire tradițională de tip mitico-simbolic să-şi mențină 
echilibrul psihic, afectiv-emoțional dar şi social. 

Liminalitatea constituie una dintre trăsăturile definitorii ale 
ritului funerar în cazul nostru, impunându-o în mod evident ca pe o 
practică de mijlocire. Riturile separă şi adună: 

- separă spaţiul şi timpul profane prin intermediul unui dispozitiv 
material de circumscriere; 

- adună comunitatea, punând-o în contact cu valori sacre, reali-
zând comuniunea şi refăcând echilibrul1. 

 

Este vorba aici de liminalitate, de mijlocire, de mediere, o mediere 
culturală, socială şi simbolică în sensul cel mai elevat cu putință, ce 
implică automat deschiderea spre transcendent. 

Medierea ritualică produce, în acelaşi timp, mijlocire şi integrare. 
Medierea, dialectică între individual şi colectiv, presupune astfel uitarea 
individualului pentru a pune în practică o formă colectivă a aparte-
nenței. Ea este o instanță care asigură în viața socială, articularea între 
dimensiunea individuală a subiectului şi a unicității sale şi dimensiunea 
colectivă a sociabilității legătirii sociale2. Este evident cum ritul îndepli-
neşte mai multe funcții – de restaurare mentală şi socială prin recurgerea 
la afectiv şi la împărtăşirea prin fuziune a emoțiilor colective3. Ritul 
social şi cultural, în general, şi cel religios-funerar, în particular, 
transcende efectele comunicării pentru a accede la stadiul comuniunii 

                                                   
1 Pascal Lardellier, op. cit., p. 104. 
2 Ibidem, p. 106. 
3 Ibidem, p. 108. 
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sociale, oferind o deschidere asupra temei misticii comunitare, deoarece 
prin intermediul ritului, emoțiile individuale se catalizează într-o emoție 
colectivă, garantă a transformării instilate în corpul social, cum ar fi 
sentimentul/conştiința apartenenței la comunitate1. În cazul ritualului 
funerar, cel mai liminal dintre liminalitățile trăite în colectivitate, se 
instaurează sentimentul apartenenței la ceva mult mai mare, la ceva 
atotcuprinzător şi care îi include atât pe cei de aici, din lumea cu dor 
cât şi pe cei din lumea fără dor. Bocetul, element de ritual cu valențe 
mitice şi plin de simboluri, îndeplineşte cu adevărat o funcție terapeutică 
prin recăpătarea echilibrului, acceptarea destinului, transmiterea de 
mesaje către cei dragi plecați, păstrarea speranței unei reîntâlniri, 
vindecarea sufletească a celor rămaşi, echilibrarea în fața încercări-
lor/pragurior vieții. Este, pe scurt, un prilej de iertare, împăcare şi 
liniştire. 
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Zgomot şi atmosferă sonoră: 
psihofiziologie, experienţă, rit 

Marin MARIAN-BĂLAŞA 

Noise and Sonorous Atmosphere:  
Psychophysiology, Experience, Rite 

Abstract 
Romanian folklore studies – both literary (devoted to all sort of 

songs/singing genres) and ethnomusicologic (studying the music of the 
performing/temporal arts) – have almost completely ignored the noise 
element as well as the atmospheric dimension – preponderently sonorous – 
of all ceremonies, customs, rituals. This purist selection has eliminated 
something equally dominant and essential. Noise is the „fondamental” of 
music; noise is also the true background (to whatever can be selected as 
“musical”), and numerous musical instruments had been conceived and 
used for noise production. The background for many social acts is noisy, 
and their real context is a more or less noisy atmosphere. This paper focuses 
on the analysis of several real weddings (recorded in the 1950s), in which the 
“sonic atmosphere” dimension become exemplary, functionl, necessary, 
ritualistics. 

Introducere 

Folcloristica românească, fie că era vorba de ramura sa literară 
(consacrată tuturor formelor de cântec/cântare), fie că era vorba de 
ramura etnomuzicologiei (studiind muzica artelor temporale), a 
ignorant aproape cu desăvârşire elementul zgomot, ca şi dimensiunea 
atmosferică – preponderent sonoră – a ceremoniilor, datinilor, riturilor. 
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Selecţia aceasta puristă a eliminat ceva egal dominant şi esenţial. 
Căci zgomotul este fundamentul muzicii, foarte adesea este ade-
văratul fundal (inclusiv a ceea ce poate fi selectat inclusiv drept 
muzical), numeroase instrumente muzicale fiind chiar concepute şi 
utilizate pentru a produce zgomot. Fundalul multor acte sociale este 
zgomotos, iar contextul real al acestora este unul de atmosferă (mai 
mult sau mai puţin) zgomotoasă. Prezentarea se va centra pe analiza 
câtorva nunţi reale, în care dimensiunea atmosferă sonoră devine 
funcţională, necesară, ritualică la modul exemplar. 

Zgomotul propriuzis/efectiv 

Fără îndoială, astăzi avem nevoie de o altfel de organologie, 
adică altă sistematizare şi discuție asupra instrumentelor muzicale 
tradiționale româneşti. Una care să observe şi să teoretizeze funcția, 
rolul şi natura instrumentelor din punctul de vedere al unor estetici 
specifice, proprii artelor tradiționale regionale (şi nicidecum în spiritul 
intelectualismului şi pozitivismului selectiv al anilor 50-80). 

Buhaiul, clopoțeii, tobele sunt instrumente producătoare de 
zgomot propriuzis, având zgomotul nu ca aspect ignorabil ori 
interpretabil fictiv, ci ca sens ori funcție efectivă. Este drept că unii 
clopoței, ba chiar şi unele dintre tobe, au – mai mult sau mai puțin la 
întâmplare – înălțimi sonore precise (sau uşor determinabile acus-
tic-muzical). Dar, în cultura tradițională românească, nicidecum nu 
conteaza capacitatea lor (teoretică) de a emite, singulare (!), câte un 
sunet plăcut. Nicidecum nu sunt folosite pentru a intona sau melodiza 
în vreun fel. Aceste instrumente sunt utilizate – adică sunt funcționale 
– doar prin capacitatea lor de a produce zgomot, fundal zgomotos, 
tensiune atmosferică. Iată de ce, în ciuda tuturor taxonomiilor şi catalo-
gărilor convenționale, acesta nu sunt instrumente muzicale! Pe scurt: 
în calitatea lor de instrumente generatoare de zgomot, ele sunt 
instrumente generatoare de atmosferă sonoră, de ingredient sonic şi 
eveniment acustic, iar funcția lor (socială/umană) este tocmai aceea 
de a facilita experimentarea zgomotului. 
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Greşeala – strict tehnică, metodologică, ştiințifică, muzicologică 
– a identificării lor ca instrumente (aşazis) muzicale se datorează nu 
atât faptului că instrumentele respective acompaniază ori se asociază 
unor elemente propriuzis muzicale (cântare, cântec, dans, etc.). Greşeala 
se datorează exclusiv evaluării pripite a teoreticienilor, ca şi funcției 
etnomuzicologiei de a servi, la începuturile sale, drept anexă a compo-
ziției muzicale, deci de a servi simfonismului cult. Până în prima 
jumătate a secolului 20, domeniul din urmă nu concepea reevaluarea 
şi reinserția zgomotului (în arta muzicală). Abia muzica de după anii 
45 a popularizat şi a făcut acceptabilă reintroducerea bruitismului; 
numai că etnomuzicologia şi-a continuat inerția teoretică, adică a conti-
nuat să nu observe rolul primordial bruitist al multor elemente 
aparținând performării culturale rurale. 

Zgomotul este una din dimensiunile la care toți participanții pot 
participa, vacarmul, țipetele sau urletele fiind abordabile oricărui purtă-
tor de aparat fonator, iar prezența acestora în momentele social accep-
tabile ale sărbătorilor euforice/entuziaste fiind nu doar tolerată, dar şi 
aşteptată sau suscitată inclusiv de către unii dintre participanții tăcuți. 

Revenind la organologia conceptual-teoretică de factură conven-
țională sau tradițională din România – cea care încadrează şi defineşte 
drept muzical orice construcție artizanală asociată sau doar asociabilă, 
fie şi parțial, muzicalului ceremonial –, atunci ar trebui să numim 
instrumente muzicale şi puşca (cea asezonând multe sărbători 
populare, precum nunta sau Lăsata Secului), tunul (amplificând sacra-
litatea evenimentelor militare sau a sărbătorilor publice, naționale), 
biciul de puşcat (de la Pluguşor şi cetele de mascați), bomba de 
carbit (care până spre anul 2000 umplea nopțile de Înviere şi Zilele 
Paştelui în tot nordul Moldovei) sau petardele şi pocnitorile (interzise 
de lege abia pentru revelioanele de după anii 2000). Iar la acestea ar 
mai trebui adăugate şi vuvuzelele (trompetuțele plastice) din tribunele 
stadioanelor sportive. 

Oricum, chiar şi rămânând doar în ograda celor mai cunoscute 
instrumente muzicale tradiționale (sau folclorice) româneşti trebuie 
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spus că tulnicele, buciumele sau trâmbițele rurale, la fel ca toaca şi 
clopotele, nu erau sau mai sunt doar instrumente de semnalizare 
(deoarece funcția de semnal/semnalizare ar putea fi acoperită şi în 
alte forme, ori chiar de către intensități acustice mai modeste). Ele 
trebuie să fie şi instrumente (acustice) inevitabile oricărei urechi, 
adică suficient de puternice ca să nu fie ignorate de nimeni, ca să 
impună mentalului observarea şi reținerea/luarea lor în considerație. 
Răpăiala tocii sau dangătul clopotului trebuie să fie funcțional similare 
sirenei de alarmă, adică urletului de care nu te poți apăra, care te 
obligă să fugi şi să te-ascunzi, ori să iei seama şi să te apropii. De aici 
până la aparatele LRAD (long range acoustic device), care constau în 
proiectarea focalizată a sunetului cu cea mai mare putere, adică cu 
direcționarea intensităților maximale în puncte de mărimea capului 
omului țintit, nu e decât pasul făcut de armatele americane. Aparatul 
numit este o armă sonică, adică un difuzor cu rol de tun sonic de pre-
cizia puştii cu lunetă şi se află de câțiva ani buni în dotarea diverselor 
forțe de coerciție, pază, control şi luptă. 

Pe de cu totul altă parte, ultrasunetele şi infrasunetele au utilizări 
ştiințifice din cele mai diverse: de la radarele-sonare ale vapoarelor şi 
submarinelor (care tulbură puternic viața mamiferelor acvatice), la sca-
narea/ecografia trupului şi operațiile chirurgicale, până la efectuarea 
de câmpuri antigravitaționale şi ridicarea în aer a obiectelor grele. 
Oricum, între toate acestea rămâne zona gesturilor şi elementelor 
audibile, favorabilă atât muzicii (ca gâdilare plăcută a urechilor) şi 
zgomotelor (ca efect necesar obligării trupului uman să rezoneze, să 
se supună, să se integreze, să iasă din normal). 

Tot ceea ce, în folclor ca şi în rock, heavy-metal sau manele, are 
un sens, o intenție sau un efect bombastic, fie de textură/conținut similar 
zgomotului, fie de intensitate/decibeli supraponderali, se explică prin 
nevoia de dominare, de expansiune teritorială sau acaparare spațială. 
Este vorba de penetranța imparabilă, de vibratoriul aproximat de 
expresiile țărăneşti prin spargerea ferestrei sau stingerea lămpii. 
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Muzicile din proximitatea zgomotului 

Muzica tradițională este adeseori zgomotoasă, doar caracterul 
anemic al acusticii vechilor instrumente împiedicând urechea sau 
concentrarea ori lipsa de concentrare şi selectivitatea urechii să observe 
acest lucru. Într-adevăr, sonoritatea drâmbei – nu aceea teoretică (foarte 
clară ori clarificabilă la transcriere), ci aşa cum era ea percepută 
auditiv – nu era deloc una singulară sau clară acustic. Chiar dacă 
drâmba avea o linie melodică uşor de sesizat sau urmărit, adevărata 
sa consistență, specificul sau necesarul său cultural constau de fapt 
într-o masă sau pastă sonoră plină de armonice, de halou sonor dens, 
imprecis/imprecizabil/indiscernabil. 

Chiar şi aşa, ca textură complexă, drâmba era mult prea modestă 
ca volum. Ea nu se preta la a conduce sau sprijini zgomotosul dans, 
era greu de performat în public – orice public fiind adesea foşgăitor 
sau sporovăitor –, fapt pentru care a şi dispărut (ori s-a refugiat în 
raritatea din pragul dispariției). Fluierul era gâjâit nu pentru că această 
tehnică (de însoțire a melodiei instrumentale cu imitația sa aproxima-
tivă din gât) ar fi fost datorată singurătății păstorului ori poate chiar 
sensibilității animale față de melodica polifonă sau heterofonă. 
Gâjâitul adăuga puterii comunicaționale a actului de a cânta la fluier, 
consistență sau pastă/carnație acustică. Dar, pentru ocazii sociale şi 
mai ales pentru zgomotosul dans, fluierul a dispărut din practica rurală 
destul de devreme. Aşa cum în secolul 19 vioara a înlocuit aproape 
orice fluier, drâmbă sau alăută din socializarea muzicală țărănească 
mai ales pentru că răzbătea spații, inclusiv în aer liber, mult mai ample, 
de o sută de ani, clarinetul, apoi taragotul, alămurile de fanfară, au 
substituit primele instrumente de melodism principal (anterior sau 
inițial, melodism unic). Ca să nu mai vorbim de revoluția adusă de 
anii 60 – prin amplificarea electrică, difuzoarele şi instrumentele elec-
trice şi electronice –, care a pus capăt neputințelor sau modestiilor 
acustice de până atunci. Cu cât ocaziile şi mijloacele de socializare 
au devenit mai ample, tarafurile tradiționale, de instrumentar şi personal 
minim, au dispărut, ajungând înghițite de orchestre. După anul 1950 
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s-a generalizat armonizarea, adesea tot mai pompoasă, a orchestrei 
populare. Însă nu s-a făcut niciun studiu care să demonstreze sensibi-
litatea țăranului față de armonie, aderența sa la armonizare, măcar 
dacă gusta pe atunci ceva din simțul armonic, ori dacă nu cumva a 
acceptat complexitatea armoniei doar pentru că aşa a evoluat muzica 
– sprijinită de decizii şi condiționări urbane, intelectualiste chiar –, 
doar pentru că nu a avut de ales. Drept fiind şi faptul că urbanismul 
secolului 20 a adus cu sine şi popularizarea şi generalizarea propriilor 
gusturi şi produse muzicale, satul românesc îmbrățişând/asimilând 
inclusiv muzicile şi dansurile salonului sau ringului. Pentru ca radioul, 
discul şi televiziunea să impună satului forme divertismentale cosmo-
polite, ba chiar şi versiuni folclorice apropiate armoniilor şi ritmurilor de 
muzică uşoară sau pop occidental. 

Nunta – o schematizare 

Ceea ce etnografia şi folcloristica tradiționale au reținut şi descris 
drept conținut al nunții reprezintă doar o abstractizare, adică o sche-
matizare sau extract de tip intelectualist şi purist. În realitate, nunta – 
de altminteri ca şi mai toate celelalte ceremonii şi rituri – reține, 
prestează sau performează şi o sumă de date, fapte, gesturi şi elemente 
care transcend orice artă sau disciplină (şi cu atât mai mult transcend 
orice sistematizare sau tipologizare). Pe parcursul ansamblului cere-
monial şi al banchetului nupțial se întâmplă nu doar poezii-orații, 
cântece clare şi dansuri de grup omogen, toasturi sau închinări ale 
darurilor pe care le-ar asculta toți participanții (etc., etc.). Pe parcusul 
unor adunări populare au loc şi gesturi, evenimente, acte sau pur şi 
simplu situații aproape aleatoare, imprecizabile sau mai bine zis impre-
vizibile. Iar atmosfera generală nu este nicidecum una de ordine sau 
contemplație, ci dimpotrivă, una de participare colectivă asezonată 
adesea cu rumoarea, cu vociferarea, cu excitația sonică, cu zgomotul. 

În anii 50, primii culegători de folclor care beneficiau de tehnolo-
gia magnetofonului, de tehnica observației directe şi a participării, 
care notau minuțios ce se petrecea – cel puțin tot ce puteau ei observa 
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şi erau interesați a reține – au făcut înregistrări, apoi filme, plus caiete 
de observație şi transcrieri fidele. Desigur, apropirea observației, 
notației sau transcrierilor lor nu era față de un real holistic, atotcuprin-
zător. Niciun cercetător nu observa şi nota tot ceea ce se petrecea în 
fiece moment în cadrul unei nunți. Focalizați, fiecare insista asupra 
câte unui singur domeniu major de specificare actanțională şi specia-
lizare disciplinară. Fiecare observa şi nota textul de orație sau cântec, 
respectiv melodia sau dansul. Dar, uneori – chiar dacă rar, frugal, 
sporadic, incidental – ei observau şi menționau în scripte şi elemente 
ținând de atmosferă, de comportament paralel sau suprapus/simultan, 
de contribuție informală, diformă/dismorfică, de eveniment colectiv 
nefocalizat, spontan. 

În Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor C. Brăiloiu 
(Bucureşti) avem dosarele unor fişe de observație destul de minuțioase, 
în care folclorişti singulari sau grupuri de cercetători, lucrând în paralel 
în interiorul aceleiaşi nunți, observă, notează, unii şi fotografiază, 
foarte mult din conținutul real al câtorva nunți din anii 1950. 

În 1954, într-o biserică hunedoreană, de la ora 14 până la 1440 
are loc căsătoria religioasă. Deşi notaţia folcloriştilor-observatori este 
zgârcită (Cortegiul intră în biserică. O parte rămân afară. Naşii stau 
în spatele mirilor) apare şi observaţia, valoroasă în acest context, că: 
Fiind gălăgie, preotul insistă mereu să se facă linişte. Fişa paralelă a 
aceluiaşi eveniment confirmă: Preotul opreşte slujba pentru a face 
linişte în biserică. Sus în cor e strîns tot tineretul. În timpul cununiei 
oamenii rîd şi fac diferite observaţii . 

Mai târziu, la casa miresei, sătenii vin grupuri-grupuri şi rân-
duri-rânduri ca să aducă daruri. Ei intră, depun scândurile pe care sunt 
înşirate daruri alimentare, care sunt şi urate ceremonios (formule, strofe, 
minioraţii). Fiindcă intră şi le prezintă pe rând, ei se aglomerează la 
gard. Copii se joacă, aleargă şi râd. Cei sosiţi cu darurile s-au adunat în 
faţa casei, aşteptînd rîndul vorbesc şi glumesc pe seama copiilor. 

La o nuntă din Mocod (Bistriţa-Năsăud), din 14 mai 1961, C. 
Zamfir notează că Oamenii ascultă cu atenţie. Nu este nici un fel de 



 240 

gălăgie cînd se face daru-n bani şi închinăciunea pomului precum şi 
cînd se strigă-n prag. Lunga oraţie numită Închinarea pomului are 
loc pela 3 noapte[,] după masa de nuntă, după darul cu bani şi 
făgăduinţa la fini. Aşadar, un moment de maximă concentrare, atenţie şi 
linişte este acela de interes obştesc, fiind momentul oraţiei care 
menţionază, expune, sugerează şi consacră darul, adică elementul strict 
economic. În ciuda faptului că, de regulă, după masa nocturnă domină 
glasul vinului şi al dansului zgomotos, breşa liniştii şi a atenţiei are 
loc în baza curiozităţii tuturor faţă de averea mirilor şi faţă de gene-
rozitatea economică exhibată de către participanţi. 

La prima vedere, acestea ar fi doar câteva momente marginale, 
neesențiale. Însă există mai multe momente în care, din cauza vacar-
mului atmosferic, folcloriştii nu pot auzi clar şi nu pot nota versurile 
sau melodia, ori cuvintele rostite de către vreun protagonist. Şi adesea 
prezența, participarea sau prestația lăutarilor poate părea nespecifică 
(dacă nu inadecvată), fără ca nimeni să nu observe lucrul acesta, căci 
datoria lor pare a fi doar efectuarea cât mai constantă/continuă de 
atmosferă sonoră, executarea a orice fel de cântări, doar pentru a umple 
orice gol sonic şi a genera un fundal bun pentru (aproape) orice 
(altceva). 

Ceremonialitatea ţărănească 
şi esenţa/substanţa ritualităţii 

Unul dintre elementele care definesc nunta este acela al atmosfe-
rei. Atmosfera nunţii este, desigur, una rituală, ceremonială, festivă şi 
plină de elemente spectaculare. Numai că, înainte de orice, ea este 
una a euforiei de principiu, a bucuriei per se, adică de orice natură, 
aici sau în acest scop nu doar cultura şi gestul sau recuzita simbolică 
fiind utilizate sau exploatate maximal, ci inclusiv carnavalescul lubrici-
tăţilor şi al stimulentelor de tot felul. Atmosfera nupţială este şi una 
gastronomică şi bahică, ludică şi eroto-lubrică, socializarea şi inter-
acţiunea maximală pe care o ocazionează implicând şi ingestia alcoolică 
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şi flirtul în limite care pot oricând să transceadă graniţe. Oricum, 
printre multe elemente, conţinuturi şi aspecte, din punct de vedere strict 
material, fizic, atmosfera nunţii este şi una acustică, auditivă, sonoră. 

Unde începe şi unde se sfârşeşte muzica... nu este uşor de spus. 
Oricum, ea nu începe şi nu se încheie cu ceea ce este evident sau 
consacrat drept cântec, piesă muzicală efectivă sau muzică de dans. 
Foarte adesea, măcar şi doar pentru unii dintre participanţi, muzica 
este doar un fundal (sonor), un zgomot de fond. Zgomotul, de 
altminteri, se asociază sau se suprapune muzicii în toate manifestările 
festive colective, chiar numeroase instrumente, aşazis muzicale 
(clopotele, clopoţeii, buhaiul, tobele sau chiar buciumele), având 
adesea un rol preponderent atmosferic. Acest rol poate fi explicat ca 
teritorializare, adică acoperire şi expandare spaţială, dominare sau 
eliminare a oricărui alt (posibil) element evenimenţial, facilitare a 
impunerii gestului uman/cultural pe care îl agrementează. Asemeni 
volumului ridicat al oricărui instrument, al oricărei muzici instrumentale 
sau voci umane, zgomotul nu numai semnalează sau anunţă ceva, ci 
şi domină spaţiul perceptiv, mentalul uman, captând orice atenţie. În 
ultimă instanţă, zgomotul şi intenstitatea acustic-sonoră sunt elemen-
te/instrumente care impun o sărbătoare, o performare culturală, un 
eveniment festiv ori doar social. 

Poate că numai la înmormântare există un cod comportamental 
care impune participanţilor sobrietate, tăcere. În vorbire, tonul redus, 
adică volumul modest, este lege aici. La înmormântare se ţipă, se 
strigă, se urlă doar de către familia – mai exact, partea feminină a 
familiei – mortului ori de către bocitoarele mai mult sau mai puţin 
profesioniste. Zgomotul vocal, incluzând muzicalizarea sau agremen-
tarea intonaţională chiar şi a ţipătului, urletului şi strigătului, este aici 
artă. Şi totodată psihoterapie în public, parţial inclusiv spectacol 
histrionic. Este interesantă simultaneitatea bocete umane plus dangăt 
de clopote, care – la perioade precise ale zilei – compune evenimente 
fonice şi rituale cu valoare de tramă, dramă şi psihoterapie intense. 
Oricum, atât muzicile cât şi zgomotele de la funeralii sunt consacrate 
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şi controlate, în rest, elementul aglomerare fonică, eventual zgomot, 
fiind destul de redus. Haosul/vacarmul suprapunerilor sonore este 
funcţional – aşadar, nu doar permis sau tolerat – în momentele cele 
mai dramatice, precum acela al scoaterii mortului din casă, al pogo-
rârii în groapă şi al acoperirii cu pământ, când instrumente (eventual, 
fanfară), litanie preoţească şi bocete femeieşti (eventual urlate) se pot 
suprapune, ducând emoţiile la paroxism. 

La nuntă, în schimb, sobrietatea sau reţinerea sunt mai puţin 
căutate. Veselia/euforia sunt stări de spirit stimulate prin orice mijloc, 
iar în repertoriul gesturilor comunitar-culturale având acest loc figurează 
consistent şi strigătele. În Marmureş-Oaş, țâpuritură este chiar numele 
strigăturilor mai mult sau mai puțin aleatorii, versificate ori reduse la 
onomatopee urlate. Fluierăturile, nu doar ale dansatorilor în timpul 
dansului, ci şi ale ascultătorilor de cântare, ori ale privitorilor la dans, 
abundă adesea. În vestul Ardealului, uiuielile/uiuiturile sau alte ono-
matopeie strigate de către convoaiele nuntaşilor sunt norme. 

Ca şi la orice petrecere, în cadrul deplasărilor de alaiuri şi a 
ospeţelor colective, muzica dată tare şi fondul vocal al socializării 
haotice, de multe ori şi dansul, se suprapun foarte des. Ele generează 
momente de textură fonic-acustică hibridă, tensionată, bombastică, 
egal jubilantă şi relativ agresivă. Dacă în timpul audierii tăcute a unei 
doine sau cântec de leagăn trupul auditorului sau al beneficiarului este 
supus doar unei firave îmbăieri acustic-vibratorii, în cazul unor 
celebrări de grup social extins, precum nunta folclorică, trupul indivi-
dului şi al agregărilor umane este supus unui veritabil bombardament 
sau torent vibrator-acustic. Este adevărat, pentru situaţia aceasta toate 
formele de carnaval folcloric (iar în acest sens, asemeni concertului 
rock), sunt exemplare sau extreme. Dar există destulă rumoare, ilaritate, 
vociferare, mişcare şi etilism şi în cadrul banchetului nupţial, intensi-
tatea muzicii şi kinestezia dansului concentrând şi sublimând inclusiv 
un oarecare grad de agresivitate virilă. 

Concluzionând, este de reținut că oamenii nu vin la nuntă ca să 
asculte sau să trăiască muzica, ci mai degrabă atmosfera sonoră, adică 
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experiența psihofiziologică mediată de torentul vibrator generat de 
această atmosferă tensionată, bogată, excesivă din punct de vedere 
sonic/acustic. Veritabila experianță a ritualității constă în această 
experimentare a atmosferei sărbătoreşti. 
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Ipostazele rostirii. 
Rostirea mediată în audiovizual 

Gabriela RUSU-PĂSĂRIN 

The Stances of Utterance; 
Utterance Mediated in the Audiovisual 

Abstract 
Utterance in the public space implies rules that mark the conduct in 

the community. In the Romanian traditional village, the elementary rules 
for community behavior represented an unwritten code, but more viable 
within popular mentality. From putting your hand over your mouth, a 
gesture to stop verbal expression in the context of wonder or respect for 
decency in the public space when they clamor over the village, a custom 
and manner of utterance under the protection of darkness, from chants to 
imprecations, from satirical songs, specific to certain celebrations, to 
"small street" songs, interpreted by musicians only in the presence of men, 
it is the context of several instances of utterance in public. Ethnography 
and folklore audiovisual programs bring them back with one additional 
rigor: the symbolic value of sounds and silence in reconstructing the ritual 
sequences. We will present examples from field research in Oltenia. 

Argument sau despre medierea tehnică 
şi medierea simbolică 

Specificitatea emisiunilor tematice în audiovizual presupune rigori 
de transmitere a mesajului centrat pe elementele cu potențial simbolic, 
cele ce activează post-factum memoria selectivă a receptorului. Procesul 
de receptare auditivă şi vizuală catalizează atenția pe termen scurt şi, 
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în consecință, valorile simbolice sunt decodate după impactul auditiv 
şi vizual, ceea ce presupune axare pe cuvinte-cheie, imagini-cheie. 

Emisiunile de etnografie şi folclor (reviste radiofonice, emisiuni 
tematice cu ilustrații, dezbateri, emisiuni-reconstituire a unor obiceiuri, 
datini şi cadre de sărbătoare din calendarul popular, reportaje cu axare 
pe comparația tradițional-modern ş.a.) au un grad ridicat de dificultate în 
realizare. Acesta vizează repunerea în circulație a unor valori intrate 
în procesul de uitare prin practicarea aleatorie a contextelor în care 
acestea funcționau odată şi, un al doilea grad de dificultate, realizarea 
unor secvențe restitutive care să respecte autenticitatea şi să contextua-
lizeze pentru potențarea câmpului simbolic. Ținta este de repoziționare 
în preferințele auditoriului sau ale telespectatorilor a acestor valori 
tradiționale, de credință şi comportament comunitar. Efectul imediat 
va fi catalizarea interesului pentru „cum era odată”, iar efectul la 
distanță va fi reluarea practicării unor obiceiuri, datini fără imixtiunile 
modernismului, ci după tipare reactualizate prin reconstituire după 
documente orale sau scrise. 

Crearea contextului pentru includerea obiceiului, spre exemplu, 
reconstituit, este cel mai greu de realizat. Motivele sunt multiple: 

a. grilele de programe abundă în emisiuni dedicate informației 
de proximitate şi divertismentului facil (în care reper orar 
plasezi o asemenea emisiune?); 

b. selectarea subiectelor pentru emisiunile tematice folclorice 
impune poziționarea în prim plan a actualității (dacă se mai 
practică obiceiul, dacă locul de desfăşurare este în aria de 
acoperire a radioului sau televiziunii respective, dacă nu se 
solicită cheltuieli de deplasare sau producție la fața locului); 

c. specializarea realizatorilor de emisiuni folclorice (condiție 
pentru conceperea şi producerea unor emisiuni, care să reziste 
evaluării publicului specializat, multiplicator de informație 
specializată); 

d. montajul artistic este indispensabil unor asemenea producții 
radiofonice şi de televiziune, ceea ce susține medierea 
simbolică a mesajului transmis. 
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În fapt, funcționează o dublă mediere a rostirii în conceperea şi 
elaborarea emisiunilor de acest tip: 

a) o mediere tehnică 
Aceasta constă în sonorizarea, captarea şi înregistrarea secven-

țelor sonore, acuratețea înregistrării tehnice fiind prima condiție a valorii 
sonore, potențial simbolice a materialului brut. Difuzarea înregistrării 
poate fi în direct (şi în acest caz rostirile la microfon, secvențe informa-
ționale, şi sunetele muzicale, secvențe ilustrativ-muzicale, trebuie să 
aibă acuratețea generată de performanța aparaturii tehnice) sau difuzare 
ulterioară, după înregistrare şi prelucrare. 

Cadrul de desfăşurare a secvențelor sonore (radiofonice sau suport 
pentru imaginile televizuale) se transformă astfel, prin medierea tehnică 
în context, depăşind statutul de simplu mediu spectacular (scena unui 
teatru sau a unui cămin cultural). 

De fapt, contextul este o dispoziție mentală produsă colectiv şi 
apoi împărțită armonios de către actorii ritualici. Ea va distila o formă 
de energie relațională, un liant specific care să stabilească o regulă 
de conduită tacită, care să erijeze un modus vivendi (s.a.) temporar, 
suficient de puternic pentru a crea mimetism, conformare şi care să 
elimine, în mod natural, ceea ce este vădit” (Lardellier, 2009, 88). 
Acesta este efectul potențial al medierii tehnice: captarea atenției, 
generarea intenției de revalorizare a comportamentului sau perspec-
tivei axiologice asupra unui fapt sau eveniment circumstanțial sau 
calendaristic comunitar. Se susțin prin receptarea secvenței sonore, 
iar redifuzarea, reluarea emisiunii contribuie la acreditarea ideii că 
este de valoare, este validată de specialişti şi de opinia publică (se 
retransmite la cererea ascultătorilor sau a telespectatorilor). 

b) o mediere simbolică 
În contextul comunicării, schimburile verbale şi non-verbale se 

interferează, creează noi sensuri ale mesajului prim. Tehnica înregis-
trării audio şi tehnica filmării vor aigura fondul de suntete şi imagini 
care, prin asociere, suprapunere, succesiune intențională, cu efecte 
sonore (hallou, fundal muzical care să conducă la aceeaşi ideea, cu 
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funcția de explicitare). Ținta medierii simbolice a sunetelor astfel 
produse este de a crea în timp urzeala socială, descrisă astfel de Ray 
Birdwhistell: o imagine a fibrelor care se unesc pentru a face urzeala 
se alătură ideii liantului social reprezentat prin matricea ritualică. 
(Yves Winkin, La Nouvelle communication, Paris, Seuil, 1981, p. 293). 
Imaginea promovată de Birdwhistell este şi imaginea rezonanțelor 
sonore: cei ce vor considera sunetele, secvențele rostite sau muzicale 
drept plăcute (plăcerea audiției) se vor regăsi într-un grup cu aceleaşi 
valori şi cu aceleaşi amintiri ce revigorează mentalul colectiv. Dar 
scenarizarea datinilor şi obiceiurilor populare plasează produsul 
radiofonic sau televizual între idilic, reconstituirea obiectivă în cadre 
susținute de argumentații ideatice validate de cutuma populară, şi kich, 
amestec de tradiție şi imixtiuni moderne, produs motivat drept cerere 
de piață (Rusu-Păsărin, 2012, p.88). Medierea simbolică va fi astfel 
folosită pentru persuadarea publicului apelând la stimulii emoționali, 
efectele sonore fiind cele cu impact imediat şi rezistente în amintire, 
de unde şi butada: am auzit la radio! (deci e adevărat, e corect). De 
aici decurge necesitatea profesionalizării jurnaliştilor în domeniul în 
care activează (studii de specialitate şi cursuri de pregătire 
radiofonică şi de televiziune). 

Ceea ce este dincolo de intenție se regăseşte în tăceri. La radio 
o tăcere nu poate depăşi 20 secunde. În emisiunile de televiziune tăcerile 
pot fi sugestive, au valoare (dacă sunt regizate). Imaginile suplinesc 
cuvintele. Filmul, banda magnetică pot oferi mult mai multe informații 
decât cuvintele rostite şi imaginile proiectate. Posibilitatea este dată 
de modul specific de exprimare a imaginii audio-vizuale. (...) Concepția 
regizorală şi nu numai regizorală, va fixa prioritățile, va orienta lumi-
nile va stabili ritmurile (...) (Şoitu, 1993, p.149). Cu artă va fi potențat 
câmpul simbolic, realizatorul şi producătorul emisiunilor din audio-
vizual fiind mediatorul performant dintre o realitate sau o istorie prea 
puțin cunoscută şi realitatea imediată, receptorul fiind tentat (şi chiar 
impulsionat să o facă) să găsească acele corespondențe între ceea ce 
ştie şi crede şi ceea ce i se oferă ca restituire a unei realități prin sunete 
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şi imagini. „Sunetul poate sugera subtil intriga ascunsă sau poate 
produce ritmicitate (...)” (Bignell, Orlebar, 2009, p. 102). Sunetul are 
valoare şi când lipseşte, esențial este ca lipsa acestuia, sinonimă cu 
tăcerea, să se încadreze în contextul mediatic şi simbolic. 

Vom argumenta valoarea rostirii în circumstanțe performant 
folclorice şi vom preciza cadrele tehnice de susținere şi potențare a 
valorii acelor rostiri (secvențele comentate au fost publicate de noi în 
volumul Calendar popular românesc, Scrisul Românesc Fundația-
Editura, Craiova, 2006. În actualul studiu vom explicitare punerea 
lor în undă, tehnica de realizare radiofonică pentru sublinierea valorilor 
sonore). 

1. Strigarea şi strigările 

1.1 Explicitarea subiectuluişi relevarea 
cuvintelor-cheie 
A-i striga înseamnă a reproşa cuiva ceva. Este o practică străveche 

cu un rol moralizator şi de îndreptare a greşelilor. Este modalitatea 
de a face publică greşeala cuiva, dar şi a-l face de ruşine, dorindu-se 
aducerea pe drumul cel bun, reintrarea în normele conduitei morale 
specifice acelei comunităţi tradiţionale. Obiceiul strigarea peste sat, 
sub diverse denumiri zonale: bobotaia, alimări, otetelişul au deja o tradi-
ţie şi azi se practică pentru aspectul său spectacular. Se adevereşte 
vorba: Ştie tot satul/Ce nu ştie bărbatul. Cele mai comentate conduite 
ale tinerelor fete au cel puţin dublu scop: să fie avertizaţi tinerii care 
ar dori să se căsătorească cu aceste fete, de obicei leneşe, lălâi şi să le 
conştientizeze pe acestea că membrii colectivităţii nu sunt de acord 
cu tarele lor. 

� Încadrarea radiofonică: deschiderea emisiunii printr-un scurt 
comentariu de explicitare a temei. 

� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator. 
� Fără fundal muzical (pe alb). Prin intonație vor fi subliniate 

cuvintele-cheie ale poveştii. 
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1.2. Timpul poveştii 
Strigarea peste sat se face la lăsatul Postului Paştelui, seara la 

lumina focurilor aprinse pe dealuri. Practica este reperabilă şi azi în 
partea de sud a ţării (Oltenia şi Muntenia). Mai este un moment al 
derulării obiceiului: Noaptea de Înviere. În satul mureşan Petea se 
mai practică şi azi obiceiul după slujba de Înviere. Se aprinde un foc 
mare şi, din turla bisericii, se strigă în versuri faptele reprobabile auzite 
prin sat că ar fi fost săvârşite de tinerele de măritat. 

� Încadrarea radiofonică: după o secvență muzicală (o strofă 
dintr-un cântec pe temă, sau doar fundal muzical, poate fi o 
hăulită cu antepunerea unei explicații pentru zona unde se 
practică şi se cântă hăulita, județul Gorj). Efectul sonor este 
ecoul cu dublă semnificație: ambientală şi sugestivă, efect 
în timp al abaterilor de la comportamentul comunitar. 

� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator. 
� Se apelează la fundal muzical explicitar (muzică instru-

mentală). 

1.3. Elementele comune ale celor două obiceiuri, în 
esenţă acelaşi produs la începutul sau sfârşitul 
Postului Paştelui sunt: 
• momentul derulării: noaptea, când ecoul amplifică, dar şi timp 

propice pentru a nu se vedea cel ce strigă, ascuns de perdeaua 
nopţii; 

• focul ritual, purificator care va contribui la curăţirea spaţiului 
de forţele malefice (le-a împins necuratul să facă ce-au 
făcut – zic bătrânele găsind vinovatul); 

• strigarea se face din înalt (de pe dealuri sau din turla bisericii), 
părând că vorbele vin din tăriile cerului, conferindu-li-se 
credibilitate şi forţă persuasivă; 

• sunt vizate în primul rând tinerele care doresc să se căsăto-
rească, o motivaţie simplă fiind aceea că nu poţi întemeia o 
familie, care să dureze în timp, dacă ai defecte amendabile de 
comunitate. 
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� Încadrarea radiofonică: după o secvență muzicală. 
� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator sau a unui 

specialist (alternanța de voci va crea dinamism radio-
fonic). 

� În cazul intro-ului voce invitat, rostirea va fi fără fundal 
muzical. În cazul în care va fi aceeaşi voce (a realiza-
torului-prezentator) se va folosi un fundal muzical de 
însoțire (muzică instrumentală lentă, doină, baladă, 
sugestivă pentru atmosfera nocturnă care conferă noi 
valori rostirii strigărilor). 

1.4. Ilustrații ale rostirii în context 
Explicitare: 
La Lăsatul Secului, la strigarea peste sat sunt de neuitat vorbele 

spuse chiar de fete, amendându-se astfel ascunderea chipului: 
Fetele de la Vâlcele 
Se laudă că-s frumuşele, 
Dar frumosul nu-i la ele, 
E-n cutia cu albele. 
  (Roşia de Amaradia, Gorj) 
 

La stigarea peste sat sunt prezenți şi tinerii căsătoriți, unii rostesc 
versuri cu tentă umoristică în acelaşi cadru al relevării tarelor: 

Am muiere lucrătoare, 
Doarme ziua pe picioare 
Ea-i mai mândră dintre toate 
Când o văd se face noapte. 
  (Izvorul Rece, Gorj). 

 

� Încadrarea radiofonică: secvența informațională se rosteşte 
argumentativ, prefațând un joc de rol. 

� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator pentru explici-
tare, voce de tânără, voce de tânăr pentru secvențele rimate 
şi ritmate (alternanța de voci este obligatorie în acest context). 

� Fără fundal muzical. 
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Este un modul scenarizat minimal într-un context explicitar, cu 
accent pe valoarea rostirii alternative (voce bărbat/voce femeie; voce 
realizator/voce invitat specialist). Momentele rostite şi momentele 
muzicale sunt mixate pentru a produce semnificații ale strigării şi a 
susține secvența explicitară inițială. 

Vocile, efectele sonore, elementele de atmosferă, zgomotul de 
fond, muzica, comentariul alternat cu vocea specialiştilor şi a marto-
rilor, actanți secundari dar purtători de informație primară, sunt dozate 
echilibrat pentru obținerea unui material sonor, informațional şi 
muzical, care să creeze plăcerea ascultării şi a rememorării. 

2. Desfacerea faptului 

2.1. Explicitarea subiectului şi relevarea 
cuvintelor-cheie 
Întoarcerea este în esenţă desfacerea farmecelor ştiute şi sub 

numele de fapt. Întoarcerile pot să vizeze o acţiune benefică, dar şi 
una bivalentă (de bine şi de rău). Dacă se doreşte doar desfacerea 
farmecelor (de ură, de ursită, de făcătură, de împiedicătură etc.), întorsul 
va fi cu o conotaţie pozitivă. Va reinstala normalitatea, firescul în viaţa 
omului vrăjit. Dacă însă se va dori ca răul să se întoarcă pe capul 
celui ce l-a făcut şi doar apoi cel vrăjit să fie ca mai-nainte, atunci 
desfăcătura este şi vrajă. 

Desfacerea faptului (sau făcăturii) poate fi făcută de o femeie 
străină (în general bătrână, uitată de vreme) sau chiar de cel ce se 
simte fermecat. Din textul desfacerii (indiferent de variantă sau zonă) 
se identifică recuzita, pe care ar fi putut s-o folosească cel ce a ursit 
de fapt, şi cui îi este adresată invocaţia: 

De-i fapt cu picioare de iepure, 
De-i fapt cu broască răpănoasă, 
De-i fapt cu piele de şarpe, 
De-i fapt cu sac de moară, 
De-i fapt de mal risipit, 
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[...] 
De-i fapt cu ştreang de spânzurătoare, 
De-i fapt cu os de om mort, 
Rogu-mă, 
Închină-mă, 
La voi nouă fete curate, 
Luminate, 
Cu mânecile suflecate, 
Cu poalele ridicate, 
Să-mi desfaceţi ist fapt mare.1 (Marian, 1996, p.87). 

 

De cele mai multe ori desfacerea faptului se doreşte a fi întoar-
cerea faptului. Se şi spune: să se-ntoarcă pe capul ăluia de-a făcut 
faptul, datul, urâciunea, spurcăciunea. 

Şi se mai crede că, odată întors, faptul va fi mult mai rău pentru 
cine l-a gândit şi-mplinit. De vină e şi baba vrăjitoare, că nu 
întâmplător i se spune baba, calul dracului. 

2.2. Valențele rostirii 
Desfacerea faptului se poate constitui într-un modul al unei 

emisiuni de specialitate (emisiune de etnografie şi folclor). Dacă stri-
garea peste sat poate fi şi subiect al revistei radiofonice specializate, 
dar şi subiectul unei rubrici dintr-un radioprogram tip mozaic cultural 
sau actualitate culturală, desfacerea faptului trebuie contextualizat 
spre a se şti că este o excepție, nu o obişnuință, un fapt din proximitatea 
spațială sau temporală (răspunzând celor cinci întrebări jurnalistice 
care definesc proximitatea: cine, ce, unde, când, de ce). Reprezintă o 
nouă ipostază a rostirii, cu funcția de restabilire a normalității, dar, 
pentru că se sugerează că prin desfacere se poate întoarce pe capul 
celui ce a făcut faptul, datul (acțiune negativă), atunci rostirea trebuie să 
fie cu ton grav, sunete grave, fundal muzical după primul paragraf 
(doar la denominarea şi descrierea efectelor practicii populare). Finalul 
                                                   
1  Fl.S. Marian, Descântece poporane române. Vrăji, farmece şi desfaceri, Bucureşti, Editura 

Coresi, 1996, p. 87. 
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este intenționat scris în cheie umoristică pentru a diminua tensiunea 
discursului. Rostirea desfacerii are dublă țintă: spre exterior, spre a se 
cunoaşte textul, şi spre interior pentru a genera efect, a se prinde 
facerea sau desfacerea faptului. Cuvintele vor fi rostite de o altă 
persoană (cum textul este preluat, nu există înregistrarea primară cu 
vocea actantului popular, se va folosi vocea unui actor sau radiofonist). 
Este o rostire dramatizată, cu inflexiuni şi accente pe cuvintele-cheie, 
cu amplitudine a vocii dozată într-un crescendo, pentru captarea 
atenției. Instanța de producție radiofonică poate fi considerată de 
ficțiune, ca într-un basm, ceea ce presupune catalizarea atmosferei de 
poveste prin efecte sonore. Este o ipostază a rostirii cu efecte în două 
planuri: al unei realități, recunoscută doar de cei ce au reminiscențe de 
amintire despre o asemenea practică, şi al ficțiunii (pentru cei ce nu 
cred în asemenea practici, dar le ascultă ca pe o poveste scenarizată). 

3. Descântece de dragoste 

3.1. Explicitarea subiectului şi relevarea 
cuvintelor-cheie 
Luna martie e ştiută ca luna farmecelor. Babele fac şi desfac în 

luna lui Marţ şi trece anul până vorbele vrăjitoarei pot fi întoarse. 
Bătrânele le învăţau pe fete însă şi de bine. Descântecele de dragoste 
fac bine sufletului, dau încredere tinerelor şi luminează privirile. 

Maria Berca din Câmpofenii Gorjului ştia un descântec de apă 
mare. L-au învăţat şi fetele din sat şi bine le-a mers după ce l-au spus: 

Apă mare, Doamnă mare 
Cum ştie a spăla toate petele, 
Toată smoala de pe toate pietrele, 
Tot aşa să-mi speli fata asta, 
Că m-aş sui în dealul cu dorul, 
Unde răsare bujorul, 
De trei ori fluierai, 
Dragostele le-adunai, 
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Să fie curată şi luminată, 
Ca steaua în cer, 
Ca roua în câmp, 
Ca maică-sa când a lăsat-o. 
Cuvântul ei să se lipească ca ceara, 
Să fie dulce ca mierea. 
Ea să fie cea mai văzută 
Şi mai auzită 
Decât toate dăscăli ţele, 
Toate proprietări ţele, 
Toate cântecele, 
Toate frumuşeţile, 
  Cuvântul ei să fie dulce ca mierea 
  Şi să se lipească ca ceara. 
 

După ce apa a fost descântată, fata se spală cu ea stând în faţa 
icoanei. Apoi apa se aruncă la rădăcină de flori. Doamne fereşte în 
gard de mărăcini sau în gard rupt! Iar busuiocul, descântat o dată cu 
apa mare, se pune în sân, atunci când merge fata în lume, ca să fie 
plăcută ca mirosul busuiocului şi ferită de urâciuni ca apa mare. 

� Încadrarea radiofonică: secvența informațională prefațează 
insert voce purtător de folclor. 

� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator pentru expli-
citare, a informatoarei (Maria Berca). Prezența radiofonică 
a celei ce a practicat descântecul conferă autenticiatte şi 
credibilitate secvenței radiofonice. 

� Fără fundal muzical. 
 

Descântecului de dragoste îi poate urma o scurtă rugăciune, o 
exteriorizare a bucuriei ce-ntâmpină dragostea: 

Doamne ajută 
Cui sărută 
Şi prieşte 
Cui iubeşte. 
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� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator sau o voce 
de bărbat. 

� Cu fundal muzical antrenant (instrumental). Poate fi 
secvența de final a emisiunii, radioreportajului, rubricii. 

3.2. Raportul descriere/explicitare în generarea 
ipostazelor rostirii 
Ipostazele rostirii antrenează definirea finalității informative a 

discursului radiofonic (în cazul exemplelor noastre) prin două tipuri 
de activitate lingvistică: descrierea (cu trimitere la elementele 
reperabile în viața comunitară) şi explicarea (identificarea cauzelor şi 
consecințelor practicilor populare). Pentru că practicile nu mai sunt 
reperabile astăzi, este nevoie de crearea unor indici de autenticitate. 
Vocea purtătorului de folclor (vechi practicant) este un indice de 
autentificare (cu cât este vocea matisată de vârstă, cu atât e mai 
convingătoare; rostirea în grai este tot indice de autentificare). Vocea 
specialistului argumentează, dar nu persuadează, este însă necesară 
în contextul argumentării temei, pentru a genera credibilitate. Analiza 
discursului pleacă de la formă, încercând să reconstituie procesul 
care l-a creat şi care îi dă unicitate. Deci, nu (s.a.) procesul empiric 
de producție este obiectul analizei discursului televizual (radiofonic 
în pledoaria noastră, n. n.), ci ceea ce această activitate discursivă 
caută să creeze şi care constituie sensul enunțurilor  (Münch, 1992, 
p. 156). Este şi intenția noastră de identificare a ipostazelor rostirii în 
producția radiofonică despre etnografie şi folclor, şi nu descrierea 
tehnicilor şi a suportului tehnic de producere a sunetului radiofonic. 
Procedurile de autentificare, cele mai importante în acest caz al 
rostirii la microfon, țin cont şi de sunetul ambiental (strigăte – ca la 
strigarea peste sat, comentarii – când în preajma informatorului mai 
sunt şi alții care asistă şi certifică: Da. Da, aşa era odată, Aşa făcea a 
bătrână şi le mergea bine etc.). Sunt dovezi ştiute, văzute, auzite. 
Discursul radiofonic are un plus de dificultate: nu se poate folosi de 
imagini, ca televiziunea, şi vorbitorul trebuie să creeze imagini 
radiofonice prin calitățile rostirii: inflexiunile vocii, cadența rostirii, 
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fluența rostirii (la descântece se spune textul repede, să nu se fure!), 
pauzele de subliniere a mesajului, pauzele de reflecție. Toate 
cumulate generează firescul rostirii şi astfel publicul este convins de 
autenticitate, veridicitate şi valoarea mesajului radiofonic transmis 
prin voci credibile, cu impact magnetic şi rezonanță armonioasă. 

4. Rost întors 

4.1. Explicitarea subiectuluişi relevarea 
cuvintelor-cheie 
În martie fetele bătrâne se duc la vrăjitoare şi află vorbele 

de-nnodat minţile bărbaţilor. Se spun şi se prind. În Podarii Doljului 
pe vremuri se spuneau vorbe de duh la fântână. Dialogul dintre fata 
bătrână şi fântână aducea leac la soroc: 

- Bună dimineaţa, lină fântână! 
- Mulţumesc dumitale, fată bătrână! 
- Şezi! 
- N-am venit să şed; am venit să-ţi iau hainele tale 
Să mă speli cu apă-ntoarsă 
Să par băieţilor frumoasă, 
Să plac dănacilor, 
Să plac bărbaţilor, 
Să plac boierilor, 
Să fiu ca soarele care răsare, 
Ca vişinul când înfloare 
Ca un păun pestriţat 
De lume lăudat1. 

 

Aşa-şi făceau fetele bătrâne rost întors de la fântână. Da’ nu 
ţinea! Că odată se lumina mintea bărbatului şi-şi aducea aminte ce i-a 
zis tot bătrâna: 

Să-ţi iei nevastă de casă 

                                                   
1 Tudor Pamfile, Dragostea în datina tineretului român, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 1998, p. 193. 
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Nici urâtă, nici frumoasă! 
 

Şi mai ales îi avertizau: 
Fereşte-te de bătrâna fată mare 
Ca de-o vacă-mpungătoare. 

 

� Încadrarea radiofonică: secvența informațională se rosteşte 
argumentativ, prefațând un joc de rol. 

� Vocea radiofonică: a realizatorului-prezentator pentru expli-
citare, voce de tânără, voce de femeie bătrână pentru secven-
țele rimate şi ritmate (alternanța de voci este obligatorie în 
acest context). 

� Fundalul muzical va fi folosit numai în secvența de descriere 
şi explicitare. Dialogul va fi pe alb (fără suport muzical). 

4.2. Rostirea în dialogul imaginar – suport  
al atmosferei de mister 
Este o rostire într-un dialog imaginar, cu personaje din două 

lumi, cea reală şi cea ficțională, cu accent pe intonația dialogului, mai 
ales pe cuvintele fetei. Este o scenetă dramatizată, ipostaza rostirii 
având rol esențial (lipsesc elementele circumstanțiale de loc şi timp, 
indispensabile încadraturii narațiunii). Este un contract de comuni-
care mediatică axat pe multiple activități discursive ce vizează: 
finalitatea (persuadarea publicului, forța rostirii cuvintelor aducătoare 
de soroc), identități şi roluri ale actanților (două generații – fata, 
bătrâna, două lumi – reală, imaginară, două statuturi – înainte de 
integrare, fata, statut de consacrare, bătrâna), forma textului (punere 
în scenă, darmatizare). Rezultă o comunicare mediatică profund 
ritualizată (respectă statutul şi forma scenarizată), rol esențial având 
rostirea. Ipostaza de dialog imaginar conferă rostirii un plus de 
mister, care potențează climatul afectiv al receptării produsului 
radiofonic. 
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Concluzii sau despre raportul etic-emic 

În lumea satului patriarhal rostirea în spaţiul public presupunea 
rigori care jalonau conduita în comunitate. După formule de genul: 
Nu vorbi nici mult, nici puțin!, Vorbeşte când ai rând şi când ai ceva 
de spus! – formule valabile şi astăzi, la cele ce amintesc de o altă 
lume, a misterelor incantațiilor rostite doar de cei aleşi, se conturează 
o comunitate conservatoare, despre care, în spațiul mediatic s-au 
transmis informații contradictorii, ceea ce a afectat credibilitatea 
acestui univers de practici vechi. Repunerea în discursul radiofonic 
actual al acestor practici presupune cunoaşterea din interior a 
acestora şi folosirea indicilor de autentificare. Este raportul dintre 
Sine şi Celălalt, iar pendularea dintre cei doi poli a fost formulată în 
termenii opoziției dintre emic şi etic. Derivată de către Kenneth Pike 
(1945) din distincția fonetic (sunete lingvistice în general) – fonemic 
(semnificația acestor sunete într-o limbă determinată), alternanța 
etic-emic se referă la două abordări distincte şi opuse ale faptelor 
unei societăți/culturi altere: o abordare etică, din exterior, folosind 
categorii presupuse universale, şi o abordare din interior, în termenii 
categoriilor şi distincțiilor folosite de populația studiată” (Mihăilescu, 
2007, p.122). Este raportul de mare dificultate pe care realizatorul de 
emisiuni de etnografie şi folclor trebuie să-l rezolve pentru a oferi 
publicului divers o privire din interior, singura care generează credi-
bilitate şi atestă veridicitatea şi autenticitatea aspectelor de viață 
comunitară descrise şi explicate. Este, în egală măsură efectul radiofonic 
al raportului fonetic/fonemic, cel ce creează universul de simboluri 
sugerate prin rostirea la microfon. Ipostazele rostirii în spațiul public 
presupun tot atâtea ipostaze ale rostirii la microfon pentru a nu altera 
funcțiile rostirii, ale discursului radiofonic: informare, culturalizare, 
educare şi diverisment (pentru a le enunța doar pe cele mai vehicu-
late de literatura de specialitate). În cazul ipostazelor rostirii în cadrul 
emisiunilor de etnografie şi folclor se apelează deseori la funcția 
terapeutică a cuvântului rostit, cu atât mai mult, cu cât este ştiut că 
terapia prin cuvânt a fost tehnica ancestrală a vindecării  (de la 
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descântec, la vrăji şi incantații de purificare a spațiului sau timpului 
nocturn). Iar codul de comportament comunitar în satul patriarhal pozi-
ționa prioritar comunicarea verbală şi non-verbală, cele ce confereau 
imaginea primă a personajului, o imagine care conta în devenirea sa, 
în riturile de trecere, integrare, de agregare. 

Ipostazele rostirii mediate au valențe culturale importante din 
dubla perspectivă: din interior şi din exterior. Vor genera credibilitate, 
notorietate... şi audiență, fără de care presa nu rezistă în spațiul 
public în competiția mediatică. 
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Îmblânzirea atonalului 

Viorella MANOLACHE 

The Taming of Atonality 

Abstract 
The present study – THE TAMING OF ATONALITY – (re)lectures the 

musical postmodernism's sheet music, announcing from its title through the 
Nemoian concept – taming – the double traverse of the route: metamusikal 
general formulas – particularisms (localisms). The hesitant attribute attached 
to musical postmodernism, can be untied by its onward effect as a double 
emergent sign – a negative one, that of the dissolution modernism and a 
positive one of postmodern originating. Atonality overtakes the rigorous 
serial, the technique of quote and the revealing of the neo-tonal appetence, 
trailed to the contemporary interventions: that of passing from 
tonal-atonal-neo-tonal. We cannot forget the serious warning, that of the fact 
that dodecaphony, serial and atonality aren’t absolute disharmony; in the 
case of atonality, the disharmonic impression (discordant sonorously 
associations which sound bad) translates abstractive deconstructions without 
links to world or immediate realities. Hence the (re)launching of the local 
synchronized perspective (on the route Cluj-Târnăveni–Lugoj) of the 
predecessor class of the musicians born in the 30s – Sándor Veress- György 
Ligeti- György Kurtág –that of the interconnection of the musical projects to 
the recovered effect of production/transformation of the first sheet music into 
a second significant, with direct result in the taming of atonality. 

Key words: harmonic, disharmonic, atonality, timing, interconnection, 
production, transformating. 
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Avertisment: câteva note pe partitura 
ezita(n)tă a postmodernismului muzical 

Studiul de față îşi propune să inventarieze şi să (re)interpreteze 
caracteristicile partiturii postmodernismului muzical, mizând pe 
utilizarea şi echilibrarea notelor/armoniilor intensiv filtrate (teoretic) 
de conceptul media(n)t de import nemoian – îmblânzire – în sensul 
glisărilor din/spre asimilare, în/spre separare, ca prescripție atonală 
de parcurgere (cu dublu sens) a traseului: formule generaliza(n)te – 
particularisme (recte localisme) metamusik-ale. 

De altfel, ajustarea postmodernismului muzical (prin trecere 
peste, în sensul acelui Verwindung vattimo-nian) unei scheme permu-
ta(n)te de ordin estetic, social, politic ori cultural, propagă reflexele 
magnetice ale unor concepte bune la toate (într-un survol de suprafață 
amintim doar ataşarea considerațiilor habermasiene-lyotardiene-scar-
pettiene-derridariene-baudrillardiene-foucaultine etc., etc., postmoder-
nismului muzical sic!), care livrează un profil aparent accesibil, 
capcană în care se lasă atrasă şi cercetarea românească, atunci când 
susţine că „în termeni abstracți, definirea postmodernismului muzical 
este relativ facilă”. 

O previzibilă reacţie, vizavi de aceste conceptualizări faciliza(n)te 
(relansând ipostaza postmodernismului ca lozincă – Ihab Hassan), 
este oferită de Béatrice Ramaut-Chevassus1, prin interogația există 
oare o muzică specific postmodernă, una în care preceptele ideologice 
ale postmodernismului şi-ar găsi o realizare deplină?, cu toate recupe-
rările deplasărilor din/spre muzica poetico-centrică, în/spre partiturile 
estetico-centrice. Ca orice concept serios, muzica postmodernă îşi 
construieşte (şi de-) propriul proiect, drept specie particulară a 
practicilor muzicale contemporane care răspund şi corespund ansam-
blului de trăsături şi valori pe care le (auto)determină2. 

                                                   
1 Béatrice Ramaut-Chevassus, Musique et postmodernité, Presses Universitaires de France, 1998. 
2 D. Cope, New Directions in Music, Dubuque, Brown, 1976. 
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Deloc întâmplător, Linda Hutcheon1 considera postmodernismul 
acel termen care nu prea (s.n.) este folosit în critica muzicală, decât 
în ipostaza de substitut analogic al arhitecturii, al dansului şi al 
muzicii contemporane, cu accent pe comunicarea (ne)mediată cu 
publicul, apelând la armoniile repetitive, cele care pot declanşa efectul 
de întoarcere parodică la tonalitate şi la trecutul muzicii fie ca disfuncție, 
fie ca sursă de inspirație. Via Burgin, toate formele culturale de repre-
zentare vizual-auditive din sfera înaltă facilitează implicarea în relație 
cu aparatele social-politice, de aici rezultând capacitatea de aderare 
la produsele convenționale. Desfiinţarea granițelor care delimitează 
diferitele genuri muzicale, ca atitudine tipic postmodernă în muzică, 
ar declanşa formarea a două mărci specifice postmodernismului muzi-
cal, care exprimă deopotrivă rafinament teoretic şi memorie muzicală2. 

Nerenunțând la brand-ul detaşării , postmodernismul (muzical) 
se contaminează (firesc!) cu/de reperele slabe ale ideologiei postmo-
derne solidificate [drept contra-model al fluidizării, al modului lichid 
şi imposibil de (sur)prins în structuri fixe şi astfel, imposibil de 
teoretizat], prin contestarea modernismului, prin sfidarea delimitărilor 
dintre/între sonorități şi procedurile trecut-prezente, prin modul 
ironic, eludarea demarcației high culture – mass culture şi evitarea 
formulelor totaliza(n)te, prin refuzul unei lucrări de a fi absolut tonală 
sau serială, prin integrarea contradicțiilor, a fragmentărilor şi disconti-
nuităților, a pluralismului şi eclectismului, (trans)mutând proiecta(n)t, 
prin semnificații/ temporalități, sensul şi structura muzicală în intimi-
tatea auditoriului3. 

Partitura ezita(n)tă a postmodernismului muzical este confirmată 
de intersectarea comentariilor lui Oleg Garaz4 care constată că nu toate 
tipurile de practici muzicale existente în perioada postmodernă răspund 

                                                   
1 Linda Hutcheon, Politica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 1997. 
2 Ibidem, p. 13. 
3 Jonathan D. Kramer, The Nature and Origins of Musical Postmodernism, în Postmodern Music/ 

Postmodern Thought, Judy Lochhead and Joseph Aunder (ed.), New York: Routledge 2002. 
4 Oleg Garaz, „Muzica postmodernă: reinventarea artei muzicale după sfârşitul modernităţii”, în 

Revista Muzica, nr. 3, 2012. 
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şi corespund ideologiei / esteticii postmoderne, aşa cum nici compozito-
rii postmoderni nu pot fi comparaţi între ei sau/şi aşa cum nici lucrările 
unui singur compozitor (postmodern) nu se supun unei sistematizări 
coerente în restricţiile unui ansamblu omogen de parametri. 

Comprimând postmodernismul muzical ca nouă direcție a 
auzitului, acesta ar exprima aspectul de exceptare, de consacrare a 
ponderii şi a rolului final al formei, de impenetrabilitate afectivă şi 
de extremism formalist. De aici şi notele deschise de ordin hedonist, 
narativ, explicit, eteroclit, ironic, trăsături programatice soft, cu recul 
declarat în reformularea dozajului sugestiv, printr-o angajare într-un 
concern dihotomic atât cu impenetrabilitatea elitist-ermetizată a 
muzicii pan-seriale, cât şi cu expresivismul rutina(n)t al paradosisului 
muzicii tributare, relansând, la limită, contaminarea adresabilității cu 
referenţialitatea. 

Atributul ezita(n)t muzical, ataşat postmodernității, poate fi 
desfoliat doar sub efectul traversa(n)t al acestuia ca mod(alitate) de 
înaintare în valuri, cu tot impactul insolit al unui dublu semnalement 
emergent – unul negativ al modernismului în plină disoluţie, altul 
fiind reversul pozitiv al originii postmodernităţii. 

Statutul rebel al atonalului 

Remorcat, adesea, de intervențiile contemporane, parcursului 
tonal-atonal-neotonal sau modului de funcționare conjugat al memoriei 
– informației – percepției, atonalul serveşte surprinderii traseului: 
serialism riguros, tehnica citatului, relevarea apetenţei pentru neotonal. 

Lyotard1 remarca orientarea în/spre tehnica postmodernă a citării, 
pornind de la valorile serialismului integral, cu toate revenirile la 
gândirea tributară, de substanţă tonală (neo-romantică), cu mențiunea 
necesară că atonalismul dodecafonic-serial supravieţuieşte tocmai 
prin fixarea (crisparea) dogmatică (auto-clasicizantă şi canonizantă) 
în/din jurul moştenirii schönberg-iene. 

                                                   
1 Jean-François Lyotard, "Musique et postmodernité", în Surfaces, vol. VI. 203. 
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Pe filiera Schönberg – Hauer – Golemişev, dodecafonia a eşuat 
în impunerea sa ca sistem de suplinire fondatoare a tradiționalului, 
autoconservându-şi statutul de substitut al tonalităţii, care de pe poziții 
ordonatoare nu mai corespundea imperativelor câmpului energetic 
tonal. Sistemul serial a fost cultivat ca formulă alternativă a determi-
nărilor funcționale, a polarizărilor şi ca mod de slăbire a canoanelor 
armonico-tonale. 

Pentru a evita orice condiţionare funcţional-polariza(n)tă şi 
pentru a se delimita de interdicţiile organizării armonico-tonale, dode-
cafonismul serial mizează pe gama cromatică lipsită de vreun sunet 
de bază, fără suport funcţional, decretând egalitatea expresivă a acestora 
şi respingând intervalele consonante, mai ales, succesiunile de terţă. 
Constructul interpretat, adesea, ca blocaj programatic apelează la 
sensul interdictului, prin repudierea suprapunerilor polifonice sau a 
agregatelor acordice, cu racordaj la intervalele mărite/micşorate, la 
disonanţele încărcate de o expresie gravă. 

Cu toate eforturile de a justifica conservarea dodecafoniei seriale, 
ca unică metodă de construcţie muzicală, reflexele sale au fost preluate 
în spațiul european, cu rezervele/reținerile de rigoare. De altfel, pentru 
Hindemith1, procedeul de contestare a înrudirii sunetelor bazate pe 
legi ale naturii, pe structura materialului sonor şi a auzului, pe un 
raport abstract-matematic, reclamă un demers aproape imposibil, în 
măsura în care succesiunea acordurilor/ intervalelor produce un raport 
de intensitate/ relații tonale, în grade diferite. Dacă dodecafonia limi-
tează impulsul creator şi circumscrie creaţia muzicală arealului 
ermetiza(n)t al unor formule pseudo-determinate, şostakovici-ian, 
dodecafonia ar reprezenta o împotmolire, un dogmatism îngust-arti-
ficializa(n)t, cu simplu statut de modă derapantă (prin punctualism 
sau aleatorism) dincolo de limitele muzicii. 

Intervențiile contemporane relaţionează atonalul cu teoria infor-
mației, promovând sensul tehnic al dezordinii cu care un eveniment 

                                                   
1 Claire Taylor-Jay, The Artist-Operas of Pfitzner, Krenek and Hindemith: Politics and the Ideology 

of the Artist, Aldershot, Ashgate, 2004. 



 265 

armonic este secondat (aproape recesiv) de un altul, pentru că infor-
mațiile = impulsuri matematice. 

Acceptând situarea consolidantă a disonanţei într-un spațiu perso-
nalizant, Lee Humphries1 constata potenţarea disonanței cu/de noi 
informații, cu efect în ocuparea unui spațiu lărgit, destinat tratamentului 
de tonuri, dar şi al impulsurilor resimțite dinspre memoria (colectivă), 
pe termen scurt, asalt care confirmă (tot) matematic, raportul inegal 
al ratei de intrare cu rata de ieşire a mesajului muzical. 

De aici şi nota definițională: dodecafonia, serialismul şi atonalis-
mul nu înseamnă dizarmonie la modul absolut, ci, în cazul atonalului, 
constituie impresia în dezacorduri, asocieri sonore discordante care 
sună fals2, traducând deconstrucții abstractiza(n)te, fără racordaj la 
lume şi la realitățile imediat-înconjurătoare. 

Metamusik(a) localistă: 
atonal fără jumătate de măsură 

Sub presiunea ismelor transplantate şi în registru muzical (neo-
clasicism, bruitism, acusmatism, aleatorism, minimalism, muzica 
stochastică, spectralism, arhetipalism, muzicile morfogenetice, poli-
stilism, muzicile multimedia), conceptul de Metamusik reclamă 
circumscrierea teoretiza(n)tă a unei muzici de grad secund, ca 
(pre)text de respingere critică, în perimetrul asumat drept (ex)centri-
tate şi diluare, sub comandă rezervată: variantele trebuie proscrise. 
Dacă pliul meta3 favorizează (indiferent de registru, în aceeaşi logică 
hassan-iană a lozincii) supraevaluarea atitudinii în defavoarea conți-
nutului (ideea foucault-iană de a fi între), metamuzik-a decretează o 

                                                   
1 Lee Humphries, Atonality, Information, and the Politics of Perception, Mind Tools: Applications 

and Solutions, ThinkingApplied.com. 
2 Codrin Coman, Harmonia Mundi. O încercare în esenţa muzicii, Editura Grinta, Cluj, 2004. 
3 Nivelul meta relansează jocul experimentului, stabilind că un flux precum metamodernism / 

metamodernitate se opune atât modernismului, cât şi formelor radicale ale postmodernismu-
lui/postmodernităţii.  
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ordine- din-afară, fără pretenții de noutate absolută (precedând 
deopotrivă dodecafonismul şi ars nova medievală). 

Rezultatele franjurat-infra-muzicale1 (aproape de grafia eseistică a 
situațiilor-limit ă, a golirii şi abandonării conținutului) confirmă atonalul 
fără jumătate de măsură transmis de simfonia Metamusik (1992) a 
ucraineanului Valentin Silvestrov, ca modalitate germinativă de 
meta-lumi/ meta-părți, dincolo de sensul obişnuitului – aruncare centra-
lizată a spațiului în exterior şi obiectiv, prin contaminare punctiformă 
şi determinare, cu reflex în adnotarea traumelor rupturii atonale şi a 
liniştirii melodioase a crizei2. 

Un atare proiect ar exprima, definițional, trăsăturile particulare 
cu care este învestită muzica contemporană, având rol în identifica-
rea/localizarea răspunsurilor muzicale, în sensul de non-static, fiind 
considerată muzică avangardistă. Metamusik–a se menține între limitele 
glisa(n)te ale expresiei individuale şi cele ale genului, solicitând şi 
adnotând tocmai perspectiva deloc reținută potrivit căreia, asaltată de 
situațiile metamuzicale (prin transgresarea banal-majoritarului, prin 
formalizarea subînțelesului, cu referire la modul combinatoriu al 
imaginii/sensului/conținutului/sonorizării), totul este un produs meta-
muzical!. Lozinca este surprinzătoare în măsura în care, dacă prin 
metamuzică se înțelege transgresarea componistică a muzicii, în cheie 
paradoxală, Metamusik-a silvestrov-iană nu mai aparține deloc 
proiectului, nefiind suficient de rebelă, de vehement-contestatară sau 
identificabilă cu experiențele acustico-electronice, ca limbaj/partitură 
distinct/-ă de formula simfonic-concertată3. 

În notă estetiza(n)t adorniană4, proiectul ar transmite reperele unei 
musique informelle, un tip de muzică care nu corespunde niciunei 
forme, prin refuzul acceptării soluțiilor (pre)date, un concept aleator 
care explică (aproape) haotic tendința istorică a materialului muzical, 

                                                   
1 Anatol Vieru, Ordinea în Turnul Babel, Equivalences essais, 2003. 
2 Codrin Coman, Harmonia Mundi. O încercare în esenţa muzicii, Editura Grinta, Cluj, 2004. 
3 Ibidem, pp. 347-348. 
4 Th. W. Adorno, Philosophy of New Music, Minneapolis and London, Minnesota Press, 2006. 
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apelând la o filosofie serială fără nicio procedură de organizare. De 
fapt, identitatea estetică adorniană recalibrează formula de eliberare a 
straturilor noi (a celor plasate între s.n.), prin potenţarea muzicii fie de 
intelectualism, fie de infatuarea idiomului tonal de a-şi (auto)susține 
iluzia genezei sale în istorie. Muzica radicală nu este imună la contorsi-
unile operate de Schönberg care, involuntar, intră în coliziune (ca 
mod de structură internă), cu propriile intenții, sub amendamantul că 
muzica nu se mai autolivrează drept proces de/în dezvoltare. 

Eludând, voluntar, detaliile muzical-biografice (sau de proiect) 
semnalate cu sfială, în arealul cercetării româneşti1 (dar cu abundență, 
în cel occidental), studiul de față se racordează la modelele atonalului 
localist, recte ale identității estetice, doar în sensul recuperării efec-
tului de creştere în volum (cantitatea tipologiilor formale – gen – 
expresie – conţinut), de expansiune ca suprafaţă (geografică), de 
diversificare tipologică şi de interferenţă a structurilor şi tipologiilor 
deja existente. Câmpul practicilor artistice muzicale vizează traseul 
expansiunii care decreta la nivelul anilor ’60, o suprapopulare tipo-
logică, o inflaţie identitară2. 

În acord cu raportul (delegitimant) lyotard-ian, segmentul 
temporal, cuprins între limitele plăcii turnante a anilor ’60-’70, 
actualizează cofrajele incipiente ale postmodernităţii muzicale. De aici 
şi (re)lansarea perspectivei sincronizant-locale (ruta Cluj – Târnăveni 
– Lugoj, repere adesea considerate dificil de localizat pe hartă şi 
cunoscute, ca regiuni, doar de specialişti3!) a promoției predecesoare 
muzicienilor născuți în anii ’30: Sándor Veress, György Ligeti, György 
Kurtág, prin care se recunoaşte relaţia de filiație, lesne de depistat (şi 
în cheie muzical-programatică), în interconectarea proiectului muzical 
prin efectul de producere/transformare a partiturii-prime în semnificant 
                                                   
1 Vezi, în acest sens, Dora Cojocaru, Creaţia lui György Ligeti în contextul stilistic al secolului XX, 

Editura Media-Musica, Cluj, 1999; Constantin Tufan Stan, György Kurtág. Reîntoarcerea la 
matricea primordială, Editura Media-Musica, Cluj, 2009 sau Codrin Coman, Harmonia Mundi. O 
încercare în esenţa muzicii, Editura Grinta, Cluj, 2004. 

2 Arthur Coleman Danto, Après la fin de l'art, Éd. du Seuil, 1996. 
3 Vezi, în acest sens, Bálint Andrrás Varga, Three Interviews and Ligeti Homages, Rochester 

Press, 2009. 
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secund, punct nodal în comprimarea percepţiei care combate reprezen-
tarea fagocitară. 

De altfel, un atare proiect girează în cazul Cercului Ardelean de 
la Budapesta, un asalt, proiect atonal, al periferiei, cu efect de centru 
în gruparea paradigmelor muzicii noi – demers de direcționare singulară 
a reperelor localizante ale provinciei europeniza(n)te. 

Mişcarea îşi are meritul de a fi desfiinţat tocmai blocajele dera-
pa(n)te din perimetrul complexelor provinciale, cu toate deturnările 
anilor '40 în modele tradiționaliste tardive, ca mod bifurca(n)t de a 
reacționa când la clivajele necenzurate ale modernității, când la reacția 
moderată, dar rezistentă, de îmblânzire a tradiționalismului et(n)ic, 
prin forjarea forțelor creatoare locale, cu un ardelenism cuminte, bine 
temperat (îmblânzit). 

Doar aşa se poate interpreta rolul atonalului localist în proiectarea 
spiritului momentului asupra culturii moştenite, eludând negarea/ruptura 
tectonicii epocilor. Această abordare pare a se abate de la filosofia 
proiectului dodecafonismului asumat de muzica nouă, opunând, gene-
rațional, coordonatele cu care opera Noua şi Vechea Şcoală de la Viena, 
în sens anti-veress-ian, în care actualitatea muzicii rezidă dintr-un 
postclasicism cu nuanţă anticlasicistă. Muzica ═ sonoritate, cu legături 
multiplica(n)te, asigură controlul fătiş al potenţelor câmpului sonor, 
cu armonii proiecta(n)te ale arhitecturii dez-acordurilor. Aproape 
paradoxal, în sens veress-ian, dezacordul şi lipsa de melodicitate antre-
nează re/descrierea criteriilor de muzicalitate. 

În ideea de a tempera atonalul, partitura localismului anilor ’30 
(e)lansa polifoniile statice, stilul haşurat, metamorfozarea intervalelor, 
texturalismul micropolifonic1,cu toată reacția lui Ligeti de pe poziția 
apărătorului atonalismului, în defavoarea resurecției tonalității care 
se va (auto)livra ofertant la sfârşitul anilor ’70. Pentru György Kurtág, 
muzica serială este cea care pune în ordine dodecafonismul, acceptând 
atonalismul- arta care redă, în doze egale, jocurile/semnele şi mesajele. 

                                                   
1 Claus-Steffen Mahnkopf ed., Critical Composition Today (New Music and Aesthetics in the 21st 

Century), vol. 5, Hofheim:Wolke, 2006. 
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Se impune o precizare: pentru Jacques Rancière1, modernitatea 
bulversează comprehensiunea artei şi a celorlalte domenii ale experienței 
colective, iar limitele sale muzicale ţin, exclusiv, de registrul limbajului 
cu douăsprezece sunete, delimitat de limbajul expresiv. Modernitățile 
specifice intră în conexiune, la distanță, cu modernitatea politică, criza 
artei sub/însumând, de fapt, deruta paradigmei moderniste simple, 
independente de combinaţiile de genuri/suporturi sau de polivalențele 
politice ale formelor contemporane. De aici şi stilul modernitarist de 
amplasare, aproape unanimă, a Cercului Ardelean de la Budapesta, pe 
traiectoria artei imposibil de despărțit de neutralitatea localizantă. 

Îmblânzirea atonalului: 
punct-loc-partitură filosofico-politică 

Atonalul, în sens filosofico-politic, este considerat un concept 
invadator pentru ceea ce David Beard şi Kenneth Gloag2 receptau 
dinspre anii ’80, drept loc (localizare s.n.), în calitate de element 
esențializat muzical. 

În opinia lui Alain Badiou3, în secolul nostru (s.n.) se vehicu-
lează un conglomerat de teme recurențe, de obsesii şi fapte, sub 
presiunea (re-)conservatorismului sau, din contră, a plonjării înlăuntrul 
capitalismului total. Nucleul tare al oricărui curent radical-avangardist 
ar consta, potrivit lui Badiou, în proiectarea unui prezent imediat, în 
contradicție cu mişcările reacționar-clasiciste, fiind vorba, de fapt, în 
accepţie freud-iană, de o reînvestire a actului cu sens sau, din 
perspectivă jung-iană, de reafirmarea juisării,  ca schimb de poziții şi 
act-imperativ de reprezentare. 

Badiou cartografiază, localizant, lumile atonale lipsite de point 
de captation, în cheie lacan-iană, supuse ordonării prin intervenția 
                                                   
1 Jacques Rancière, Împărtăşirea sensibilului. Estetică şi politică, Editura Idea Design&Print, Cluj, 2012. 
2 Vezi, în acest sens, Friedemann Sallis, Robin Elliott, Kenneth Delong (eds.), Centre and Periphery, 

Roots and Exile. Interpreting the Music of Istvan Anhalt, György Kurtág, and Sándor Veress, 
Waterloo, ON: Wilfrid Laurier Press, 2011. 

3 Alain Badiou, Secolul, Editura Idea, Cluj, 2010. 
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Stăpânului –Semnificant, după acel imperativ al deciziei simplificate 
(de da sau nu), în care confuzia multiplicității este redusă violent la 
diferența minimă. Pentru Lacan, trecerea de la un discurs (verigă socia-
lă), la altul are ca scop întreținerea sensului de Stăpân-Semnificant, 
adică de livrare a caracterului său de produs, artificiu sau contingent. 

În interpretarea lui Zizek1, efortul primordial al lumii postmoderne 
rezidă în tentativa de a se dispensa de conceptul Stăpân-Semnificantu-
lui: în situaţia în care complexitatea lumii ar fi susținută necondiționat, 
fiecare Stăpân-Semnificant ar avea intenția de a impune o ordine care se 
vrea deconstruită, dispersată, diseminată. Pentru Badiou, scuza modernă 
pentru complexitatea lumii nu este altceva decât o dorință atonală, în 
care lumea atonală ar rezulta tocmai din viziunea acelui Politically 
Correct ca obsesie în rejectarea logicii binare: o lume nuanțată, ramifi-
cată de practici sexualizante care nu reclamă decizia, instanța alterității 
şi a evaluării, în sensul tare nietzsche-an. Suspendarea Stăpân-Semni-
ficantului asigură interpelarea ideologică a abisului acelui jouissance, 
ca ordin final care regularizează viața dedicată savurării plăcerii 
postmoderne sub echivalența: slăbire a politicii juisării ═ învestire a 
regularizării administrative a juisării, cu efect post-politic. 

Badiou-ian, lumile sunt susținute de un contra-punct, atonal, 
drept mod (de)teritorializant, de dizolvare a formelor/formulelor clasi-
cizante, cu toată redarea complementară a evenimentului, succesiune 
de componente materiale şi ideale disparate a căror unică existenţă 
este reprezentaţia. 

Derrida aprecia că tot ceea ce rămâne din dislocarea unei proble-
me formează un sistem, reflex verificabil din perspectiva în care, 
între limitele logocentrice-etnocentrice, vocea – sensul – sunetul se 
organizează ca substanță de exprimare a gândirii-sunet sau, de ce nu, 
a perechilor structure-determined / structure-understood2. 

                                                   
1 Slavoj Zizek, On Alain Badiou and Logiques des mondes, http://www.lacan.com/zizbadman.htm. 
2  Humberto Maturana, The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical 

Domain of Existence, in Beobachter (Konvergenz der Erkenntnistheorien?), Wilhelm Fink Verlag 
München, Bandredaktion: Karin Obermaier, Volker Redder, 1992. 
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Ataşând o atare afirmație conceptului actual (atonal), resimțit 
înlăuntrul aceluiaşi areal localizant est-european, cu referire la returnă-
rile semnificaţiei atonale decretate în anul 1983, istoria atonal-berlineză 
reafirmă modul independent şi non-conformist al eliberării de sisteme 
prefabricate şi de judecăți definitive, considerând că, prin transplan-
tarea (filosofico-politică a) atonalului muzical, acesta devine – mai 
mult decât o iluzie confortabilă sau un mod excesiv de punere în 
comun – o formulă nou-punctuală de a vedea şi de a auzi. 

După anul 20131, atonalul îşi autoconservă forţa de rezistență faţă 
de curentele domina(n)te, propune noi platforme de experimentare şi 
asaltează maniera comună de a privi şi de a asculta. Astfel, reflexul 
localizant este reinventat prin apelul la proiectul Borderland (Juan 
Atkins şi Moritz von Oswald), care prevede retrasarea spațiilor forma-
toare şi asumarea acestora, ca posibilitate de revenire la conceptele 
arhitectural-atonale (vezi spațiul părăsit, multi-industrializat şi deturnat 
prin impuls muzical), partitură alternativă pentru ceea ce se eticheta, 
în cazul Cercului Ardelenilor de la Budapesta, presiune binară: dispu-
tare-abandonare, centru-periferie, origine-exil. 

De fapt, Borderland-ul susţine imperceptibilitatea alianțelor 
localizante, relansând atonalul ca nişă a terțului ascuns2, a interfeței 
îmblânzite subiect-obiect, element cu particularitate funcțional-distinctă, 
reper dialogic al antagonismelor, pe care atonalul nici nu le înlocuieşte, 
nici nu le sintetizează definitiv. Terțul ascuns funcționează ca accele-
rator / furnizor de spaţii, în sensul în care nişa reprezintă mediul viu 
de articulaţie/ de demarcație a spațiilor energetice comune3. 

Din această perspectivă sunt actualizate afirmaţiile lui Badiou 
şi Zizek, acelea ale unor schizophrenic-ego hypothesis, ca factor 
ajustant (borderland) al spaţiului necesar – zonă în care atonalul 
îmblânzit îşi poate demonstra rigidităţile canonizante şi îşi poate găsi 

                                                   
1 Berlin Atonal 2013, http://www.berlin-atonal.com. 
2 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea, Manifest, Junimea, Iaşi, 2007. 
3 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Construcţia socială a realităţii, Editura Art, Bucureşti, 2008. 
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cadenţa (recte muzicalitatea), prin dinamitarea regulii şi printr-o 
localizare corectă – corectantă. 

Bibliografie 

1 Adorno, Th. W., Philosophy of New Music, Minneapolis and 
London, Minnesota Press, 2006 

2 Chevassus, Béatrice Ramaut, Musique et postmodernité, 
Presses Universitaires de France, 1998 

3 Coman, Codrin, Harmonia Mundi. O încercare în esența 
muzicii, Editura Grinta, Cluj, 2004 

4 Cope, D., New Directions in Music, Dubuque, Brown, 1976 
5 Dănceanu, Liviu, Apocalipsa muzicii savante, Editura Corgal 

Press, Bacău, 2009 
6 Friedmann, „A Methodology for the Discussion of Contour: Its 

Application to Schoenberg's Music,” JMT 29 (1985): 223-48 
7 Forte, Allen, The Structure of Atonal Music, New Haven: 

Yale University Press, 1973 
8 Garaz, Oleg, „Muzica postmodernă: reinventarea artei 

muzicale după sfârşitul modernităţii ”,  în Revista Muzica, 
nr. 3, 2012 

9 Humphries, Lee, Atonality, Information, and the Politics of 
Perception, Mind Tools: Applications and Solutions, Thinking 
Applied.com. 

10 Hutcheon, Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, 
Bucureşti, 1997 

11 Jay, Claire Taylor, The Artist-Operas of Pfitzner, Krenek and 
Hindemith: Politics and the Ideology of the Artist, Aldershot, 
Ashgate, 2004 

12 Kramer, Jonathan D., The Nature and Origins of Musical 
Postmodernism, în Postmodern Music/Postmodern Thought, 
Judy Lochhead and Joseph Aunder (ed.), New York: 
Routledge 2002 



 273 

13 Lyotard, Jean-François, „Musique et postmodernité", în 
Surfaces, vol. VI. 203 

14 Mahnkopf, Claus-Steffen, ed., Critical Composition Today 
(New Music and Aesthetics in the 21st Century), vol. 5, 
Hofheim:Wolke, 2006 

15 Nattiez, Jean-Jacques, Lupta dintre Cronos şi Orfeu, Editura 
Artes, Iaşi, 2007 

16 Perle, George, Serial Composition and Atonality, ediția a 
II-a, University of California, Berkeley, 1968 

17 Rahn, John, Basic Atonal Theory, New York: Longman, 1980 
18 Rancière, Jacques, Împărtăşirea sensibilului. Estetică şi 

politică, Editura Idea Design&Print, Cluj, 2012 
19 Reti, Rudolph, Tonality in Modern Music, New York: Collier 

Books, 1962 
20 Sallis, Friedemann, Robin Elliott, Kenneth Delong (eds.), 

Centre and Periphery, Roots and Exile. Interpreting the Music 
of Istvan Anhalt, György Kurtág, and Sándor Veress, Waterloo, 
ON: Wilfrid Laurier Press, 2011 

21 Sessions, Roger, Questions about Music, Cambridge, 
Harvard University Press, 1970 

22 Straus, Joseph N., Introduction to Post-Tonal Theory, 
Prentice-Hall, 1990 

23 Varga, Bálint Andrrás, Three Interviews and Ligeti Homages, 
Rochester Press, 2009 



 274 

De la cacofonie la cacologie sau 
Despre obsesia de a evita cacofoniile 

prin locuțiunea ca şi 
Laurențiu BĂLĂ 

De la cacophonie à la cacologie ou  
Sur l’obsession d’éviter les cacophonies  

à l’aide de la locution ca și 

Résumé 
La préoccupation des Roumains d’éviter les cacophonies (rencontres 

de mots, de syllabes, de sons désagréables ou ridicules) est en soi louable, 
car elle représente un signe de respect élémentaire pour leur belle langue, 
le principal moyen de communication dans la vie quotidienne ! Mais 
malheureusement, ces dernières années on assiste à une vraie chasse aux 
« sorcières » (lire « cacophonies »!), devenue une véritable obsession digne 
d'une cause plus noble, à une tendance de fausse exactitude: éviter à tout 
prix les fatidiques cacophonies… 

Ainsi, le plus répandu moyen d’éviter les cacophonies est le 
remplacement de la préposition „ca” (utilisée avec le sens « en tant que ») 
par la locution „ca și” (qui a un sens comparatif !), ce qui transforme une 
banale cacophonie (un son désagréable), dans une cacologie (une vraie 
erreur de langue)! 

Et le plus triste c’est qu’on rencontre ce type d’erreur non seulement 
dans le cas des personnes moins « éduquées », mais aussi de celles qui 
devraient être de vrais modèles pour une utilisation correcte de la langue 
roumaine, en particulier par la fréquence de leurs apparitions publiques et 
par l’impact que leur comportement linguistique peut avoir sur les autres: 
parlementaires, réalisateurs de la radiotélévision, ministres, célébrités de 



 275 

toute sorte et, malheureusement, même des enseignants, quelle que soit leur 
spécialité ! 

Mots-clés : langue roumaine, cacophonie, cacologie, erreur 

1. Introducere: Sunetul limbii 
Omul, începând cu stadiul de făt chiar, este o ființă pluri-senzo-

rială. Simțurile sale încep să se manifeste într-o ordine deloc 
întâmplătoare, primul fiind simțul tactil, apoi cel chimic, simţul 
echilibrului, auzul şi, ultimul, văzul. 

Cam în a 25-a săptămână de sarcină, fătul are auzul destul de 
dezvoltat. În uterul matern, vocea mamei este cea pe care el o percepe 
cu mai mare intensitate decât orice alte voci, inclusiv a tatălui! Astfel 
se explică, probabil, de ce subiectiv vorbind, cea mai frumoasă limbă 
este, pentru fiecare dintre noi, limba maternă, cea pe care o auzim 
încă din pântecul mamei, cea în care ni se îngână un cântec de leagăn, 
cea în care suntem alintaţi, cea în care murmurăm primele cuvinte, în 
care gândim, în care iubim… 

Trecând la un alt nivel de subiectivitate, o limbă ni se pare mai 
frumoasă sau mai muzicală, ne place mai mult sau mai puţin decât o 
alta. Vorbim din nou despre o judecată subiectivă fiindcă în orice limbă 
se compun versuri, sau cântece, iar atâta timp cât într-o limbă se poate 
crea poezie, limba respectivă nu poate fi urâtă! Toate aceste conside-
raţii se bazează pe gradul de cunoaştere sau de recunoaştere a unei 
limbi, pe un soi de ureche lingvistică aflată în dotarea fiecăruia dintre 
noi, asemenea mai cunoscutei urechi muzicale. 

Exemplele sunt numeroase: unii consideră limba japoneză urâtă, 
nemuzicală, uitând că japonezii sunt creatorii acelei extraordinare 
poezii cu formă fixă, haiku-ul, atât de dificil de compus (trebuie să 
conţină fix 17 silabe, repartizate în 3 versuri, câte 5, 7 şi, respectiv, 5 
silabe în fiecare vers), în timp ce, probabil ce alţii, mult mai numeroşi 
sunt de acord cu afirmaţia că l’italiano  si canta, non si parla. 
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2. Sunetele plăcute: 
eufonia, aliteraţia, rima, asonanţa 

2.1. Eufonia 
Este definită ca fiind o succesiune de sunete vocale şi consonante 

care produce o impresie plăcută auzului (< fr. euphonie), sau, mai 
complet, într-un dicţionar specializat: 

Efect acustic muzical, rezultat din combinarea/repetarea sune-
telor în cuvânt sau din alăturarea cuvintelor în frază; se află la baza 
unor figuri de sunet (aliteraţia, asonanţa, rima); opusă cacofoniei. 

(DSL, 2005: s.v.) 

2.2. Aliteraţia 
Prima figură de sunet asupra căreia ne vom opri este aliteraţia, 

care reprezintă o repetare, cu efect muzical, a aceluiaşi sunet (con-
soană) sau grup de sunete în cuvinte care se succedă (< fr. 
allitération). Sau, în acelaşi dicționar de specialitate: 

Figură de sunet constând din repetarea consoanelor sau a sila-
belor iniţiale (prin extensie şi a celor aflate în poziţie medială ori 
finală) într-o secvenţă de cuvinte apropiate în enunţ; formă a 
omofoniei. 

(DSL, 2005: s.v.) 
 

Exemplele sunt numeroase şi foarte sugestive: 
Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia 

(Dimitrie Anghel, În grădină) 
 

Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă, 
Şi somnul, vameş vieţii, nu vrea să-mi ieie vamă 

(Mihai Eminescu, Se bate miezul nopţii…) 
 

Orizonu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni, 
Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie… 

(Mihai Eminescu, Scrisoarea III) 
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Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc 
Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate 
Zidul vechi al mânăstirii în cadenţă îl izbesc. 

(Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea. La Cozia) 
 

Voinicii cai spumau în salt; 
Şi-n creasta coifului înalt 
Prin vulturi vântul viu vuia, 
Vrun prinţ mai tânăr când trecea 
C-un braţ în şold şi pe prăsea 
Cu celălalt. 

(George Coşbuc, Nunta Zamfirei) 
 

Alexandru Macedonski încearcă, influenţat fiind de instrumen-
talism, să redea dangătul clopotului: 

Un an, dând d-ani, leag-an d-an, d-ani vani, 
D-atunci un lanţ întreg s-a format, 
 

Deodată se aude un tropot pe pământ, 
Un tropot de copite, potop ropotitor! 

(Vasile Alecsandri, Dan, căpitan de plai) 
 

Ce alb, ce negru de alb, 
câte stele în stele şi stele lângă stele în alb 
şi vine vârtejul şi vine vântul şi vine 
suflare de aer 
şi ne suflă şi smulge 
şi ne duce de pe noi 
cortul pielii noastre 

(Nichita Stănescu, Ce alb, ce negru de alb!) 
 

Astfel, aliteraţiile bazate pe revenirea lichidelor l, r sugerează 
sunetul curgerii, aliteraţiile în nazală sunt considerate mai muzicale 
decât cele în alte consoane etc.: 
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Pluteşte un lanţ de lebede albe, 
Iar visul din parc în lac se răsfrânge 

(George Bacovia, Amurg antic) 
 

Crăiasă alegându-te  
Îngenunchem rugându-te,  
Înalţă-ne, ne mântuie  
Din valul ce ne bântuie;  
Fii scut de întărire  
Şi zid de mântuire, 

(Mihai Eminescu, Rugăciune) 
 

Aliterația are în cadrul textului şi funcția unificatoare de a grupa 
sintactic (rar şi semantic) termenii apropiaţi prin omofonie, reliefând 
legături existente în enunţ: 

Marea... 
 

Lucie ca o baltă, oglindind, la adăpostul toartelor coastei, 
pirozeaua tăriei şi mărgăritarul norilor, florie ca o pajişte sau scân-
teind ca o mişună de licurici, searbădă şi domoală sau vie, verde şi 
vajnică, avântându-se spumegând spre cerul căruia îi e fiică, de ea 
vorbea cu păgânească evlavie, pomenindu-i doar numele glasul i se 
pogora tremură ca şi cum ar fi mărturisit o taină sau îngânat o rugă. 

(Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche) 
 

Sau, în exemplul următor, unde lanţul de epitete este subliniat 
prin aliteraţie: 

Ci prin flori întreţesute, printre gratii luna moale 
Sfiicioasă şi smerită şi-au vărsat razele sale; 

(Mihai Eminescu, Călin) 
 

Aliteraţia există şi în expresii idiomatice ori locuţiuni curente, 
ca şi în proverbe, zicători sau descântece: 

cruciş şi curmeziş, multe şi mărunte, praf şi pulbere, 
val-vârtej, viu şi nevătămat; Ce-i în mână, nu-i minciună 
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Ceas rău cu săgetătură 
Ceas rău cu spaimă 
Ceas rău de cu sară 

(Folclor, Descântec de ceasul rău) 
 

La final de cuvânt ori de vers, aliteraţia silabică se realizează ca 
rimă interioară sau ca rimă: 

Răsai asupra mea, lumină lină,  
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară; 

(Mihai Eminescu, Răsai asupra mea) 
 

Din limba franceză, unde aliteraţia este definită ca reprezentând 
Retours multipliés d’un son identique, am ales două exemple foarte 
sugestive, unul cu consoane: 

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?... 
(Racine, Andromaque) 

 

iar celălalt cu vocale: 
Salut! encore endormies 
À vos sourires jumeaux, 
Similitudes amies 
Qui brillez parmi les mots! 

(Paul Valéry, Œuvres) 
 

Pentru lingvistul francez Henri Morier însemna répétition, coup 
sur coup, dans un même mot, d’une voyelle (Ex.: saccadé-sacadat, 
sau lugubre-lugubru). 

Tot el propunea ca termenul asonanţă să fie rezervat pentru 
repetiţiile vocalelor, iar aliteraţia pentru cele ale consoanelor, mai 
ales ale celor iniţiale, mai bine percepute şi adesea puse în evidenţă 
prin accentul afectiv. Desigur, aceasta ar însemna restrângerea sensului 
aliteraţiei şi extinderea celui al asonanţei. 
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2.3. Rima 
O definiţie mai nepretenţioasă a acesteia ar fi 1. Potrivire armo-

nioasă a sunetelor finale în două sau mai multe versuri. 2) Cuvânt 
care în vers rimează cu alt cuvânt. (< fr. rime) 

Sau, în Dicţionarul de ştiinţe ale limbii: 
În formele versificate ale enunţului, identitate fonică (omofo-

nie) a finalelor de vers începând cu ultima vocală accentuată şi 
cuprinzând toate fonemele care îi urmează: Dat-a frunza fágului/ 
Pus-am cruce sátului / Şi coadă baltácului/ Că am gândul drácului/ 
Asupra bogátului  (pop.); dacă identitatea nu e perfectă, finala de 
vers nu se realizează ca rimă, ci ca asonanţă (necoincidenţă în 
domeniul consoanelor de după vocala accentuată – gând/ sfânt, 
cridă/ zugrăvită) sau consonanţă (lipsă de coincidenţă a vocalelor 
accentuate pe lângă consoane identice – păianjen/ stânjen, mână/ 
plină). 

(DSL, 2005: s.v.) 

2.4. Asonanţa 
Asonanța reprezintă o rimă imperfectă formată numai din identi-

tatea vocalei accentuate. ♦ Repetarea aceleiaşi vocale accentuate 
într-un vers sau într-o frază, însoțită de consoane asemănătoare, pentru 
a produce efecte expresive (< it. assonanza, cf. fr. assonance) 

În DSL găsim definiţia: 
Figură de sunet, formă a omofoniei, constând din repetarea 

vocalei accentuate în două sau mai multe cuvinte care se succedă; 
varianta vocalică a aliteraţiei: 
 

Iată două exemple, extrem de cunoscute, din poezia eminesciană: 
Sara pe deal buciumul sună cu jale,  
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,  
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;  
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine. 

(Mihai Eminescu, Sara pe deal) 
 

Pe negre viţele-i de păr 
Coroana-i arde pare, 
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Venea plutind în adevăr 
Scăldat în foc de soare 

(Mihai Eminescu, Luceafărul) 
 

Accepţia prozodică de rimă imperfectă dată uneori asonanţei se 
explică prin situaţiile în care aceasta apare în poziţie finală de vers; 
se deosebeşte de rimă prin faptul că segmentul consonantic următor 
vocalei accentuate nu este, în cazul asonanţei, identic pentru versuri 
succesive (DSL, 2005: s.v.): 

Şi pentru cine vrei să móri? 
Întoarce-te, te-ndreaptă 
Spre-acel pământ rătăcitór 
Şi vezi ce te aşteaptă. 

(Mihai Eminescu, Luceafărul) 
 

Spre deosebire, rima presupune condiţia identităţii perfecte a 
finalei de vers, după ultima vocală accentuată: carte rimează cu parte, 
dar se află în asonanţă cu moarte sau vaste; gândurile rimează cu 
rândurile, dar este în asonanţă cu vânturile. 

Ca şi aliteraţia, asonanţa există în limba vorbită în expresii cu 
formă fixă: 

sapa şi lopata; ca vodă prin lobodă 

3. Sunetele neplăcute: cacofonia 

În dicţionarele obişnuite de limbă cacofonia este definită ca 
fiind o asociaţie sau repetare neplăcută de sunete în vorbire (< fr. 
cacophonie). O definiţie mai completă putem găsi în acelaşi dicţionar 
specializat, DSL: 

Efect acustic dezagreabil, rezultat din repetarea sau combi-
narea sunetelor/silabelor în cuvânt sau în frază; opus eufoniei. 
Cacofonia poate fi întâmplătoare în vorbire ori utilizată ca efect 
parodic în textul literar; Viorico, coboară repede! Scrie-mi dacă 
cartea ţi-a plăcut; Non, il n’est rien que Nanine n’honore (Voltaire) 

(DSL, 2005: s.v.) 
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Iată şi o definiţie în engleză, din care aflăm şi de când datează 
termenul respectiv în această limbă: 

cacophony (n.) 1650s, from Greek kakophonia, from 
kakophonos harsh sounding, from kakos bad, evil (see caco-) + 
phone voice (see fame (n.)). Related: Cacophonous. 

(etymonline.com) 
 

Francezii consideră cacofonia ca fiind un Vice d'élocution qui 
consiste en un son désagréable, produit par la rencontre de deux 
lettres ou de deux syllabes, ou par la répétition – trop fréquente des 
mêmes lettres ou des mêmes syllabes. Ex.: En l’en entendant parler. 

Un alt nume folosit pentru a denumi aceeaşi realitate este 
disonanţa. 

Tautofonia este o cacofonie datorată unei aliteraţii împinse până 
la exces. Grecii au fost interesaţi de acestea, de aceea au dat un nume 
tautofoniei lui l (lambdacism), celei a lui m (mitacism), celei a lui i 
(iotacism), celei lui r (rotacism), celei lui s (sigmatism). Ei distingeau 
tautofoniile de consoane de cele de vocale. 

…et voyant parmi les hors d’œuvre des filets de hareng, elle 
en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend, pensant 
à l’amiral qui n’en mangeait pas si souvent de son vivant et qui 
pourtant les aimait tant. 

(Jacques Prévert, Paroles) 

3.1. Cacofonia nu-i numai una. 
Exemple de alte cacofonii 
Deşi pentru cei mai mulţi vorbitori ai limbii române cacofoniile 

se reduc doar la alăturarea de sunete ce amintesc de verbul a defeca, 
în varianta sa popular-familiară (vulgară, fără îndoială!), există nume-
roase alte succesiuni de sunete care pot fi considerate cacofonii, căci 
aşa cum sublinia George Pruteanu, Cacofonie va să zică o asociaţie 
supărătoare, dezagreabilă, dizgraţioasă de sunete, indiferent care. 
Iată două exemple furnizate de acelaşi autor: 
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Într-o propoziţie cum ar fi, să zicem: Adesea la şedinţă toţi 
taţii tac, finalul sacadat şi ţăcănitor e o cacofonie perfectă! La fel, 
într-o propoziţie de genul Mama mea m-a mascat, această 
succesiune de ma-uri, care seamănă cu o bâlbâială, este tot o 
cacofonie indiscutabilă. 
 

Sau repetarea (tautofonia) silabei ce din legea trebuie să specifice 
ce cetăţeni au acest drept; a secvenţei lui în copilului lui Luca, a lui 
le în copilele le legănăm pe rând, a lui sa în adresa sa s-a schimbat, 
a lui şi în iarăşi îşi înşiră poveştile etc. 

Trebuie spus că obsesia legată de cacofonie este mai recentă şi că, 
la Eminescu, de pildă, aceasta apare uneori, poetul nefiind preocupat 
în niciun fel de evitarea ei: 

Şi albinele-aduc miere, aduc colb mărunt de aur, 
Ca cercei din el să facă cariul, care-i meşter faur. 

(Mihai Eminescu, Călin) 
 

De asemenea, aşa cum remarca şi Mioara Avram, încă de acum 
un sfert de secol: 

Este interesant că în secolul al XIX-lea apăreau, alături de 
locuţiunile conjuncţionale ca şi când, ca şi cum, şi variantele ca 
când, ca cum, fără şi: Scaunul ei era acolo, talerul, şervetul erau 
acolo, ca când o aştepta dintr-un minut în altul să vie la masă! (D. 
Bolintineanu, Manoil), Dar luna, ca cum s-ar fi temut a lumina 
fărădelegea, se ascunsese supt negrii nori (N. Bălcescu, Românii 
supt Mihai-Voievod Viteazul). Foarte probabil, şi a fost introdus în 
aceste structuri tocmai pentru a se evita cacofonia; în limba 
actuală, apar doar formele ca şi cum, ca şi când. 

(1987 [1979]: 174) 
 

Iar Rodica Zafiu, într-un articol din 2002, face o observaţie 
asemănătoare: 

scriitorii trecutului utilizau fără ezitări nu numai combina-
ţiile întâmplătoare dintre ca şi orice fel de iniţială de cuvânt, dar 
chiar construcţia stabilă – abandonată azi – ca cum. E foarte probabil 
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ca îmbinări de tipul ca cum să fi ieşit din uz tocmai din cauza 
obsesiei cacofonice, cedând definitiv locul celor în care intervenea 
salvatorul şi (ca şi cum). În orice caz, la scriitorii din secolele 
trecute găsim din plin primele forme. Citez câteva exemple din 
Cantemir (ce numai ca cum preste puterea simţirilor ar fi , Istoria 
ieroglifică), Neculce (trimiţiindu-i cartea acie..., ca cum vrè hi de 
la singur Dumitraşco-vodă, Letopiseţul ţărîi Moldovei); construcţia 
are numeroase atestări la Bălcescu („se făţărnici ca cum n-ar şti nimic 
din cele urmate”, Românii sub Mihai-voievod Viteazul) şi e încă 
prezentă la Titu Maiorescu (rămîne ca cum n-ar fi fost, Critice). 

4. Evitarea cacofoniei: de la firesc la obsesie 

Asemenea cacofonii, cum sunt cele constând în repetarea supără-
toare a anumitor silabe, citate anterior, dar mai ales cele banale, 
clasice, cum le numeşte tot George Pruteanu, culese de acesta din 
mass-media, de tipul o statistică care, o politică care, crede dl 
Mateica că, să definească calitatea, procedează ca Călinescu, să 
pornească când ş.a.m.d., trebuie evitate mai ales pentru că ele 
alterează receptarea enunţului, prin aceea că fac lumea să 
zâmbească şi deci deturnează atenţia. 

Deci, preocuparea vorbitorilor de română de astăzi de a evita 
alăturarea sunetelor neplăcute în vorbire (ba chiar şi în scriere!) este, 
în sine, lăudabilă şi ţine de un respect elementar, care ar trebui să ne 
anime pe toţi cei care avem ca principal mijloc de comunicare, în 
viaţa cotidiană, această frumoasă limbă! Dar, din păcate, asistăm în 
ultimii ani la o vânătoare de vrăjitoare (a se citi cacofonii!), la o 
adevărată obsesie demnă de o cauză mult mai nobilă, la o tendinţă de 
falsă corectitudine în exprimare a multor vorbitori şi anume la 
evitarea cu orice preţ a fatidicelor cacofonii. 

Nu observăm, afirma Rodica Zafiu, diferenţe considerabile de 
frecvenţă între textele care ar avea justificarea cacofoniei (ca 
precedând cuvinte care încep cu c- /ca-, co-) şi celelalte. Iată câteva 
exemple din prima categorie: 
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directorul unui liceu din Ocna Sibiului a considerat că este 
mai bine să lucreze ca şi culegător de căpşuni în Spania 

(Cotidianul, arhiva 15-21.04.2002); 
 

am o prietenă care lucrează ca şi chelneriţă în SUA 
(restaurante.online.ro); 

 

l-aş vrea pe Rubens ca şi coleg de echipă pentru sezonul 
viitor 

(f1galaxy.com). 
 

Fraze banal comerciale devin nefireşti: 
puteţi obţine cel mai convenabil preţ atât ca şi cumpărător 

cât şi ca ofertant 
(e-market.e-licitatie.ro). 

 

Destule exemple, cum spuneam, nu mai au nici măcar scuza 
evitării cacofoniei: 

Aveţi nu numai 45 de ani de la prima expoziţie, ci şi aproape 
tot atâţia ca şi profesor la Facultatea de Arte 

(ziuadevest.ro) 
 

a lucra în Canada ca şi student străin 
(alocanada.com) 

 

numai medicul acreditat de casa de asigurari ca şi medic de 
familie 

(medfam.ro) 
 

aceste măsuri ar avea ca şi efect... 
(lga.ro) 

 

Două sunt mijloacele puse în aplicare în scopul de a le evita, 
subterfugii de-a dreptul ilare, dacă nu chiar, prin repetiţia paroxistică, 
vrednice de plâns. 

Cel mai vechi este reprezentat de stupida intercalare a virgulei 
în scris, între cei doi termeni a căror alăturare se doreşte a fi evitată: 
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(1) ca semn de punctuaţie [,]: … el ca, client al magazinului…, 

dar şi 

(2) ca vocabulă (sau termen metalingvistic, cum îl numeşte  
              Isabela Nedelcu (2012: 119): 

a) în vorbire: …românii vor mânca virgulă caş mai scump, 

dar şi 

b) în scris: …erai tratat şi mai bine, ca „virgul ă” client, 
pentru că aveau interes să te ţină…, 

 

Celălalt mijloc, reprezentând o creaţie mai nouă a anumitor 
vorbitori cu false pretenţii de exprimare corectă în limba română este 
folosirea, până la saturaţie, a locuţiunii ca şi (care are sens comparativ), 
în locul prepoziţiei ca (folosită cu sensul în calitate de). Dacă, să 
admitem, folosirea ei ar putea avea o oarecare justificare în mintea 
utilizatorilor într-o construcţie de genul ca şi colaborator (căci, 
chipurile, ar evita o cacofonie, deşi construcţia aceasta ar putea fi 
foarte bine înlocuită cu în calitate de colaborator, drept colaborator), 
ea devine cu totul nejustificată în construcţii de genul ca şi deputat, 
ca şi medic, ca şi ţintă a inflaţiei, ca şi modalitate de plată etc., etc.! 

Andrei Pleşu numeşte această obsesie a evitării cacofoniei un 
delir generalizat şi consideră că fobia cacofoniilor e uşor nevrotică şi 
atestă o specie de semidoctism calofil, căci pentru a evita cazurile 
groase, limba română oferă soluții mai elegante şi mai fireşti. Poţi 
spune asemenea casei vecinului (în loc de ca casa vecinului), sau 
drept condiţie (în loc de ca condiţie). 

Şi, în final, autorul se recunoaşte învins de fenomenul în cauză: 
Las sociologilor şi psiho-sociologilor sarcina, după mine imposibilă, de 
a explica astfel de aiureli. (2011: 242-243) 

Există cacofonii despre care necunoscătorii cred că ar fi acceptate 
în mod oficial, acestea fiind, în opinia lor, în număr de trei, cinci, 
şapte etc., şi care nu ar putea fi evitate uşor, pentru că apar în expresii 
fixe sau în nume de persoane, de genul: biserica catolică, stenoză 
aortică calcificată, Ion Luca Caragiale, bancă comercială, tehnica 
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cavalerească etc. Credem totuşi că, de cele mai multe ori şi în 
funcţie de contextul comunicării, se pot găsi soluţii de evitare, altele 
decât obsedantul ca şi… Astfel, în loc de biserica catolică, de exemplu, 
(repetăm, în funcţie de contextul specific folosirii acestei sintagme!) 
se poate folosi catolicismul, sau religia catolică, în loc de tactica 
cavalerească sau cavaleriei se poate utiliza tactica folosită/aplicată 
de cavalerie, în loc de Ion Luca Caragiale se poate folosi simplu 
Caragiale (de altfel, atât de cunoscut încât nu există absolut nici un 
risc ca un interlocutor să nu ştie despre cine e vorba!) sau autorul 
Scrisorii pierdute etc., iar numele unei instituţii financiare precum 
Banca Comercială Română poate fi înlocuit prin BCR… 

4.1. De cacofonie la cacologie 
Ca orice exces, şi acesta, al evitării cu orice preţ a cacofoniilor, 

prin folosirea lui ca şi, duce în extrema cealaltă, căci sensul acestei 
construcţii fiind comparativ, înlocuirea lui ca prin ca şi transformă o 
cacofonie (alăturare neplăcută de sunete), care nu reprezintă o greşeală 
gramaticală, într-o cacologie (o greşeală propriu-zisă de limbă). 

Iar partea cea mai tristă a acestei situaţii este că ea caracterizează 
nu numai exprimarea celor mai puţin şcoliţi, ci şi pe a celor care ar 
trebui să fie adevărate modele de utilizare corectă limbii române, mai 
ales prin frecvenţa apariţiei lor publice şi a impactului pe care compor-
tamentul lor lingvistic îl poate avea asupra publicului: parlamentari, 
realizatori radio/tv, miniştri, vedete şi, din păcate, chiar cadre didactice, 
indiferent de specializarea lor! 

Lingvistul francez Jules Marouzeau definea cacologia ca fiind 
Expression défectueuse qui, sans constituer une incorrection gramma-
ticale, fait violence à l’usage, à la logique. şi dădea următorul exemplu: 

Les intentions des gardes ne se résument qu’à assurer leur 
confort (corect: se résument à sau ne consistent qu’à). 
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5. Concluzii 

O posibilă explicaţie a acestei obsesii a românilor de a evita 
cacofoniile prin ca şi poate fi şi aceea că, deşi lingviştii susţin, pe 
bună dreptate, că orice repetiţie, a oricăror grupuri de sunete poate fi 
deranjantă şi, deci, cacofonică, vorbitorii leagă chiar termenul 
cacofonie de anumite forme verbale din limba română. 

Această conexiune, deşi nejustificată astăzi (dovada este că terme-
nul există şi în ale limbi, cu forme foarte asemănătoare: cacophonie, în 
franceză, cacophony, în engleză, Kakophonie sau Kakofonie, în 
germană, cacofonía, în spaniolă etc.) pare a fi îndreptăţită, la origine, 
căci unii etimologişti pun în legătură prefixul grecesc kakos- (însem-
nând urât, rău) cu un termen protoindoeuropean *kakka, 
însemnând… a defeca: 

caco- before vowels cac-, word-forming element meaning 
bad, ill, poor” (e.g. cacography, the opposite of calligraphy), 
from Latinized form of Greek kako- a hard-working prefix in 
ancient Greek, from kakos „bad, evil,” considered by etymologists 
probably to be connected with PIE *kakka- „to defecate” (see 
caca). 

(etymonline.com) 
 

Evitarea cacofoniilor prin obsedantul ca şi credem că nu va 
dispărea cu totul, însă printr-un efort lingvistico-educaţional ea poate 
fi re(a)dusă la proporţii… normale, căci limba română dispune de 
suficiente mijloace de exprimare corectă a oricărei idei, oricât de 
complicată ar fi aceasta. Iar dacă unele scăpări în fluxul mai rapid al 
comunicării şi exprimării orale mai pot fi scuzate (poate şi înţelese, 
uneori!), în exprimarea scrisă ele sunt impardonabile. Şi aceasta 
pentru că textul scris, nemaifiind caracterizat de aceea impetuozitate, 
nerăbdare, ci dimpotrivă, de un calm firesc şi de dorit al ideilor aşter-
nute pe hârtie sau pe… monitorul calculatorului, ar trebui să fie lipsit 
de astfel de neplăcute fenomene lingvistice. 
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De aceea, aşa cum remarca pe bună dreptate Gligor Gruiţă, 
vorbind despre cacofonie, aceasta nu trebuie exclusă din educaţia 
lingvistică a românilor, dar în abordarea ei este nevoie de simţul 
măsurii, de mai multă elasticitate şi de puţin realism. (2007: 234) 
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Permanenţe eufonice în poezia eminesciană 

Cristian HUSAC 

Euphonic Permanencies in Mihail Eminescu’s Poetry 

Abstract 
This paper deals with the fact that Mihai Eminescu changed the 

poetic space into a musical time, an inner time, dedicated to the soul, a 
horizon which is primordially that of being, of living. It is that “opening to 
the infinite of the space of the soul, created through the unreservedness of 
the movement of the soul, which ensures the unlimited expansion of the 
inner space and thus the unlimited availability of the spiritual flight” (G. 
Popa, „Spaţiul poetic eminescian” – Mihai Eminescu’s Poetic Space). The 
metaphysic and ontological unity of music is given by the triad: nota, its 
smothering and its resurrection. Memory and imagination, which institute 
harmony, converge towards an ideal time: the eternal present. Music 
identifies itself with that “form of eternity in movement”, which is recalled by 
Plato. Dissipation and smothering are proper to human destiny, whereas 
musical fluidity conveys a continuous present. Harmony of the number and 
rhythm are specific to music and they induce a state of being in itself, “the 
time beyond time”, eternity. Eminescu caught vibration and radiation in his 
poems. The sound of the organ, harp, or horn propagates and lingers in the 
spaces of the soul. The pages of the poems „Povestea teiului” (Story of the 
Lime-tree), „Peste vârfuri” (Over the Peaks), „Dintre sute de catarge” 
(From Among Hundreds of Masts), „Mai am un singur dor” (I Have But 
One Last Desire), „O, mama” (Oh, Mum) bear the infinite in themselves. The 
time of our existence becomes an “eternal present”. Its fluidity is embodied 
in music radiating into the infinite: „Nu e nimic şi totuşi e/ O sete care-l 
soarbe,/E un adânc asemene/Uitării celei oarbe” (There is nothing and yet, 
there is something/a thirst which sucks him dry/it is a depth like/the blind 
forgetfulness) („Luceafărul” – The Morning Star). Thus, music acquires a 
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cosmic, philosophic significance. Self becomes “a pure oneirical state, the 
joy itself of being over any second existential, – ultimate liberty in the human 
order”. Mihai Eminescu’s verses originate in the music “which creates 
boundless spaces”, changed into the “inner spaces” of the unspoken. The 
poems „Sara pe deal” (Twilight on a hillside) („The horn sounds 
mournfully at twilight on a hillside”), „O, mamă” (Oh, Mum) („Against the 
sound of rustling leaves you are calling me to you”), „Mortua est” (It is 
dead) („A sound of bell tolling in sacred hours”), „Dintre sute de catarge” 
(From Among Hundreds of Masts), „Mai am un singur dor” (I Have But One 
Last Desire) open the space of Genesis. The poem “Over the Peaks” 
journeys through the creative poetic process “to the effect of commencing 
from the ineffable created by a prior musical state in order to reach the 
ineffable again” (G. Popa). “The horn sounds melancholically” induces an 
ecstatic state which lasts eternally. 

Mihai Eminescu’s poetry originates boundless spaces which turn into 
the inner spaces of the indefinable, of the unspoken. The birth of the poem, 
the dematerialisation of the world and its reincarnation into a fluent being, 
the transfer of the self – universe „continuum” in that space – pure poetic 
catharsis are the coordinates of the poetic creation. Mihai Eminescu’s 
word has in itself the valences of sensitivity, of existence: “an energy 
concentrates human existence”, release energy, to which the poet attributes 
the nuances of his own artistic creation. The magical power of the word 
bears the seal of that “primum movens” of the beginnings. The poetic 
essence will be released and thus will create new structures of the world 
and of the soul, intended to institute an “eternal present”. The poet knows a 
new experience, both cognitive and ontological, the experience of the world. 
The word acquires its three-fold significance: passionate knowledge, desire 
for harmony between man and universe and the instauration of the poetic 
present, which reveals eternity and thus the poem is “a real conjuration of 
words in an attempt to conquer the absolute”. By definition, the absolute 
cannot be attained, for it cannot go through space and time towards. The 
poem, however “brings us to the proximity of the absolute; however only 
the poetic state remains absolute, the ecstatic flash of living the ineffable”. 
In order to grasp the essence of existence, the poet invokes the verb, which 
he invests with cognitive and ontological “burning”, so that he can “set 
fire to star with it”, as he would write in one of his poems. The two circles, 
that of the “inward and outward” mystery, rotate by themselves, as they are 
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signs of establishing perfect harmony. For the poet, this is the time of 
contemplation. 

Mihai Eminescu’s poems are grouped in spaces of desire, of dreaming 
and harmony, of expansion, of ideal, of error, of estrangement and extra-
polation, of absolute. To these the four-dimensional spaces can be added as the 
literary critic G. Popa noted,. Mihai Eminescu’s poetry encapsulates in itself 
the very euphonic modulation, designed to make eternal the emotional flow 
of the poem. 

Key words: euphonic, permanencies, poetry, metaphysic, ontological, 
unity, eternity. 

 
În creaţia sa, Eminescu a preschimbat spaţiul poetic în timp 

muzical, un timp lăuntric, sufletesc, un orizont prin excelenţă al fiinţării, 
al devenirii. Este acea deschidere la infinit a spaţiului sufletesc, izvodit, 
prin irezolvabilitatea mişcării sufleteşti, ceea ce asigură expansiunea 
nelimitată a spaţiului lăuntric şi astfel disponibilitatea absolută a 
zborului spiritual1. Unitatea metafizică şi ontologică a muzicii este 
dată de triada: nota, stingerea şi reînvierea ei. Memoria şi imaginaţia, 
instituind armonia, converg spre un timp ideal: prezentul etern. 
Dumitru Irimia avea să consemneze în volumul Limbajul poetic 
eminescian: în lirica filosofică, prezentul etern se sustrage oricăror 
limite temporale, devenind expresie a afirmării unor adevăruri perma-
nente sau cufundând timpul în eternitate2. 

Muzica se identifică cu acea formă a veşniciei în mişcare, de 
care aminteşte Platon. Destrămarea, stingerea sunt proprii destinului 
uman. În schimb, fluiditatea muzicală redă un prezent continuu. 
Conceptul de prezent etern poetic comportă o neo- durată, specifică 
artei, construită din temporalitate paradigmatică, semnificativă 
pentru onticitatea şi destinalitatea de model uman, temporalitate 
condensând largi desfăşurări care includ cele trei ipostaze ale 
timpului: trecut, prezent, viitor3. Expresie a libertăţii umane, el este un 
factor afectiv care unifică, comunică şi armonizează eul cu universul, 
                                                   
1 Popa, George, Spaţiul poetic eminescian, Iaşi, Editura Minerva, 1982, p. 34. 
2 Irimia, Dumitru, Limbajul poetic eminescian, Iaşi, Editura Junimea, 1979, p. 155. 
3 Popa, George, op. cit., p. 155. 
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concretizându- se într- o mişcare infinită de iubire: amor sensibilis et 
amor intellectualis. 

Specifice muzicii îi sunt armonia numărului, a ritmicităţii, ce 
induc o stare de fiinţare în sine, timpul dincolo de timp, veşnicia. 
Eminescu a surprins în poemele sale vibraţia şi iradierea. 

Cuvântul eminescian cuprinde în el însuşi valenţele sensibilităţii, 
ale fiinţării. Puterea magică a cuvântului poartă pecetea acelui primum 
movens al începuturilor. Esenţa poetică este eliberată, creând noi 
structuri ale lumii şi ale sufletului, menite a institui un prezent etern. 
Poetul cunoaşte o nouă experienţă, cea a cuvântului, cognitivă şi 
ontologică. Cuvântul îşi dobândeşte întreita semnificaţie: cunoaşterea 
pasionată, dorinţa de armonizare om-univers şi instaurarea prezentului 
poetic, ce redau veşnicia. Iar poemul este o adevărată conjuraţie a 
cuvintelor în tentativa de a cuceri absolutul1. Prin definiţie, absolutul 
nu poate fi atins pentru că nu poate străbate până la istovire infinitul 
spaţio-temporal. Poemul ne duce însă în iminenţa absolutului. Absolută 
rămâne şi starea poetică, fulgerarea extatică trăirii inefabilului2. Pentru 
a pătrunde în esenţa fiinţării, poetul invocă verbul, pe care-l investeşte 
cu ardere cognitivă şi ontică, încât poate aprinde cu el o stea. Cele 
două cercuri, ale tainei dinafară şi dinăuntru, se rotesc în ele însele. 
Sunt semnele intrării cuvântului în fiinţare, în armonia deplină. Este 
pentru poet ceasul contemplaţiei. 

Poemele eminesciene se grupează în spaţii ale dorului, ale 
visului şi armoniei, ale răsfrângerii, ale idealului, ale erorii, ale însin-
gurării şi extrapolării, ale absolutului. Li se adaugă, în viziunea criticului 
literar G. Popa, spaţiile cvadrimensionale. Versul eminescian închide 
în el însuşi modularea eufonică, menită să înveşnicească curgerea 
emoţională a poemului. Este un timp creator de orizonturi ce scru-
tează infinitul. 

În studiul său, Prezentul etern eminescian, George Popa trasează 
structuri temporale din poemul eminescian: concentrarea, densificarea 

                                                   
1 Ibidem, p. 128. 
2 Ibidem, p. 128. 
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clipei (Sara pe deal, Dorinţa, Crăiasa din poveşti), dilatarea indefinită a 
timpului (De câte ori iubito, Departe sunt de tine, S-a dus amorul, 
Despărţire, Pe lângă plopii fără soţ), timpul apus (Veneţia, O, 
rămâi, Melancolie), năzuinţa eternităţii  (Strigoii), timpul antinomic, 
cel al duratei ardente, dar perisabile, în raport cu timpul imuabil al 
absolutului1. 

Paginile poemelor Povestea teiului, Peste vârfuri, Dintre sute 
de catarge, Mai am un singur dor, O, mamă, cuprind în ele însele 
nemărginirea. Sunetul orgii, al harpei, al buciumului sau al cornului 
se propagă prelung în spaţiile sufletului: …iată cornul plin de jale / 
Sună dulce, sună greu. / Blându- i sunet se împarte / Peste văi, 
împrăştiet, / Mai încet, tot mai încet, / mai depare…mai departe… 
(Povestea teiului). Libertăţii umane îi este dată propriul său timp, cel 
al muzicii. El se instituie ca o stare inefabilă, un farmec fără nume, o 
vrajă indicibilă. Poemul eminescian Peste vârfuri dă amplitudine 
magiei muzicii menită a preschimba făptura omenească în suflet pur, 
în dezmărginire: Peste vârfuri trece lună, / Codru- şi bate frunza lin, 
/ Dintre ramuri de arin / Melancolic cornul sună. //Mai departe, mai 
departe, / Mai încet, tot mai încet, / Sufletu- mi nemângâiet / Îndulcind 
cu dor de moarte. De ce taci, când fermecată / Inima- mi spre 
tine- ntorn? / Mai suna- vei, dulce corn, / Pentru mine vreodată? (Peste 
vârfuri). Esenţializare a timpului fugar, muzica instaurează cea mai 
decantată formă de trăire, şi anume, instaurează starea de a fi în 
sine şi conştiinţa intensă a fiinţării noastre, conştiinţă care însemnează 
oricând o extraordinară taină şi uimire2. Timpul nostru existenţial 
devine un prezent etern, cel al deschiderii fluidităţii sale întrupat în 
muzică, iradiind la infinit: Nu e nimic şi totuşi e / O sete care-l soarbe, / 
E un adânc asemene / Uitării celei oarbe (Luceafărul). Muzica 
dobândeşte astfel, o semnificaţie cosmică, filosofică. Versurile îşi au 
izvorul în muzica izvoditoare de spaţii fără margini, pe care le 
preschimbă în spaţii lăuntrice ale negrăitului. Un spaţiu al genezei 

                                                   
1 Popa, George, op. cit., p. 126. 
2 Ibidem, p. 103. 
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deschid Sara pe deal, O, mamă, Mortua est, Dintre sute de catarge, 
Mai am un singur dor. Poemul Peste vârfuri străbate procesul creator 
poetic în sensul plecării de la inefabilul creat de o stare muzicală 
prealabilă pentru a se putea ajunge din nou la inefabil1. Melancolic 
cornul sună induce o stare extatică a cărui durată este eternă. 

Poezia eminesciană izvodeşte spaţii fără margini, ce se pre-
schimbă în spaţii lăuntrice ale indefinisabilului, ale negrăitului. Naşterea 
poemului, dematerializarea lumii şi reîntruparea ei în fiinţare fluentă, 
transferul „continuum-ului” eu- univers în acel spaţiu al catharsis-ului 
poetic pur, sunt coordonatele devenirii poetice. Trăirea spirituală, 
emoţională, intelectuală e împlinesc în lirica eminesciană, prin inclu-
derea, într- o sinteză proprie actului creativ, a spaţiului şi a timpului 
poetic. 

Spaţiul poetic conturează un univers unitar. Este un timp al 
cărui ritm izvoditor întinde un arc în infinire. Timpul mirific al copilăriei 
durează în sufletul pădurii, care păstrează sufletul de atunci al copilului. 
Trecutul copilăriei este rechemat şi redat clipei prin însăşi vocea 
pădurii: O, rămâi, rămâi la mine, / te iubesc atât de mult! / Ale tale 
doruri toate / Numai eu ştiu să le- ascult (O, rămâi). Copilul este 
asemuit unui prinţ al naturii: În al umbrei întuneric / Te asamăn unui 
prinţ, / Ce se uită-adânc în ape / Cu ochi negri şi cuminţi. Privirea 
adâncită în ape redă infinitul temporo-spaţial, icoana sacră a copilului 
care centrează universul. Mişcări unduitoare, ca o şoaptă, venind din 
nemărginire şi absorbindu-se în nemărginire, plăsmuiesc durata unui 
prezent etern: Şi prin vuietul de valuri, / Prin mişcarea naltei ierbi, / 
Eu te fac s-auzi în taină / Mersul cârdului de cerbi; / Eu te văd răpit 
de farmec / Cum îngâni cu glas domol, / În a apei strălucire / 
Întinzând piciorul gol. / Şi privind în luna plină / La văpaia de pe 
lacuri, / Anii tăi se par ca clipe. / Clipe dulci se par ca veacuri. În 
sfera timpului poetic, copilăria redevine miez în veşnicie, în jurul 
căreia gravitează dorul, dorinţa retrăirii. 

                                                   
1 Ibidem, p. 120. 
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Timpul ce va veni va fi asemenea luminii stelei ce-a murit. În 
poemul Trecut-au anii, timpul poetic al copilăriei poartă valenţele 
înveşnicirii: Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri / Şi niciodată n-or 
să vie iar, / Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară / Poveşti şi doine, 
ghicitori, eresuri, / Ce fruntea-mi de copil o-nseninară, / Abia-nţelese, 
pline de-nţelesuri.../ Cu-ale tale umbre azi în van mă împresori, / O, 
ceas al tainei, asfinţit de sară. Acestui sonet i-a fost prescris să fie 
singuratic. Este o elegie închinată irecuperabilului cu chip de tăcere 
şi umbră1. Supratemporalitatea la care poetul va reveni pentru a da 
deplinătate fiinţării, este percepută ca integrare afectivă a eului în uni-
versal. Comunicarea cu natura metaforizată în transpare din poemul 
Povestea codrului: O, priviți-i cum visează / Visul codrilor de fagi! / 
Amândoi ca-ntr-o poveste / Ei îşi sunt atât de dragi!. Timpul copilăriei 
este întrezărit într-o ţesătură de reverii, înscriind armonia interioară 
în îngânări de ape: Se uită pe fereastră cum ninge’ncet…mereu, / Se uită 
cum omătul, copaci şi case-ncarcă, / …Colo în depărtare e valea lui 
natală, / …Unde izvoară albe murmură cu sfială / Şi scapăr’argintie 
lovindu-se de prund. / Aş vrea ca să mai vadă colibele de paie…/ 
Când luna dintre nouri, crăiasa cea bălaie, / Se ridica prin codri din 
fruntea unui deal. / Aş vrea să rătăcească câmpia înflorită, / Unde 
ale lui zile din vise le-au ţesut; / Unde-nvăţa din râuri o viaţă 
liniştită / Părând să n-aibă capăt, cum n-are început (Codru şi 
salon). Copilul de altădată era un receptor al cântecului şi al dorului 
în sine: visa copilul…râdea, cânta degeaba… plângea chiar în 
zadar. Pentru el, copilăria însemna izvor pur, bucuria de a fi în sine. 
Zâna, simbol al vârstei candorii, coautor al plăsmuirii suprarealităţii 
basmului2 spre care ar fi voit să se întoarcă, deschide o lume sferică, 
a unui măr. Ca o străfulgerare, imaginea ei pare a se stinge: Zâmbirea 
sfiicioasă şi ochiul ei cuminte / Sunt duse fără urme de pe acest pământ. 
Mai târziu, după trecerea anilor, tânărul o invocă într-o risipă de alb, 
de puritate: Iar faţa ei frumoasă-i de-acea albeaţă sură, / brumată ca 

                                                   
1 Creţia, Petru., Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 176. 
2 Popa, George, Prezentul etern eminescian, p. 140. 



 297 

lucirea unui mărgăritar; pe braţă de zăpadă, pe sânii ei se fură / a 
candelei lumină mai rar şi tot mai rar. Îndoiala risipeşte feeria şi 
armonizarea cu lumea sub semnul transmutant al legendei. Vieţii îi 
va smulge clipa, o picătură numai, între altele ce mor. Este însăşi 
esenţa poetică a lumii, esenţa de spiritualitate. 

În versurile eminesciene, iubirea este un rit de reintegrare în 
pierduta armonie cosmică, de recuperare a stării de farmec şi a timpu-
lui echinoxial1. Somnul îndrăgostiţilor sub revărsarea florilor de tei, 
rătăcirea sub bolţi de pădure, lunecarea pe undele apei în barca fără 
vâsle, redau semnificaţia originară a inocenţei vârstei paradisiace. 
Adormind de armonia codrului bătut de gânduri (Dorinţa), visând 
visul codrului de fagi (Povestea codrului), rătăcind pe cărări cu 
cotituri / Unde noaptea se trezeşte / Glasul vechilor păduri (Lasă-ţi 
lumea), îndrăgostiţilor le este redată pădurea copilăriei. Ei vieţuiesc 
amândoi ca-ntr-o poveste (Povestea codrului), răpiţi de farmec. În 
Sara pe deal, iubirea apare ca un substitut al ritualului prin care se 
cucereşte centrul sacru al lumii2 . Pădurea, ascunsă inimă a lumii, 
palpită de prezenţa acvaticului (izvorul, lacul, balta). Este o oglindă a 
cosmosului ce captează eternul şi trecătorul, aştrii şi zborul păsărilor, 
plasând iubirea între aceste două moduri de existenţă. La mijloc de 
codru… este o prelucrare izbutită a unui motiv folcloric: Luminiş de 
lângă baltă, / Care n trestia înaltă / Legănându-se din unde, / În 
adâncu-i se pătrunde / Şi de lună şi de soare / Şi de păsări călătoare, 
/ Şi de lună şi de stele / Şi de zbor de rândunele / Şi de chipul dragei 
mele. În idila Făt-frumos din tei, drumul spre mijlocul pădurii, spre teiul 
nalt şi vechi este un drum al farmecului, care deschide un univers 
muzical (murmur de ape, freamăt de frunze, glas de corn) spre vraja 
iubirii din inima lumilor: Pe cărări pierdute-n vale / merg-n codri 
făr’de capăt // În mijloc de codru-ajunge, / Lângă teiul nalt şi vechi, / 
Unde-izvorul cel în vrajă / Sună dulce în ureche. // De murmur duios 

                                                   
1 Petrescu, Ioana, Em., Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică, Piteşti, Editura Paralela 

45, 2005, p. 159. 
2 Ibidem, p. 160. 



 298 

de ape / Ea trezită-atunci tresare… Farmecul muzical al lumilor, se 
ridică spre înalt în Povestea teiului, care accentuează structura mitică 
a universului iubirii: Iar izvorul, prins de vrajă, / Răsărea sunând din 
valuri- / Sus în codrii de pe dealuri / Luna blândă ţine strajă. În 
sunetul melancolic al cornului, îndrăgostiţii se tot duc, se duc mereu, 
Trec în umbră, pier în vale. Povestea semnifică timpul echinoxial, a 
acelui timp etern, ritualic. Idila eminesciană se structurează pe cheme 
mitice adiacente: teiul –Axis mundi, balta sau lacul- omphalos1. 

Este ora care deschide larg portalurile de aur ale omenirii: 
Dându-mi din ochiul tău senin / O rază dinadins, / În calea timpilor 
ce vin / O stea s-ar fi aprins; // Ai fi trăit în veci de veci / Şi rânduri 
de vieţi… (Pe lângă plopii fără soţ). Densificarea clipei ca esenţă 
ontologică instituie prezentul etern eminescian. Desfăşurarea tempo-
rală, intensitatea timpului, conţinutul destinal-uman, vibraţia materiei 
(muzica lumina, unduirea mişcărilor sufleteşti) marchează antinomia 
trecere-veşnicie. Poemul Şi dacă oferă un exemplu de concentrare 
orbitală a timpului. Cele trei cercuri concentrice orbitează durata 
lăuntrică: Şi dacă ramuri bat în geam / Şi se cutremur plopii, / E ca 
în minte să te am / Şi-ncet să te apropii. // Şi dacă stele bat în lac / 
Adâncu-i luminându-l, / E ca durerea mea s-o-mpac / Înseninându-mi 
gândul. // Şi dacă norii deşi se duc / De iese-n luciu luna, / E ca 
aminte să-mi aduc / De tine-ntotdeauna. Spaţiul cosmic cât şi el 
sufletesc, în deplină consonanţă cu starea poetică. Timpul linear 
devine un prezent înveşnicit prin ivirea în aceeaşi clipă a astrului 
diurn şi al lumii stelare nocturne: La mijloc de codru des / Toate 
păsările ies, / Din huceag de aluniş, / La voiosul luminiş, / Luminiş 
de lângă baltă, (Care-n trestia înaltă / legănându-se din unde, / În 
adâncu-i se pătrunde / Şi de lună şi de soare / Şi de păsări călătoare, 
/ Şi de lună şi de stele / Şi de zbor de rândunele / Şi de chipul dragei 
mele. În Lasă-ţi lumea… prezentul etern concentric viază datorită 
glasului vechilor păduri, a tânguiosului bucium, a mişcărilor de undă 
ale lacului, a răsfrângerilor pământene şi stelare şi revărsării văpăilor 
                                                   
1 Petrescu, Ioana, Em., op. cit., p. 162. 
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strălucirii selenare în apa lacului: Tânguiosul bucium sună, / L-ascul-
tam cu-atâta drag, / Pe când iese dulcea lună / Dintr-o rarişte de fag. 
Armonizarea elementelor naturii se împlineşte prin iubire. Stelele 
tăinuitoare, graiul buciumului îngânat de glasul codrului, unda lacului 
pătrunsă de luna plină şi înfiorată de chipul fetei, pura ardere selenară, 
simbol al beatitudinii spirituale, întregesc densitatea bucuriei ontice: 
Numai luna printre ceaţă / Varsă apelor văpaie, / Şi te află strânsă-n 
braţe / Dulce dragoste văpaie. Tipul etern înscrie beatitudinea ontică, 
înscrie un gest paradigmatic al firii de transcendere în termeni de 
prealumină a timpului comun către inefabil, către bucuria fiinţării, 
ca atare, a omului identificat cu întreaga fire1. Gestul selenar, reluat 
de două ori (Pe când iese dulcea lună / Dintr-o rarişte de fag…; Iată 
lacul. Luna plină / Poleindu-l, îl străbate), repetarea iluminării de 
către stele (Printre crengi scânteie stele, / Farmec dând cărării 
strâmte…; Înălţimile albastre / Pleacă zarea lor pe dealuri, / Arătând 
privirii noastre / Stele-n ceruri, stele-n valuri) ritualizează fenomenul 
eternei întoarceri, al unui act arhetipal al naturii de instaurare repe-
titivă a unei realităţi absolute, a unui prezent înveşnicit al fiinţării 
feerice2. 

În Povestea codrului, lumea astrală formează cercul cel mai larg. 
Mişcările temporale şi muzicale ale miilor de neamuri din fauna şi 
flora pădurii, alcătuiesc cercul cel mai apropiat. În poemul Dorinţa, 
timpul este creat din tremur de izvor, blânda batere de vânt, căderea 
lină a florilor de tei, înseninarea codrului bătut de gânduri, cuprinse 
în sonorităţile unui lied. Timpul poetic se densifică şi se concentrează 
în visul de fericire al îndrăgostiţilor, amplificat de timpul feeric ce 
durează prin căderea rânduri-rânduri a florilor de tei. Armonia fonică 
şi structurală înscrie o pagină de excepţie în lirica eminesciană: Vom 
visa un vis ferice, Îngâna-ne-vor c-un cânt / Singuratece izvoare, / 
Blânda batere de vânt; // Adormind de armonia / Codrului bătut de 
gânduri, / Flori de tei deasupra noastră / Or să cadă rânduri-rânduri. 

                                                   
1 Popa, George, op. cit., p. 147. 
2 Popa, George, op. cit., p. 148. 
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În Crăiasa din poveşti, basmul va fi absorbit în prezentul etern, prin 
luminozitatea mişcărilor luminii, ale naturii: Ea se uită… Păru-i 
galben, / Faţa ei lucesc în lună, / Iar în ochii ei albaştri / Toate basmele 
s-adună. Timpul prezent se dilată ad indefinitum într-un tărâm al 
visului şi al armoniei. Este un timp muzical instituit de suspinul 
izvoarelor. Substanţa pură a armoniei este reprezentată de metafora 
somnului. În Sara pe deal, timpul se sustrage curgerii fireşti şi 
dobândeşte durata vieţii, eternă: Astfel de noapte bogată, / Cine pe ea 
n-ar da viaţa lui toată? În lirica eminesciană, înserarea are valoarea 
de timp sacru, de perpetuă reeditare a genezei1. În sunetul de jale al 
buciumului, în glas de clopot vechi, în murmur de fluier, stelele nasc 
umezi pe bolta senină. Apele îşi celebrează naşterea în plânset de 
izvor: apele plâng clar izvorând din fântâne. Dealul conturează, în 
schimb, imaginea unui spaţiu sacru. Universul este structurat spaţial 
ca o dispunere pe verticală a trei planuri: valea în fum, cu satul care 
în curând amuţeşte, bolta senină în înălţimi, si, între ele, dealul, marcat 
prin prezenţa salcâmului nalt şi vechi2. Idila configurează imaginea 
unui univers terestru deschis eternităţii. Dealul este un ax al universului, 
care uneşte două nivele cosmice: pământ-cer, îndeplinind funcţia mitică 
de axis mundi. În centrul sacru al lumii, în ceasul sacru al înserării, 
este situată idila din Sara pe deal. Iubirii îi este atribuită valoarea de 
principiu primordial. 

Intuiţia unităţii cosmice este amplificată în Sara pe deal. Mişcării 
afective a naturii îi răspunde ca într-un ecou, armonia lăuntrică: Luna 
pe cer trece-aşa sfântă şi clară, / Ochii tăi mari caută-n frunza cea 
rară, / Stele nasc umezi pe bolta senină… // Clopotul vechi împle cu 
glasul lui sara / Sufletul meu arde-n iubire ca para. Extatica orei, a 
clipei, soarbe orice durată într-o secvenţă de timp hiperconcentrat3. 
Lumina selenară transcende în acest poem, fiinţarea efemeră. Pe 
arhetipul luminii este structurat şi poemul Apari să dai lumină. Prin 

                                                   
1 Petrescu, Ioana, Em., op. cit., p. 48. 
2 Ibidem, p. 48. 
3 Ibidem, p. 151. 
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esenţa sa eterică, ea urzeşte un spaţiu sufletesc şi poetic. Clipa de iubire 
este metaforizată sub chipul luminii: Dar te cobori, divino, pătrunsă 
de-al meu glas / mai mândră, tot mai mândră la fiecare pas. Înfiorat, 
poetul eternizează clipa: Visez, ori e aievea? Tu eşti în adevăr? / Tu 
treci cu mâna albă prin viţele de păr? / Dacă visez, mă ţine în vis, 
privindu-mi drept… / O marmură, ai milă să nu mă mai deştept. 

Starea de dor în lirica eminesciană, este definită ca stare ontolo-
gică de ordin uman, opusă eternităţii imuabile hyperionice1. Prezentul 
etern din Peste vârfuri substituie timpul din afară mişcării nemărginite 
a sufletului o dată cu încetarea sunetului de corn: De ce taci, când 
fermecată / Inima-mi spre tine-ntorn? / Mai suna-vei dulce corn, / 
Pentru mine vreodată? În poemul Te duci… răzbate năzuinţa de 
înveşnicire: Redă-mi coroana unei clipe / Cu ani de părere de rău! 
Neagra veşnicie este captată într-o singură clipă, clipa supratemporală 
a îmbrăţişării: …În toată neagra veşnicie / O clipă-n braţe te-am 
ţinut. Din valurile vremii răsare icoana mereu fugară a iubitei: Dar, 
vai, un chip aievea nu eşti, astfel de treci / Şi umbra ta se pierde în 
negurile reci, / De mă gândesc iar singur cu braţele în jos / În trista 
amintire a visului frumos… / Zădarnic după umbra ta dulce le întind: / 
Din valurile vremii nu pot să te cuprind. Dorul cheamă de dincolo de 
viaţă: Şi dacă glasul adorat / N- o spune un cuvânt, / Tot înţeleg că 
m-ai chemat / Dincolo de mormânt (Din noaptea…). Mersul 
Luceafărului către Principiul Suprem se concretizează în metafora 
abstractă a dorului ca prezent etern: El zboară, gând purtat de dor, / 
Pân’ piere totul, totul. Transcenderea dincolo de moarte prin forţa de 
netăgăduit a dorului este redată de postuma În fereastra despre mare: 
Spre castel vr’odată ochii / N-am întors şi totuşi plâng- / Fundul 
mării, fundul mării / Mă atrage din adânc. Dorul fără nume şi trupul 
plămădit din eter devine un prezent perpetuu în Miron şi frumoasa 
fără corp: Fiinţa mea eternă este, / Nu-s ca fuga unei spume / Săvârşită, 
– o idee / Ce-i menit etern să steie. Dintre sute de catarge, urmează 
curgerea mistuitoare heraclitiană: Dintre sute de catarge / Care lasă 
                                                   
1 Popa, George, op. cit., p. 159. 
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malurile, / Câte oare le vor sparge / Vânturile, valurile? Golul cosmic 
este plin de înţelesuri ce se cer a fi descifrate, în acorduri wagneriene: 
Neînţeles rămâne gândul / Ce-ţi străbate cânturile, / Zboară vecinic, 
îngânându-l / Valurile, vânturile. Vocalele se înalţă şi cad, mişcările 
prind elan şi coboară apoi, statornicindu-se în gânduri şi în cânt. Este 
şansa poetică de revelare a unei noi viziuni, a unor noi tâlcuri ale 
prezentului etern: neînţeles rămâne gândul / Ce-ţi străbate cânturile. 
Aceasta semnifică deschiderea cosmică a cântecului cel etern neispră-
vit, a luminii revărsate în lume. Dorul eminescian răspunde unei obsesii 
moderne: posibilitatea comunicării, a înţelegerii prin integrarea 
gestului creator în eternitatea curgerii universale, în pacea legând 
un trecut aperceptiv de un viitor proiectiv. Voinţa de a trăi este proprie 
eului empiric; eul liric o retrăieşte în cântec1. 

Dintre sute de catarge şi Stelele-n cer dezvăluie dorul depărtă-
rilor şi senzaţia plutirii spre larguri2. Tremurul pe apă al corăbiilor, 
legănarea pe pustietăţile albastre (Clătinând catargele, / Tremură 
largele / Vase de lemn: nişte cetăţi/ Plutind pe marile / Şi mişcătoarele/ 
Pustietăţi…) semnifică trecerea, drumul spre moarte, versurile atât 
de fine, apărând ca un grafic al procesului de resorbire în nefiinţă, 
cu amarul sentiment al perisabilităţii3 (Dintre sute de catarge / Car 
lasă malurile, / Câte oare le vor sparge / Vânturile, valurile? / Dintre 
păsări călătoare / Ce străbat pământurile, / Câte-o să le-nece oare / 
valurile, vânturile?). Euritmia trecerii4 are o tentă melancolică. Prima 
strofă sugerează veşnica trecere, prin simboluri ale nemărginirii mării 
şi a văzduhului, în schimb, strofa a treia, părăseşte simbolurile, privind 
valorile omeneşti sub cele două aspecte contrastante ale vieţii: clipa 
şi năzuinţa spre veşnicie5: De-i goni, fie norocul, / Fie idealurile, / 
Te urmează în tot locul / Vânturile, valurile. Tempo-ul ultimei strofe, 
pe un ritm lent, reliefează umbrirea. 

                                                   
1 Drăgan, Gheorghe, Poetica eminesciană, Iaşi, Editura Junimea, 1989, p. 163. 
2 Negoiţescu, I., Poezia lui Eminescu, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 139. 
3 Ibidem, p. 139. 
4 Ibidem, p. 140. 
5 Caracostea, D, Arta cuvântului la Eminescu, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 307. 
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Eul romantic baroc este un complex dual, o sumă de antinomii 
teoretic, ireconciliabile, dar practic subsumabile idealului Unităţii, 
ideal ipostaziat diferit (elementele terţiare care omogenizează cuplurile 
antinomice fiind când iubirea, când somnul sau spiritul hiperactiv în 
plan social, când raţionalitatea iraţională sau magia, când natura ca 
totalitate eternă, trecutul mitic ori istoric), dar exprimând o aceeaşi 
năzuinţă esenţială1. Este un ideal spre care accede opera eminesciană 
sub metamorfozele eului. Hermeneuticii îi revine rolul de a detecta 
ipostazierile energiei creatoare în opera poetului. Exegeţii operei 
eminesciene l-au definit pe poet ca fiind vesel şi trist, maniac şi 
depresiv, un amestec straniu de sfială şi trufie iar stările poetice au 
fost prezentate ca fiind duale (pesimism-stoicism/ seninătate, depărtare/ 
apropiere). Dar cu cât se manifestă mai sfâşietor contradicţia, avea 
să consemneze Zoe Dumitrescu-Buşulenga, în studiul Eminescu – 
cultură şi creaţie, cu atât mai înaltă apare aspiraţia spre totalitate. 
Şi perechile de contrarii, atât de abundente în opera eminesciană, nu 
sunt decât o expresie a acestei aspiraţii spre totalitate, înţelese ca în 
culturile arhaice. Calea posibilă spre o perfecţiune care s-o repete pe 
cea originară, pe cea dinaintea creaţiei, a disocierilor, a multiplicităţii, 
este aceea a reunificării contrariilor într-o superioară, sub raport 
dialectic, coincidentia oppositorum2. Energia creatoare şi concretizarea 
ei în procesul de armonizare a contrariilor, definesc gândirea poetică 
eminesciană. Transferul energetic înfăptuit prin privirea reciprocă este 
procesul fundamental de iniţiere a eului pornit pe calea Cunoaşterii3. 
Poetul şi divinul, poetul şi selenaritatea, poetul şi iubita, deschid un 
cadru ontologic al cunoaşterii. În volumul Structurile antropologice 
ale imaginarului, Gilbert Durand detaliază Structurile sintetice ale 
imaginarului: prima structură sintetică cu fazele ei contrastante, va 
fi şi mai contrastantă, dacă se poate, sub regimul acordului viu. Nu va 
mai fi vorba de căutarea unei anumite odihne în cadrul adaptabilităţii 

                                                   
1 Mihăilescu, C., Perspective eminesciene, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1982, p. 7. 
2 Dumitrescu- Buşulenga, Zoe, Eminescu- cultură şi creaţie, Iaşi, Editura Eminescu, 1976, p. 81- 83. 
3 Mihăilecu, C., op. cit., p. 15. 
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înseşi, ci de-o energie mobilă în care adaptarea şi asimilarea se 
asociază armonios1. Energia mobilă este sursa vitală datorită căreia 
sinele se corelează universului. 

Poetica auditivă poetică eminesciană urmează traiectul a trei axe: 
auzul de departe, auzul de aproape şi auzul dinlăuntru2. Primul nivel 
vizează zvonul naturii, destinat aromirii conştiinţei. În poemul Călin 
nebunul, categoria departelui, dobândeşte un statut esenţial auditiv. 
Drumul eroului în cele trei păduri, de aramă, de argint şi aur, este rele-
vant pentru modalitatea de reacţie a eului eminescian la auzul din 
departe şi contextualitatea în care sunetul şi cuvântul operează cu o 
menire esenţială: Şi el trece în pădure făr’a pierde vorbă multă / Şi 
la orice pas el face codrul simţitor răsună / Şi prin mrejele de frunze 
glasuri trec ca o furtună, / Căci o strună-i orice creangă şi o limbă-i 
orice frunză. / Luna doar trecând pe ceruri, voind codrul să-l pătrunză, 
/ Împle noaptea-i arămie cu mari dunge de omăt, / Pe sub care, răsco-
lite, fulger apele încet. / Şi deodată-n codrul mândru, el aud de departe / 
Răsunând un glas de fată, ce venea din lunci deşarte / Şi urechea-i o 
desmeardă; el ascultă sub un trunchi / Şi cântarea dureroasă îl pătrun-
de în rărunchi. Dominanta peisajului nocturn al pădurii de aramă este 
elementul auditiv. Ordinea universului mitic închis este tulburată de 
răsunetul codrului (Şi orice pas el face codrul simţitor răsună) şi de 
fulgerarea lunii (împle noaptea-i arămie cu mari dunge de omăt / Pe 
sub care, răscolite, fulger apele încet). Rezonanţa pădurii semnifică, 
de fapt, semnul integrării în sinele simţirii şi existenţei vegetale3. Noul 
venit este întâmpinat de o succesiune de mişcări sonore, ce îl includ 
în lumea permanenţelor. Văpaia lunii scânteiază orizonturile: Naintează 
şi o vede lângă apa arămie / Culegând flori amorţite de pe maluri 
cenuşie / Şi punându-le în poala grea de florile de piatră, / Luminea-
ză luna-n ceruri ca un foc pe-o mare vatră, / Colţii munţilor ce 
rupţi-s, uriaşe stânci de cremeni, / Ce pereţii şi-i ridică îndărătnici, 

                                                   
1 Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Editura Univers, 1977, p. 10. 
2 Ibidem, p. 31. 
3 Mihăilescu, C., op. cit., p. 32. 
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suri, asemenea, / Vântul care trece-n şuier, noaptea sură şi bolnavă, 
/ Împle cu sălbăticie, arămoas-acea dumbravă. Cuvântul abia acum 
apare: Bună vreme, fată mândră… 

Călin trece pragul iniţierii auditive. Auzul este acum altul: Şi 
cântarea dureroasă îi pătrunde în rărunchi. Glasul mândru al pădurilor 
de-argint reverberează în peisajul nocturn: Trece codri de aramă, de 
departe vede-albind / Şi aude grasul mândru al pădurilor de-argint. 
Versurile următoare sunt o amplă decodare a glasului firii1: Pare că 
şi trunchii mândri poartă suflete sub coajă, / Crengile unt ca vioare 
printre care vântul trece. / Frunze sun ca clopoţeii, trezind ceasul 
doisprezece, / Şi prin albul întuneric al pădurii de argint / Vezi izvoare 
zdrumicate peste prund întunecând / Şi sărind în bulgări fluizi pe 
pietrişul din răstoace, / În cuibar rotit de ape peste care luna zace. 
Călin trece de codrul de aramă, cea dintâi vamă a iniţierii. Acum este 
deschis celuilalt auz, cel care dilată tonurile, care amplifică sunetul 
interior. Experienţa auditivă devine cunoaştere, întrucât participă cu 
toată făptura la curgerea cântecului dulce: El aude-un cântec dulce, 
plin de lacrimi şi de noduri, / Doină de simţire ruptă ca jelania- n 
prohoduri, / Împlând codrul de zăpadă, sufletu-i de-o jale mare, / 
Pare-i că din piept de fată cântă o privighetoare. Cuvântul lui nu 
mai este însoţit de energia emanată de astre. Natura îşi arată mlădierea 
armonică: În văzduhul plin de-o noapte moale, luminoasă ploaie / El 
văzu o fată mândră. Lumina copleşitoare, variaţiile cromatice, redau 
decorului, susurul vieţii: Mult frumoasă e pădurea cu-a ei trunchi de 
aur roş, / ce în frunza lor cea moale suspinau întunecoşi. / Iarba lin 
călătoreşte, o peteală stătătoare / Ce, sclipind cu mii de raze sub al 
nopţii dulce soare, / Poartă-n galbenele-i unde spice cu mărgăritare, 
/ Flori de mac ce îmflă noaptea capul lor cel roş şi mare; / Numai 
fluturi mici albaştri şi mari roiuri de albine / Curg în râuri sclipitoare 
de luciri diamantine / Ş- umplu aerul cel dulce de cristal şi de răcoare 
/ A popoarelor de muşte sărbători murmuitoare. Experienţa eroului 
încetează în momentul în care intră în pădurea de aur. Totul se afundă 
                                                   
1 Ibidem, p. 34. 
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în armonie. Marca auditivă este dată de murmuirea insectelor. Păzin-
du-şi auzul de legănarea armonic-narcotizantă a peisajului, aducerea-
aminte îl poartă spre acasă, fără de care fiinţa umană este lipsită de 
temei1: Iar aude-un cântec mândru care codrul îl trezeşte, / parcă 
frunzele-l repetă, parcă vântul tot îl creşte, / Şi-nainte-i parcă vede 
satul lui şi i se pare / C- auzea doinind o fată chiar la el în şezătoare. 
Departele eminescian dobândeşte pe cale auditivă, o notă distinctă, 
întrucât iniţierea auditivă înseamnă revenirea la universul eului, chema-
re către ceva, chemare înăuntru. Menirea cornului eminescian este 
întoarcerea la obârşii: Căci la sunetul de corn / Toate-n viaţă se întorn 
(Muşatin şi codrul). La auzului sunetului fermecat, condiţia făpturii 
este cu totul alta. Sunetul semnifică prezenţa vieţii, turnare în sine a 
spiritului şi capacitate exorcizantă a firii2: la mijloc de codru des / Unde 
crengile se ţes / Şi prin mrejele de frunze / cearcă luna să pătrunză, / 
Ia un tei cu umbra roată / Şi cu frunza scuturată / Pleacă ramuri 
pe-un izvor / Care sună-ncetişor / Şi prin sunet blând de ape / parcă 
vine mai aproape / Glas de corn din depărtare / Tot mai tare şi mai 
tare. / O, auzi sunând / Din cărare corn / Înspre tine blând / Eu să 
mă întorn (Mii de stele…Dulce sară). Sunetul de corn sau tânguiosul 
bucium, este o marcă a arhetipalităţii3. El se relevă indirect, prin auz. 
Asemenea lunii, descinde din noaptea veşniciei pentru a ne scoate 
doruri multe. Este dorul după Unitatea originară. Chemarea este urmată 
de aducerea-aminte. Ieşirii din sine îi corespunde reîntoarcerea în 
originarul făpturii. Florin din Fata-n grădina de aur urmează acelaşi 
traseu iniţiatic. Amintirea este aici reliefată de voinţă, redată de 
căderea florală şi somnia care învăluie eul pentru a se întoarce în 
sine: Din tei se scutur flori în a lui plete / Şi mai că-i vine să nu se 
mai scoale. // În valea de miros, de râuri plină, / În umbra duce bine-i 
de odihnă. / De-a lui bătrâni el îşi aduce aminte. Locul aducerii-aminte 
este valea, un paradis terestru: Părea că-i chiar grădina lor de-acasă. În 

                                                   
1 Ibidem, p. 35. 
2 Mihăilescu, C., op. cit., p. 36. 
3 Ibidem, p. 36. 
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următorul popas, valea disperării este o pădure. Crengile negre, 
umbra dulce lasă un întuneric rece. Auditivul irumpe: El de pe cal se 
dete. În pădure / Şopteşte frunza, ramuri stau de sfaturi / Şi somnul 
nu voieşte ca să-l fure, / Căci umedă e frunza lui de paturi, / Urechea 
– i trează a dumbravei gure / Le asculta şoptind din mii de laturi / Şi 
corbii croncănesc şi zboară-n fală / În aer clar ca pete de cerneală. / 
Atunci o frică inima-i pătrunde. Fiinţa se deschide. Auzul domină, 
somnul dispare şi teama îi pătrunde sufletul celui încă neiniţiat. La 
următorul prag, auzul va fi păzit. Murmurul întunericului, ce amăgeşte, 
nu-l mai poate îndupleca: Trecând prin valea desperării- astupă / A lui 
urechi, să n-o audă-n şopot; / În van se-ncearcă calea-i s-o-ntrerupă / 
Vuiri, murmure, s-o oprească n-o pot. 

Farmecul auditiv eminescian ni se relevă din şoapte, foşnete, 
îngânări de sunete pierdute, molcome, line şi abia auzite, din vaiere, 
auiri şi cântece de izvoare, din torsul greierilor şi al cariilor, din 
baterea înceată a ramurilor şi cutreierări de unde1, în volumul Studii 
de literatură română, capitolul Pesimism şi natură, editat de T. Vianu. 
Printre atâtea sonorităţi, răsună adeseori şi cântecul cornului. Sunetul 
lui pierdut, timbrul lui tulburător şi cald a atins o coardă consonantă 
în sufletul poeţilor romantici, orientat către tot ce este nelămurit şi 
îndepărtat2. Chemarea cornului defineşte fenomenul iniţiatic al înain-
tării ca regresie. Numai auzul îl poate percepe. În Povestea teiului, 
înaintarea în regresie, urmată de narcoză, marchează fuga Biancăi: 
Sara vine din arinişti / Cu miroase o îmbată / cerul stelele-şi arată / 
Solii dulci ai lungii linişti. Ea însă nu se lasă amăgită de chemarea 
molcomă: Dar prin codri ea pătrunde / Lângă teiul vechi şi sfânt, / 
Ce cu flori până-n pământ / Un izvor vrăjit ascunde. Auzul aduce 
întreaga energie a făpturii3: Îngânat cu glas de ape / Cânt-un corn 
cu-nduioşare / Tot mai tare şi mai tare / Mai aproape, mai aproape. 
Sunetul potenţează energia acvatică: Iar izvorul prins în vrajă / 

                                                   
1 Vianu, Tudor, Studii de literatură română, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1965, p. 262. 
2 Ibidem, p. 263. 
3 Ibidem, p. 40. 
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Răsărea sunând din valuri. Călătoria celor doi în numenalitate este 
reliefată de sunetul cornului: Se tot duc, se duc mereu, / Trec în umbră, 
pier în vale, / Iar cornul plin de jale / Sună dulce, sună greu. Dulcele 
şi greul poartă acum misterul departelui, jalea nu este durere, ci 
poartă semnificaţia plânsului originar. Epitetul blând antepus sunetului 
încheie ritualul orfic: Blându-i sunet se împarte / peste văi împrăştiet, 
/ Mai încet, tot mai încet / Mai departe… mai departe. Un sistem de 
corespondenţe al cărui nucleu îl constituie auditivul şi vizualul: ale 
doruri toate/ Numai eu ştiu să le- ascult // Eu te fac s- auzi în taină / 
Mersul cârdului de cerbi (O, rămâi), întregesc acel farmec sfânt, 
iubirea. Chemarea codrului, glasul de corn, susurul izvorului constituie 
iniţierea auditivă în sine. Sunetul este,de fapt, o chemare către numena-
litate, către revelarea de sine. Freamătul de frunze din O, mamă, 
suspinarea izvoarelor (pe când codrul negru tace) din Somnoroase 
păsărele, ascultarea viscolu-l ascult) semnifică comuniunea cu însăşi 
fiin ţa. Corespondenţele dintre vizual şi auditiv conturează un cadru 
hiponotic- revelator în poema Prin nopţi tăcute: Prin nopţi tăcute/ 
Prin lunce mute, / Prin vântul iute, / Aud un glas.; Din nor ce trece, / 
Din luna rece, / Din visuri sece / Văd un obraz. Auzul din departe este 
modalitate de iniţiere a eului pe calea autorevelării, concentrare a 
energiei într-un acum, ce dă măsura integrală eului, consunare a 
acestuia cu semnele arhetipalităţi (glasul codrului, sunetul de corn)1. 
Auzul de aproape instituie o redimensionare a fiinţei: Fiind băiat păduri 
cutreieram / Şi mă culcam adesea lângă izvor / Iar braţul drept sub 
cap eu mi-l puneam / S-aud cum apa sună-ncetişor; / U freamăt lin 
trecea din ram în ram / Şi un miros venea adormitor. / Astfel adesea 
eu nopţi întregi am mas / Blând îngânat de-al valurilor glas (Fiind 
băiat păduri cutreieram). Ultimul vers nu mai apare ca o aromire a 
conştiinţei, ca până acum. Este o trezire a conştiinţei identităţii esenţiale 
dintre eu şi izvor, dintre fenomen şi numen. În viziunea lui Mircea 
Eliade, îngânarea echivalează cu o renaştere rituală, o reconectare la 
energia primară. Plutirea auditivă deschide eul lăuntric. Îngânarea 
                                                   
1 Vianu, Tudor, op. cit., p. 47. 
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blândă, condiţie fundamentală a auzului de aproape, sunetul încetişor 
al apei armonizează întreaga făptură: Vom visa un vis ferice / Îngâna-n – 
vor c-un cânt / Singuratece izvoare, / Blânda batere de vânt (Dorinţa). 
Cântul este îngânat de adierea şi acvaticul molcom, semn al comu-
niunii originare, ce se împlineşte în adormirea şi armonia codrului, 
în troienirea florilor de tei. În poemul Mai am un singur dor, auditivul 
deschide poarta fiinţei: Doar toamna glas să dea / Frunzişului veşted. / 
Pe când cu zgomot cad / Izvoarele-ntr-una, / Alunece luna / Prin vârfuri 
lungi de brad, / Pătrunză talanga / Al serii rece vânt / Deasupra-mi 
teiul sfânt / Să-mi scuture creanga. Percepţia auditivă a râului relevă 
povestea firii, a devenirii. Aproapele acvatic este mai întâi ascultat: 
Râul sfânt ni povesteşte cu-ale undelor lui gure / De-a izvorului său 
taină, despre vremi apuse, sure (Egipetul). În apele devenirii pătrunde 
acum, lent, hipnotic flamingo cel roşu, imagine prin care gândul pătrun-
de în apele istoriei străvechi: Dar ş-acum turburând stele pe-ale 
Nilului lungi unde, / Noaptea flamingo cel roşu apa-ncet pătrunde, / 
Şi-acum luna-arginteşte tot Egipetul antic, / S- atunci sufletul visează 
toat-istoria străveche. 

Auzul Cuvântului aduce cu sine un cutremur al fiinţei în planul 
esenţializării eului. În Luceafărul, se urmăreşte procesul gradat al 
energiilor astrale: vedere-atitudine: Îl vede azi, îl vede mâni, / Astfel 
dorinţa-i gata: / El iar privind de săptămâni / Îi cade dragă fata. 
Cuvântul aduce cu sine, căderea, la auzul invocaţiei Cătălinei: El 
asculta tremurător / Se aprindea mai tare / Şi s-arunca fulgerător / 
Se cufunda în mare. După ce respinge întruparea, Luceafărul nu coboară 
în jos, ci în sine: Cum el din cer o auzi / Se stinse cu durere, / iar 
ceru-ncepe-a se roti / În locul unde piere. În chemarea Luceafărului, 
se relevă două atitudini: chemarea către adâncul de jos (acolo-n 
palate de mărgean) şi cea către adâncul de sus (Pe-a mele ceruri să 
răsai). Versurile: Din sfera mea venii cu greu / Ca să-ţi urmez che-
marea; Din sfera mea venii cu greu / Ca să te-ascult ş-acum, alcătuiesc 
un triunghi verbal în rostirea eminesciană. El este reprezentat de 
verbele: a auzi, a urma, a asculta: El asculta tremurător; Ca să-ţi 



 310 

urmez chemarea; Cum el din cer o auzi; ca să te-ascult ş-acum. Ele 
marchează evoluţia lui Hyperion. La primul îndemn al Cătălinei, 
Hyperion ascultă înfiorat, hotărât să urmeze chemarea vremelniciei. 
La cea de-a doua chemare, versurile cum el din cer o auzi; ca să 
te-ascult ş-acum, sugerează conştiinţa difuză a zădărniciei faptului1. 
Energia cuvântului hipnotic domină poemul Înger şi demon: Te 
iubesc!- era să strige demonul în a lui noapte/ dară umbra-naripată 
a lui buze le înmoaie; / Nu spre-amor, spre-nchinăciune el genunchii-şi 
înconvoaie / Şi ascultă dus din lume a ei dulci şi timizi şoapte. Îndemnul 
Zburătorului din Călin este acela de aromire a auzului: O, şopteşte-mi 
zice dânsul-tu cu ochii plini d-eres / Dulci cuvinte nenţelese, însă 
pline de-nţeles. Cuvintele nenţelese, însă pline de-nţeles, aidoma formu-
lelor magic-exorcizante din descântece, presupun iniţiere îndelungată. 
Făptura omenească le percepe fără să le poată desluşi înţelesul. În 
versurile ultime ale Luceafărului, Cătălina, desprinsă de energia astrală, 
va fi înstrăinată de sensul Cuvântului celest: De-aceea zilele îmi sunt 
/ Pustii ca nişte stepe, / Dar nopţile de-un farmec sfânt / Ce nu-l mai 
pot pricepe. Auzul din aproape se esenţializează în poema Te duci: 
C-auzu-mi n-o să-l mai întuneci / Cu-a gurii dulci suflări fierbinţi, / 
pe frunte-mi mâna n-o s-o luneci / ca să mai faci să-mi ies din minţi. 
Auzul dinlăuntru este bolta auzului eminescian: Când însuşi glasul 
gândurilor tace / Mă-ngână cântul unei dulci evlavii- / Atunci te chem: 
Chemarea-mi asculta-vei? / Din neguri reci plutind te vei desface? 
(Sonetul III). Cântul unei dulci evlavii semnifică muzica sferelor în 
planul celest. A fi îngânat de cântul unei dulci evlavii, înseamnă a-ţi 
îngemăna fiinţa, a-ţi potrivi dimensiunea interioară cu această esenţă 
a esenţelor – cântul – armonia celor ce sunt, creată de suflarea celor 
ce sunt dincolo de acestea2. 

Fluiditatea versului este enunţată chiar de Eminescu în Icoană şi 
privaz: Voit-am a mea limbă să fie ca un râu / D-eternă mângâiere… şi 
blând să fie cântu-i. Modularea eufonică are menirea să se muleze, să 

                                                   
1 Mihăilescu, C., op. cit., p. 55. 
2 Ibidem, p. 60. 
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dea întruchipare mişcării l ăuntrice, desfăşurării emoţionale a poe-
mului1. Unda cuvintelor eminesciene dobândeşte însuşiri afective, 
spirituale, axiologice: Unduioasa apă sune; …Să-mi fie somnul lin / 
Şi codrul aproape, / Luceasc-un cer senin / Pe-adâncile ape; … 
Tânguiosul bucium sună, / L- ascultăm cu atâta drag, / Pe când iese 
dulcea lună / Dintr-o rarişte de fag. Îmbinarea tonurilor, vocale 
deschise (a, e),semideschise (î, ă, o) şi închise (î, u) în jocuri de undă, 
redau înălţarea şi căderea: Pe când cu zgomot cad / Izvoarele-ntr-una, / 
Alunece luna / prin vârfuri lungi de brad. // Pătrunză talanga / Al 
serii rece vânt, / De-asupră-mi teiul sfânt / Să-şi scuture creanga. Curba 
sonorităţilor vocalelor urmează alternanţa: ascensiune, coborâre. În 
poema Trecut-au anii, predomină alternanţa dintre tonurile deschise 
în a, – şi vocalele stinse (ă, î, u). Tonalităţile surde evocă spaţiile 
întunecate, cele luminoase, crestele undelor, ce sugerează trecerea, 
revărsarea duratei în trecutul întunecat. Tonalităţile în a, plasate la 
mijlocul versului, sunt absorbite de tonurile surde care le înconjoară: 
Pierdut e totu-n zarea tinereţii / Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, / 
Iar timpul creşte-n urma mea… mă-ntunec!. Aceeaşi structură o au şi 
poemele La steaua, Dintre sute de catarge, Din valurile vremii. 
Timbrul vocalic sugerează luminozitatea: Numai luna printre ceaţă / 
Varsă apelor văpaie sau redă unduirea sufletească: Luna pe cer 
trece-aşa sfântă şi clară / Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară. 
Vocala e redă lumina în tonuri impresioniste: printre crengi scânteie 
stele, / farmec dând cărării strâmte, / Şi afară doar de ele / Nime-n 
lume nu ne simte; vocala i induce uimirea: Adormind de armonia…; 
Tu trebuia să te cuprinzi / De acel farmec sfânt / Şi noaptea candelă 
s-aprinzi/ Iubirii pe pământ. Tonurile închise în î şi u, semnifică 
coborârea în adâncuri: Adâncu-i luminându-l. Vocala o sugerează sufe-
rinţa: Mă dor de crudul tău amor / A pieptului meu coarde / Şi ochii 
mari şi grei mă dor…; când vocalei o i se asociază tonalităţile surde 
– i, u, ă – evocă tânguirea: Ce-nseamn-aceste candeli ce ard în orice 

                                                   
1 Popa, George, op. cit., p. 130. 
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colţ / Sub chipuri mohorâte cu-adânci şi slabe feţe? / Ce-nseamn-acea 
cântare pătrunsă de blândeţe / ce împle tânguioasă puternicele bolţi? 

Muzicalitatea eminesciană explorează, pe de o parte, străfun-
durile fiinţei sale în toate resursele lui sonor convertibile, iar pe de 
altă parte, lumea infinită a limbajului sub aspectul creatoarelor 
asociaţii de sunete şi al efectelor psihofonice sublimate1. 

În lirica eminesciană, caracterului romantic, i se adaugă o compo-
nentă rafinată, alcătuită din cristalizări subtile, specifice unei întregi 
atmosfere de lirism postromantic cu nuanţe de modernism2. Se desprind 
din opera sa, abundenţa motivelor, unghiul optic şi modul percepţiei. 
Când rostim Eminescu, avea să releve Constantin Noica, închidem 
ochii. Este bine să-i deschidem. O uşoară beţie romantică ne cuprinde, 
în evocarea lui, în timp ce el este treaz3. Poetul nemărginirii ne-a dăruit 
o experienţă care a fost deopotrivă una a cuvântului, una a gândului, 
una a fanteziei4. 
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Alternanţe acustice în lirica blagiană 

Viorica BICA 

Alternances acoustiques  
dans la lyrique de Lucian Blaga 

Abstract 

L’univers poétique repose sur des signes mystérieux et révélateurs. 
Entre les deux pôles opposés, représentés par la connaisance et le 
mystère, la parole signifiante et le silence indécidable, se définit la 
force d’une conscience ouverte par le désir de révéler le mystère. C’ est 
un aveu murmuré, qui scrute un monde imaginaire (Marin Mincu). 

La construction architecturale du vers de Blaga émane de la 
vibration des idées à travers des sons reflexives-poétiques. L’émotion 
tourne en symboles de la destinée humaine en lui marquant le 
passage. Le discours lyrique que le poète adopte est parsemé de cri, 
silence, aveu, chanson. Muet comme un cygne, il est accablé par la 
soif faustienne de la connaissance. Dans ce sens, Je n’écrase pas la 
corolle de merveilles du monde, trace le contour d’un programme 
visant la source gnoséologique. Le mystère ouvre un cortège d’ 
archétypes du monde, énoncés dans une gradation ascendante: fleurs, 
yeux, lèvres, tombes. Les vers: Je n’écrase pas la corolle de merveilles 
du monde / et mon esprit ne tue jamais / les mystères que je rencontre / 
dans les fleurs, les yeux, sur les lèvres ou les tombes.// La lumière 
des autres / étrangle l’impénetrable charme caché / dans les profon-
deurs des ténèbres; / mais moi, / avec ma lumière j’ amplifie le 
mystère du monde, incarnent son décalogue poétique. L’avancement 
et le recul dans l’existence renferment un immense univers de signes. 
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On en ouvre la série par le poème intitulé explicitement Signes où le 
poète déclare: Je chante- / il y a des signes de départ”; …tout ce qui 
est corps humain ira / apprendre encore une fois / les contes oubliés 
du sang. Ensembles sémiotiques, tels les cloches, les églises, complètent 
le tableau envenimé, clos par la solution du conte qui est, au fond‚ le 
grand passage: tout autre chemin mène dans le conte, / dans le 
grand, le grand conte. 

Le Chêne, inclus dans Les poèmes de lumière, ouvre le registre 
du silence éternel. C’est une élégie de l’être humain qui scrute les 
profondeurs, qui dévoile son état éphémère. Dans Pax magna, le 
poète lui-même est une goutte dans l'océan de l'existence. L'énergie 
vitale vibre en tonalités vibrantes (Ne pressens-tu pas?). Le sentiment 
de l’appartenance au cosmique s’associe aux flux intérieurs. Nourri 
par le mystère du monde, les tristesses vagues le saisissent. Associée 
au vent, l’eau qui tombe en gouttes denses, comme les larmes, devient 
une tristesse en soi (Mélancolie) Une vitalité impétueuse brûle son 
être (Et les montagnes- où sont -elles?). Une soif de péchés, de désirs, 
d’élans, de passions l’envahit avec la force frénétique de l’élan inouï. 
Le désir ardent de sortir de la captivité de la matière engendre un acte 
ludique. C’est l’ élan dionysiaque de l’homme blagien, constituant la 
tentative de percer une situation-limite: Je veux danser, comme je 
n’ai jamais dansé! / Pour que Dieu ne se sente plus / en moi / un 
esclave dans une prison/ enchaîné. / O, terre donne/ moi des ailes; / 
je veux être flèche pour fendre / l’infini (Je veux danser). 

Avec une mer d’élans et d’ aspirations aveugles, il se prosterne 
devant la lumière des étoiles, prêt à conquérir l’ infini. La folle tempête 
de lumière signifie la soif ardente de la connaissance. Le poète 
accède à la lumière spiritualisée par le signe de l’ Impénétrable: c’est 
la lumière créée le premier jour. L’ amphore du moi rebelle s’ associe, 
dans le poème: Donnez-moi un corps, o, montagnes, aux énergies 
vitales, cosmiques. L’image de l’Eden est recréée sous le signe d’une 
tumultueuse vitalité. Blaga revient aux origines: un espace mythique, 
projeté dans un temps, qui est lui aussi, mythique: Au sommet. / Nous 
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deux seuls. / Comme ça: quand je suis avec toi / je me sens tout prêt / 
du ciel./ Tellement près, / qu’il me semble que si je criais / à l’horizon 
– ton nom-/ j’entendrais l’ écho / reflété contre la voûte du ciel. / 
Nous deux seuls. / Au sommet. (Au sommet). Dans le cycle Les poèmes 
de la lumière, le silence alterne avec les frissons du coeur. Il est apte 
à saisir signes, paroles, mystères: Le silence est si grand tout autour, qu’ 
il me semble / entendre les rayons de lune se heurter aux fenêtres. La 
voix étrangère a les resonnances des temps anciens: une voix etrangère / 
s’est eveillée dans mon coeur / et un désir chante en moi une nostalgie, 
qui n’est pas la mienne. La matrice originaire implique la vision 
romantique: on dit que des ancêtres morts avant l’ heure, / malgré leur 
sang jeune, / leur sang passionné, / leur passion ensoleilée, / viennent, / 
viennent vivre / en nous / leur vie manquée. Le poète du retour aux 
origines aspire à une restauration des vertus magiques du mot. Ses 
vers lyriques seront, de la sorte, marqués par l’obsession des origines 
idéalisées. 

Une autre hypostase introspective este celle des Pas du prophète. 
Suivant le rythme de la nature, Pan s’y absorbe: Des gouttes chaudes 
de rosée tombent sur ses lèvres: / une, / deux, / trois. / La nature 
abreuve son dieu (Pan). La chanson s’intègre dans l’ harmonie 
cosmique. Pan, symbole de l’ intégration, est evoqué au seuil de sa 
mort: „je suis seul et plein de chardons. / Autrefois je régnais sur un 
ciel d’étoiles. / et devant les univers / de ma flûte je jouais des airs. / 
Le néant tend ses cordes’ (La flûte de Pan). Le seuil sémantique vers 
le grand passage, sera institué par La mort de Pan. Il quitte son 
existence vécue sous le signe de l’ innocence originaire. La chanson 
s’évanouit, est réduite au silence. Le crépuscule est dechiré par le son 
des vêpres, murmure acoustique d’ un autre monde. Le poème Psaume 
a la candeur de l’ enfance qui suit le crépuscule de la chanson: Quand 
j’étais enfant je jouais avec toi / et mon imagination te démontait 
comme un jouet. Ensuite je devins plus sauvage, / mes chansons 
périrent, / et sans que tu fusses jamais trop / près je te perdis pour 
toujours / dans la terre, le feu, les airs et sur les eaux (Psaume). Le 
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discours poétique est maintenant un acte de récuperation de la chanson 
initiale” (I. Pop). Pan, chanteur malade, se détache de la matière où il 
veut s’intégrer: Allongé à l’ombre des coquelicots, / sans désirs, sans 
remords, sans repentirs / sans élans, je ne suis qu’ un corps / d’argile 
(Champ de blé). 

Le culte des profondeurs est pour le poète de la tristesse 
métaphysique, une contrée démiurgique. La-bàs, au fond les ténèbres 
s’entrecroisent les principes antinomiques génerant la vie. Les sources, 
les fontaines, dominées par le serpent acquièrent des significations 
tout à fait particulières. C’est le symbole du silence souverain. Le 
discours poétique devient de la sorte parole et pause, dont la charge 
sémantique et affective acquièrent une amplitude surprenante. Les 
objets, les êtres mènent à l’ exortation, la méditation sur le grand 
pasage, la séparation nostalgique d’une matrice originaire, vers face à 
laquelle il n’y a pas de chemin de retour: les colombes – prophètes 
baignent / leurs ailes noircies de suie / là – haut dans les pluies. / Je 
chante – / il y a des signes, des signes de départ (Signes). A partir du 
dernier signe jusqu’aux signes de l’horloge, le poète met en lumière 
l’aura mythique des mondes. L’hiératique, le statuaire, le temps, se 
dévoilent et s’insinuent dans la conscience par les mêmes voies des 
signes: Cité ancienne, proliférations d’araignées / vertus sous la 
mousse et les canaux. / Entre les signes de l’horloge demeure le temps 
/ penseur. Un moineau marche sur l’aiguille du cadran (Chemins). Le 
signe, projet quotidien de l’éxistence, situé en haut ou en bas, annonce 
l’entrée dans une autre saison. L’automne induit l’effroi apocalyptique: 
Hier, des profondeurs, une voix s’est élevée / amère, amère, amère. / 
beaucoup d’anges mourant ont laissé / dans le pays leur terre. // 
Hier sous le ciel un signe fut fait / dans le cercle de la tromperie. / 
Puis le vent, les martinets / vers Saturne sont partis. (Signal d’automne). 
Des coqs apocalyptiques crient sans répit. / Les fontaines nocturnes / 
ouvrent les yeux écoutant / les nouvelles assombries. / La mer apporte 
sur les rivages / des oiseaux comme des anges d’eau. / Au bord / Jesus 
aux cheveux pleins d’encens / par les sept paroles / de la croix / saigne 
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intérieurement (Paysage trascendant). L’oeil du savoir est ouvert 
auprès des fontaines sans fond (Tristesse métaphysique). La cloche 
est annonciatrice de l’extinction, symbole du silence éternel. Le 
monde désacralisé n’entend plus la voix d’en haut. Dans sa vision, le 
transcendent descend. L’étoile de ses aspirations c’est la terre: „Afin 
de mieux l’entendre j’ ai posé / mon oreille sur l’ herbe/ incertain et 
soumis/ / et sous la glèbe j’ai entendu / les battements sonores de ton 
cœur. // La terre répondait (La terre). Le poète revient à une spiritualité 
primaire, celle de ses ancêtres, en traversant les horizons du 
sousconscient ethnique (Dumitru Micu). 

Le refuge dans le mythe, dans l’enfance de l’ humanité, signifie 
la regression vers ses propres débuts, vers l’archaïque. Le vol de 
l’oiseau saint renferme les mystères du haut et du bas: Dans le vent 
que personne n’a soulevé / L’Orion hiératique te bénit / en pleurant au / 
dessus de toi / sainte géometrie infinie // jadis au fond des mers tu as 
vécu, / tu as contourné de près le feu solaire. / Dans les fôrets flottantes 
tu as crié / longuement sur les eaux premières // Es-tu oiseau? Ou 
cloche portée dans le monde? / On dirait une coupe sans anses, un être 
nu, / chanson dorée survolant les angoisses / que nous donnent les 
enigmes disparues (L’oiseau saint). Les contes du sang oublié se 
resorbent tout doucement. L’être collectif accomplit l’espoir du passage 
à une autre vie: Nuit profonde. Les étoiles dansent dans l’ herbe. / 
Dans la forêt, dans les grottes, les sentiers se retirent / et le cor du 
garde s’ est tu. / les hiboux gris se posent comme des urnes sur les 
sapins. / dans les ténèbres sans témoins / les oiseaux, le sang, le pays 
s’ apaisent / ainsi que les aventures où sans cesse tu descends? Une 
âme persiste dans les souffles légers, / sans présent, / sans passsé. / le 
bruit sourd des siècles ardents / monte parmi les arbres. Dans le 
sommeil mon sang / comme une vague se retire / dans mes parents” 
(Sommeil). Les marches insoupconées lui apportent la révélation 
d’un nouveau lever magique. L’univers est contemplé pareil à un 
temple du coeur. 
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Les appels profonds reppelent le monde de son village des 
larmes souffrant: Mon village, qui portes dans ton nom / les sons des 
larmes, / aux maternels appels profonds / je t’ ai choisi cette nuit-là / 
comme seuil du monde / et sentier des passions (Le 9 mai 1985). Les 
sons des larmes transmettent la vibration inneffable qui accompagne 
la conscience de la prédestination inéluctable (D. Micu). 

C’est le moment où Blaga accueille un autre temps, celui de la 
chanson. Le cycle La merveilleuse sémence s’avère être le livre de la 
lumière. La lumière symbolise la force vitale, cosmique, le feu 
éternel. Le poète devient un chanteur des sémences, du mouvement 
perpétuel: De telles couleurs vives, claires, / pâteuses et luisantes on 
ne voit que / dans les emblèmes des pays, / ou sur les oeufs des 
oiseaux. Si l’on soupèse / les gaines fraiches, / on entend un son 
pareil / aux sables soyeuss de la Mer de l’est (La merveilleuse 
sémence) Les vers acquièrent la tonalité d’une ode: Gloire aux 
sémences, ci – présentes et dans le siècle des siècles! / une pensée de 
puissant été, un ciel lumineux, hautain / se cache dans chacun 
d’elles, quand elles dorment. / Dans le rêve des sémences palpitent / 
bruissemnents de champs et midis de jardins, / une époque de forêts, 
/ des peuples de feuilles / et une race chantant sans arrêt (La 
merveilleuse semence). Le frémissemnet annonce l’été: Canicule. / 
La terre entière est un champ de blé / et une symphonie de 
sauterelles. // Au soleil les épis tiennent au sein leurs graines / comme 
des nourrissons qui têtent. / Le temps paresseux allonge ses instants / 
et s’ assoupit entre les coquelicots. / A son oreille chante un grillon. 
(Eté) La terre voudrait embrasser l’ horizon entier: Viens voir! Dans 
la tardive, riche chaleur / entre les murs qui pourrait rester enfermé? 
/ Jusqu’ à l’ autre horizon, comme auparavant, / la terre voudrait 
encore pousser. / Et dans un angle comme une flèche / elle envoie ses 
grues / vers le cercle le grand. // Combien large est la lumière! / 
Combien cruel est le bleu! (Jour de septembre). Symbolique est le 
poème La chanson des épis. Troublés par la mort imminente, ils 
voudraient être moissonnés par la lumière de la lune. Dans La 
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chanson du feu, la source de l’inquiétude est la menace d’un incendie: 
Fais attention, comme il arrive souvent aux arbres / des forêts, tu 
risques de t’enflammer. / Si souvent la flamme accueille le pas lent / 
de toutes les créatures de la terre / en coupant leur chemin et leurs 
instants. La spiritualité purifiée est le symbole du poème La chanson 
de la source: A la source, remontant la vallée / les eaux ne saurainet 
revenir / que sous la forme des nuées. / A la source, remontant la 
vallée / aucun chemin ne saurait revenir / que sous la forme du désir, 
/ o, chemin, eau, nuée, désir, / que serai-je quand je reviendrai / à la 
source, remontant la vallée? / Serai-je désir? Serai-je nuée? 

Le son de la cloche devient une chanson du retour dans l’anony-
mat: Au seuil me regarde une pensée. / la laisserais-je entrer? La 
chasser? / Ces paroles prennent contour: Viendra un jour! Viendra 
un jour!” (Voix du soir). 

La création est perçue en tant que chanson poétique du monde, 
conçue d’une manière consciente et préméditée. La chanson, orphique, 
par excellence, est définie en termes antinomiques: dissipation-incarna-
tion. Pour le poète, la création est un evanouissement, pour le 
récepteur, tracement d’un vif contour des harmonies, peu a peu, 
accomplies. Tout se fond dans une eucharistie harmonique d’une 
grande élévation, une transubstantion subtile, loi de la transformation 
et accomplissement à travers la chanson (Marin Mincu). On attribute 
au déchirement, à la combustion un sens esthétique, atribue son 
propre drame se transpose en chant. 

 
Poezia lui Lucian Blaga relevă o ipostază interiorizată a eului, 

adresându-se doar sieşi, într-o confesiune şoptită, privindu-se pe sine 
doar în raport cu lumea care nu este cea reală, ci lumea imaginară, 
univers interior, construit din aspiraţiile cele mai profunde ale fiinţei1. 

Primele file ale volumului Hronicul şi cântecul vârstelor poartă 
semnul intrării târzii în lumea cuvântului: începuturile mele stau sub 
semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului. Urmele acelei tăceri 
                                                   
1 Mincu, Marin apud Bălu, Ion, Lucian Blaga. Poezii, Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 43. 
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iniţiale le caut însă în zadar în amintire1. Poate că starea mea embrio-
nară se prelungea dincolo de orice termen normal, pentru că avea în 
vedere un urcuş nu tocmai de toate zilele, sau poate o nefirească 
luciditate s-a vârât, cu efecte de anulare, între mine şi cuvânt. Momen-
tul rostirii poartă în el însuşi o sugestie mitică: ţineam mâna peste 
ochi ruşinat şi vorbeam. De sub streaşina degetelor şi a palmei, cu 
care mă apăram încă de lumina cuvântului, graiul ieşea din gura 
mea întreg, lămurit, picurat ca argintul strecurat2. Geneza rostirii se 
petrece sub straşina de umbră a mâinii ridicate spre privirea 
scrutătoare – gest simbolic, variantă a modelului matricial. Blaga se 
devoalează într-un spaţiu de interferenţă între tăcere şi cuvânt, anoni-
mat şi nume, increat şi creat, interior şi exterior, adânc şi înalt3. El 
nu rosteşte cuvintele, ci înfăptuieşte cuvinte, transmiţând sugestia 
unei coincidenţe magice între verb şi real. Încă de pe acum se aude 
ecoul versurilor din Autoportet: Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În 
patria sa / zăpada făpturii ţine loc de cuvânt. Acest teritoriu al necuvân-
tului dependent de matricea originară implică viziunea romantică a 
lumii ca totalitate integratoare pentru existenţele individuale şi a 
mitului vârstei de aur în care fiinţa se află în comunicare armonioasă 
cu cosmosul. Poetul întoarcerii la origini aspiră la o restaurare a virtuţi-
lor magice ale cuvântului. Versurile lirice vor fi astfel marcate de 
obsesia originilor, a obârşiilor idealizate. Blaga a început să se auto-
construiască prin luarea în stăpânire a graiului şi s-a zidit pentru 
eternitate în operă4. O dată cu trecerea anilor, opera sa devine un drum 
de fluviu. Semnale ne vin neîncetat dinspre ea, vestind că drumul conti-
nuă5. Memorialul lui Blaga nu reconstituie evenimente, ci reconstru-
ieşte semnificaţii pentru devenirea operei6. 

                                                   
1 Blaga, Lucian, Hronicul şi cântecul vârstelor, Chişinău, ed. Hyperion, 1993, p. 190. 
2 Ibidem, p. 191. 
3 Pop, Ion, Lucian Blaga. Universul liric, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1981, p. 221. 
4 Micu, Dumitru, Lucian Blaga. Autofăurirea prin Logos, Bucureşti, Editura, Constelaţii, 2003, p. 6. 
5 Vaida, Mircea, Pe urmele lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1982, p. 318. 
6 Holban, Ioan, Literatura subiectivă. Momente şi sinteze, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 292. 
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În primele două cicluri publicate, Poemele luminii şi Paşii profe-
tului, ipostaza definitorie a eului blagian este aceea unei fiinţe tăcute 
ce se dispensează cu uşurinţă de rostire, lăsând mai degrabă lumea 
să se rostească în ea1. Se impun acum tăcerea, liniştea, o tăcere germi-
nativă, străbătută doar de tulburările sevelor ori ale sângelui şi luminii, 
ce urmează căile ascunse ale impulsurilor vitale celor mai incontro-
labile2. Poetul devine un receptacul pasiv al mişcărilor lumii. Atunci 
când cuvântul se zămisleşte, el se rosteşte doar în şoaptă sau devine 
strigăt, chiot, debordare sonoră a dezlănţuitei energii dionisiace, 
prelungire a marelui tumult al stihiilor3. 

Construcţia arhitectonică a versului blagian emană vibraţia ideati-
că în sonorităţi reflexiv – poetice. Emoţia se preschimbă în simboluri 
ce sugerează destinul omului, marcându-i trecerea. Discursul poetic 
blagian se întrupează în strigăt, tăcere, spunere, cântare. 

Volumul Poemele luminii este o ars poetica idearum. Crezul 
poetic blagian este cuprins în vocabula eu, expresie a conştiinţei indivi-
duale: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / şi nu ucid/ cu mintea 
tainele, ce le întâlnesc / în calea mea / în flori, în ochi, pe buze ori 
morminte…4. Primele versuri sunt un strigăt ce semnifică retragerea 
din universul exterior lui şi comunicarea osmotică cu un univers 
presimţit. Nu strivesc; nu ucid; eu cu lumina mea sporesc a lumii 
taină; aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare cu largi fiori de sfânt 
mister, eu iubesc şi flori şi ochi şi buze şi morminte5, se înscriu în 
decalogul poetic. Lumea plăsmuită de poet este o corolă de minuni, 
ce amplifică tainele, vraja nepătrunsului ascuns, adâncimile de întu-
neric, întunecata zare. Misterul blagian deschide o suită de arhetipuri 
ale lumii, aşezate într-o gradaţie ascendentă: flori, ochi, buze şi mormin-
te. Marin Mincu propune o sugestivă decodificare: florile simbolizează 
o existenţă ingenuă, ochii sunt simboluri ale conştiinţei reflexive, 

                                                   
1 Pop, Ion, Lucian Blaga, Universul liric, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1981, p. 233. 
2 Ibidem, p. 233. 
3 Pop, Ion, op. cit., p. 234. 
4 Ibidem, p. 33. 
5 Ibidem, p. 33. 
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buzele sugerează deopotrivă rostirea şi sărutul, mormintele includ 
marea taină a morţii1. Textul poetic include şi alte conotaţii pentru 
exegeţii operei blagiene. Ion Bălu descinde în gândirea indică. 
Floarea este un arhetip al sufletului, un simbol al stării primordiale, 
edenice, dar şi expresia perfecţiunii ce urmează a fi cristalizată în 
operă. Ochii reprezintă oglinda sufletului, emblema percepţiei intelec-
tuale, a cărei dualitate a fost observată de vechii înţelepţi: un ochi 
înregistrează realitatea imediată, sintetic şi global, celălalt este întors 
spre eternitate. Buzele dau expresie sonoră gândului prin rostire, dar 
sugerează şi complexitatea de valori etice şi afective, încorporate în 
semn. Respect, prietenie, dragoste, ură, umilinţă; ele concretizează 
metaforic puterea creatoare şi forţa destructivă a cuvântului, a 
Verbului. Mormintele deschid imaginaţia către scadenţa existenţei, 
către lumea de dincolo; simbol al naşterii dar şi al morţii2. Versurile 
…eu iubesc / şi flori şi ochi şi buze şi morminte reflectă intuiţia 
bergsoniană. În studiul Evoluţia creatoare, Henri Bergson detaliază o 
metafizică a vieţii. Esenţa vieţii se contopeşte în elanul vital. Este o 
energie care împinge irepresibil spre evoluţie, spre permanentă creare 
de nou3. Cele două facultăţi de cunoaştere, intelectivă şi instinctivă, 
sunt menite a coopera. Inteligenţa este caracterizată de o incomprehen-
siune naturală a vieţii4. Cunoaşterea instinctivă o completează. Dar 
în interiorul însuşi al vieţii ne conduce intuiţia, adică instinctul 
devenit dezinteresat, conştient de el însuşi, capabil de a reflecta asupra 
obiectului său şi de a-l lărgi indefinit5. Lirica blagiană este, astfel, 
menită să devoaleze o ipostază interiorizată a eului. 

Gorunul inclusă în Poemele luminii, deschide registrul liniştii 
eterne, devenind o elegie a fiinţei umane ce-şi scrutează profunzimile, 
ce-şi descoperă efemeritatea. Stropi de linişte învăluie împrejurimile 

                                                   
1 Blaga, Lucian, Poezii. Antologie, tabel cronologic, prefaţă şi comentarii de Marin Mincu, Bucureşti, 

Editura Albatros, 1983, p. 9 
2 Bălu, Ion, Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 31 
3 Marga, Andrei, Introducere în filosofia contemporană, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 98 
4 Ibidem, apud Henry Bergson, L’Evolution creattrice, p. 271  
5 Marga, Andrei, op. cit., p. 271 
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şi fiin ţa poetului: În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn / cum 
bate ca o inimă un clopot / şi-n zvonuri dulci / îmi pare / că stropi de 
linişte îmi curg prin vine, nu de sânge. Liniştea împărtăşită sub 
coroana gorunului cuprinde în versul blagian aluzii mitologice indes-
cifrabile: de ce mă-nvinge / cu aripi moi atâta pace… Este îngerul 
morţii. Umbra răcoroasă a frunzişului transmite fiorul stingerii. Liniştea 
din primele versuri se preschimbă în înfiorarea clipelor ce trec înspre 
moarte. Arborele umbros cu frunza jucăuşă, va deveni trunchi, sicriu 
cioplit, scândură. În trunchiul gorunului creşte sicriul ce va aduce 
liniştea eternă. Clopotul care bătea ca o inimă, simbolizând viaţa, 
devine un orologiu ce măsoară fiecare clipă care trece. Zvonul dulce 
devine auz, simţ auditiv al trecerii. Omul este un strop de apă în 
oceanul veşniciei. În Pax magna, poetul însuşi este un picur din 
oceanul existenţial, o componentă a substanţei cosmice: De ce într-o 
mare de lumină mi se-neacă eul / ca para unei facle în văpaia zilei? 
Energia vitală vibrează în tonalităţi răsunătoare: Nu-mi presimţi tu 
nebunia când auzi / cum murmură viaţa-n mine ca un izvor / năvalnic 
într-o peşteră răsunătoare? (Nu-mi presimţi…). În zvâcnirile ei, inima 
îi aduce zvonul pulsaţiilor universale1: nebună, când de zbate în joc 
sălbatic, / atunci, / atunci îmi spune, că din lutul ei / a fost făcut pe 
vremuri vasul, în care Prometeu a coborât din cer / aprinsul jar, ce 
l-a furat din vatra zeilor (Inima). 

Sentimentul apartenenţei la cosmic se asociază trăirilor interioare. 
Lacrimile reci ale ploii îl învăluie cu tristeţi nedesluşite: durerea / 
ce-o simt n-o simt în mine, / în inimă, / în piept, / ci-n picurii de ploaie 
care curg. / Şi altoită pe fiinţa mea imensa lume / cu toamna şi cu 
seara ei / mă doare ca o rană (Melancolie). O vitalitate sălbatică, 
impetuoasă arde zăgazurile fiinţei: credinţa mea o sorb puternică din 
soare. / Din straşina curat-a veşniciei / cad clipele ca picurii de ploaie. / 
Ascult şi sufletul se-ntreabă: / Dar munţii-unde-s? Munţii / pe cari 
să-i mut din cale cu credinţa mea? / Nu-i văd, / îi vreau, îi strig şi 
nu-s! (Dar munţii-unde-s?). O sete de păcate, de doruri, de-avânturi, 
                                                   
1 Crohmălniceanu, Ov. S., Lucian Blaga, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1963, p. 72. 
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de patimi se preschimbă în dorinţa frenetică a desprinderii de materie 
într-un elan ascensional: O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat! / 
Să nu se simtă Dumnezeu / în mine / un rob în temniţă-încătuşat. / 
Pământule, dă-mi aripi; săgeată vreau să fiu, să spintec / nemărginirea, 
/ să nu mai văd în preajmă decât cer, / deasupra cer / şi cer sub mine- / 
şi-aprins în valuri de lumină / să joc / străfulgerat de-avânturi nemaipo-
menite… (Vreau să joc). Versurile nu emană numai trăirea frenetică 
de sorginte nietzscheană, ci şi voinţa reintegrării eului-fragment în 
întregul energiilor cosmice1. 

Poetul îşi strigă, din preaplinul fiinţei sale, dorul de joc. O mare 
de îndemnuri şi de oarbe năzuinţi cuprind necuprinsul. Blaga este un 
poet al lumii, al corolei de minuni pulsând de viaţă. Lumea este 
zămislită din chiote de lumină, gângurit de izvoare, struguri desprinşi 
de viţe, cu boabe de must dar şi cu dărnicie de moarte. Lumea invocată 
este o lume trăitoare, care se întipăreşte cu fiinţa, lăsând urme în lut: 
Cu chiotele-ţi de lumină / şi cu adâncul ochilor de mare, / cu urmele în 
lut, ce ţi le lasă / nenumăratele fecioare / cutremurate-n clipa asta / 
de-un dor / pe minunatul tău pământ, / te chem: / vino, Lume, / vin’. / 
Adie-mi în ureche gânguritul de izvoare, / la cari în miez de noapte / 
nevăzuţi de nimeni strugurii / desprinşi de viţe ţi s-adună / să-şi umplă 
boabele de must, / şi-apoi – cu dărnicia ta de moarte / vino / Lume, / 
vin’. / Şi răcoreşte-mi / fruntea-nfierbântată / ca nisipul dogorit / pe 
care calcă-ncet, încet / prin pustie un profet (Strigăt în pustie). 

În poemele sale, Blaga transcrie sentimentul dilatării eului, 
ieşit din individuaţie şi mânat de porniri copleşitoare să se reverse 
asupra lumii şi să-i imprime acest elan al lui2. Este elanul demiurgic 
ce-şi caută înfrigurat cristalizarea. Viforul nebun de lumină semnifică 
setea arzătoare de trăire, de cunoaştere. Poetul accede la lumina spiri-
tualizată prin iluminarea nepătrunsului ca în ziua dintâi. Amfora eului 
se contopeşte în poemul Daţi-mi un trup voi, munţilor  cu energiile 
vital-cosmice: Daţi-mi un trup / voi munţilor, / mărilor, / daţi-mi un alt 

                                                   
1 Pop, I., op. cit., p. 20. 
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trup să-mi descarc nebunia / în plin! / Pământule larg fii trunchiul meu, 
/ fii pieptul acestei năpraznice inimi, / prefă-te-n lăcaşul furtunilor, 
cari mă strivesc, / fii amfora eului meu îndărătnic! // Prin cosmos / 
auzi-s-ar atuncia măreţii mei paşi / şi-ar apare năvalnic şi liber / 
cum sunt, / pământule sfânt. Strigătul expresionist este în acest poem 
cuvântul Trup!. Eul poetic îşi doreşte cu nesaţ sa fie resorbit de 
materia cosmică. Imaginea Edenului primar este recreată sub semnul 
unei tumultuoase vitalităţi. Blaga se reîntoarce la origini, un spaţiu 
mitic, proiectat într-un timp el însuşi mitic: Pe-un pisc. / Sus. Numai 
noi doi. / Aşa: când sunt aproape de tine / Mă simt nespus de-aproape 
de cer. / Aşa de-aproape / de-mi pare că de ţi-aş striga / în zare – nume-
le– / i-aş auzi ecoul/răsfrânt de bolta cerului (Sus). Topirea frenetică în 
fluxul vital1 irumpe în versurile blagiene: Trântit în iarbă, rup cu 
dinţii, / gândind aiurea- mugurii / unui vlăstar primăvăratic (Mugurii); 
Setos îţi beau mireasma şi-ţi cuprind obrajii / cu palmele-amândouă, 
cum cuprinzi / în suflet o minune. / Ne arde-apropierea, ochi în ochi, 
cum stăm. / Şi totuşi tu-mi şopteşti. Mi-e aşa de dor de tine! (Dorul). 
În Poemele luminii, liniştea alternează cu înfiorările inimii. Tăcerii 
fiin ţei îi corespunde liniştea profundă aptă să recepteze semnalele, 
cuvintele, tainele. Razele lunii sunt receptate auditiv: îmi pare că aud / 
cum se izbesc de geamuri razele de lună (Linişte). Izbirea razelor de 
lună de geamuri, este o metaforă a tăcerii, concepută nu ca o repreze-
ntare materială, ci pur imaginară, pe baza unui complex intelectual 
care unifică liniştea cu razele de lună2. Poezia blagiană se conturează 
într-un limbaj al tăcerii: Limba nu e vorba ce o faci. / Singura limbă, 
limba ta deplină, / stăpână peste taine şi lumină, / e aceea-n care ştii 
să taci (Catren). Şi totuşi, Blaga nu va poposi în spaţiul neexprimatu-
lui. Limbajul poetic este cântec, confundându-se cu vibraţia muzicală 
a lumii3. În parabola eseu Cuvintele originare, Blaga devoalează 
concepţia sa asupra liricii ca rostire magică, originară, limbaj pierdut, 

                                                   
1 Micu, Dumitru, op. cit., p. 40. 
2 Todoran Eugen, Lucian Blaga. Mitul poetic, Timişoara, Editura Facla, 1981, p. 113. 
3 Gană, George, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 243. 
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pe care numai poetul o poate revela. În fiecare limbă vorbită de 
oameni, specifică Lucian Blaga, ar exista Cuvinte de vrajă, cuvinte ce 
au darul de a se întrupa într-un fel singure, sau cel puţin cuvinte ce 
dau iluzia unei supreme întruchipări. La fiecare neam de oameni se 
ivesc poeţi şi sfinţi, şi gânditori care ştiu să aleagă din limba seminţiei 
lor, cuvinte de vrajă. Cântecul lor e faptă. Faptele lor sunt cântece1. 
În poemul Linişte, glasul străin cu dorurile, avânturile lui, are rezonanţe 
în timpuri străvechi, sub glii . Poetul devine un tălmăcitor al unui 
cântec ce revelă tainele lumii. Eul impersonal descinde în tradiţia 
populară românească, în eresuri: Se spune că strămoşi, care au murit 
fără vreme /…vin să-şi trăiască mai departe / în noi / vieaţa netrăită. 
Este aspiraţia regăsirii celorlalţi, a strămoşilor morţi de timpuriu. Acel 
glas se vădeşte a fi o contopire a sinelui în ereditatea ancestrală, pe 
care o presimte în propria-i fiinţă. Trăirile năvalnice şi profunde, 
valori supreme ale umanului, vor fi perpetuate doar păstrând liniştea. 
Liniştea lui Blaga este metafizică, iar tăcerea anticipează comunicarea 
cu absolutul. Cântecul ca şi tăcerea răzbate din începuturile tuturor 
lucrurilor, al obârşiei. Este o întoarcere spre rădăcinile fiinţei, către 
adâncul din care purced toate ale lumii, către un timp fără timp2. 
Omul devine, astfel, receptaculul care primeşte mesajul străvechi: în 
piept mi s-a trezit un glas străin / şi-un cântec cântă-n mine-un dor 
ce nu-i al meu. / Se spune că strămoşi cari au murit fără de vreme / 
cu sânge tânăr încă-n vine, / cu patimi mari în sânge, / cu soare viu 
în patimi, / vin, / vin să-şi trăiască mai departe / în noi / vieaţa 
netrăită (Linişte). Alteori, cântecul femeii ce poartă taine ce nu pot fi 
rostite, se asemuieşte veşniciei: Femeie, / ce mare porţi în inimă şi cine 
eşti? / Mai cântă-mi înc-o dată dorul tău, / şi clipele să – mi pară 
muguri plini / din care înfloresc aievea veşnicii (Dorul). 

Eul panic, o altă ipostază a adâncirii în meditaţie, se conturează 
în volumul Paşii profetului. În consonanţă cu legile firii, Pan se 
cufundă în Totul cosmic care îl asimilează: Stropi calzi de rouă-i cad 

                                                   
1 Lucian Blaga, Isvoade, Bucureşti, editura Minerva, 1972, p. 223. 
2 Pop, Ion, op. cit., p. 234. 
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pe buze: (unu, / doi, / trei. / Natura îşi adapă zeul (Pan). Poetul îşi 
contemplă, de această dată, eul absorbit în regnurile veşnice ale 
naturii, în afară de timp1. Obosit de prea mult suflet, eului blagian îi 
ia locul eul panic, cel supus unor ritualuri cosmice infinitesimale. 
Este un eu atemporal ce percepe zvonuri îndepărtate: Picurii de rouă-s 
mari şi calzi, / corniţele mijesc, / iar mugurii sunt plini (Pan). Cântecul 
ca şi tăcerea se integrează în armonia cosmică. Pan, zeul naturii, simbol 
al integrării, este evocat în pragul sfârşitului: Am stăpânit cândva un 
cer de stele/ şi lumilor / eu le cântam din nai. / Nimicul îşi încoardă 
struna (Pan cântă). Pragul semantic spre Marea trecere, va fi 
instituit de Moartea lui Pan, o retragere în propriul regn, o ocultare 
în straturi mai profunde şi o părăsire a cântecului început, adică a 
existenţei trăite sub semnul inocenţei originare2: Era acoperit cu 
promoroacă / Şi-amurgul cobora din sunetul de toacă / Neisprăvit 
rămase fluierul de soc. Fluierul de soc este simbolul asimilării 
cântării orfice. Simbolica moarte a lui Pan semnifică ceea ce Blaga 
va numi ruptura ontologică dintre semn şi sens. Se va deschide de 
acum, o nouă perspectivă magică asupra limbajului. Dispariţia lui 
Pan va marca încetarea cântecului elementarităţii. Cântecul panic 
este înlocuit cu aprofundarea sensurilor universului, al cărui înţeles 
nu mai este în semn, ci dincolo de el, într-o transcendenţă insondabilă3 . 
În poemul Păianjenul, din ciclul Moartea lui Pan, zeul se va stinge, 
alungat de lumea nouă percepută de poet prin semne. Păianjenul, 
făptura minusculă ce-i ţine tovărăşie lui Pan, poartă o cruce pe spate 
(păianjenul s-a-ncreştinat). Abia acum Pan vede semnele şi se închide 
în peşteră. Abia acum conştientizează transformarea lumii: razele 
fără de-astâmpăr se-mbulzeau / şi se-mpingeau cu coatele s-ajungă 
pân’ la el. zeul cântecului îşi sfârşeşte existenţa mitică şi intră în 
regnul mineral. Semnul revelat îi înfrânează voinţa creatoare. În poemul 

                                                   
1 Blaga Lucian, Poezii. Antologie, tabel cronologic, prefaţă şi comentarii de Marin Mincu, Bucureşti, 

Editura Albatros, p. 57. 
2 Blaga, Lucian, op. cit., p. 79. 
3 Pop, Ion, op. cit., p. 238. 
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Psalm, candorii copilăriei îi urmează amurgul cântecului: Când eram 
copil mă jucan cu tine / şi-închipuire te desfăceam cum desfaci o 
jucărie. / Apoi sălbăticia mi-a crescut, / cântările mi-au pierit, / şi 
fără să-mi fi fost vreodată aproape / te-am pierdut pentru totdeauna 
/ în ţărână în foc, în văzduh şi pe ape. Discursul poetic se vădeşte a fi 
un act de recuperare a cântecului iniţial1. Cântecul se risipeşte în 
lume, este redus la tăcere. Amurgul este sfâşiat de sunetul vecerniei, 
zvon acustic al unei alte lumi. Eul poetic, un cântăreţ bolnav se 
desprinde de materia în care vroia să se integreze: Eu zac în umbra 
unor maci / fără dorinţe, fără mustrări, fără căinţi / şi fără-ndemnuri, 
numai trup / şi numai lut (În lan). 

Cultul adâncului este pentru poetul tristeţii metafizice un ţinut 
demiurgic. Acolo, în beznele de jos se întrepătrund principiile antinomi-
ce zămislitoare de viaţă. Izvoarele, fântânile stăpânite de Şarpe, se 
întrupează în simboluri fundamentale. Adâncul semnifică tăcerea, iar 
tăcerea este însăşi definiţia poeziei. Poeţii sunt o singură voce – mută 
– în patria din străfunduri a mumelor2: Ei tac ca roua. Ca sămânţa. 
Ca un dor…. / Ş-apoi sub cântecul privighetorilor/izvor se fac în rarişte, 
izvor sonor (Poeţii) . La treapta lirică a laudei somnului, Blaga ar fi 
vrut să-şi eternizeze dăinuirea în abisuri. Trăirea era percepută ca o 
trădare: Cocoşi au cântat de trei ori în noapte? Şi-a trebuit să strig: 
Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat? (Scrisoare). Nostalgic după 
starea originară îşi aude sângele strigând prin păduri. Cântecul devine 
mod al eliberării de sine (…prin fluier de os strămoşesc / mă trimit 
în chip de cântec spre moarte), al botezării cu pământ. În lăuntricul 
suspin, poetul adună stigmatele morţii, renunţarea totală (…nici un 
cântec nu mă îndeamnă / să fiu încă o dată). Versurile din Lauda 
somnului sunt un paradis în destrămare (Porumbelul sfântului duh, / cu 
pliscul stinge cele din urmă lumini). Suflarea de gheaţă induce spaima 
apocaliptică: O voce ieri din adânc s-a-nălţat / amară, amară, amară 
(Semnal de toamnă). Cocoşi apocaliptici strigă întunecate veşti primite 
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de fântânile nopţii,  marea aruncă pe ţărm păsări, Iisus sângerează 
lăuntric din cele şapte cuvinte de pe cruce, cântări de îngropăciune se 
ridică din străfunduri: clopote sau poate sicriile / cântă sub iarbă cu 
miile (Peisaj transcendent). Clopotul este vestitorul extincţiei, simbolul 
liniştii eterne. Lumea desacralizată nu mai aude glasul de sus: cerul 
vorbeşte cu văpaie de vatră / dar nimeni nu se mai opreşte / s-asculte 
vorbitoarele flăcări / numai câni rămân în urmă, speriaţi le latră (Făgă-
duinţi din flăcări) . Aşteptările sunt vane. Cu ultima licărire de speranţă, 
poetul sărută steaua de sub călcâie. Steaua aspiraţiilor blagiene este 
pământul. În viziunea sa, transcendentul coboară. Refugiul în mit, în 
copilăria umanităţii, semnifică regresiunea spre propriile începuturi, 
spre arhaic, spre nemişcarea paradisiacă, spre Mumă 1. În satul 
mitic, el îşi redobândeşte copilăria depărtată. Aripa de aur a paserii 
sfinte ocroteşte această lume, conferindu-i atributul fiinţării. Zborul 
ei închide tainele înaltului şi ale adâncului. Molcom, asupra poetului, 
se revarsă poveştile sângelui uitat: Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult / 
în mine cum se revarsă / poveştile sângelui uitat demult (Biografie). 
Fiinţa colectivă ancestrală îl resoarbe, împlinindu-i năzuinţa trecerii 
la o altă viaţă: Cu zvonuri surde prin arbori / se ridică veacuri fierbinţi. 
/ În somn sângele meu ca un val / se trage din mine / înapoi în 
părinţi (Somn). Nebănuitele trepte îi aduc revelaţia unui nou răsărit. 
Universul este contemplat ca un templu al inimii: Focuri mari şi 
focuri line- / câte văd atâtea inimi/bat în spaţii pentru mine. / Ard în 
văi şi pe coline / inimi mari şi inimi line (Pleiadă). Ieşit din noaptea 
nefiinţei, chemările adânci de mume îl statornicesc într-o lume de 
lacrimi fără leac, satul natal: Sat al meu, ce porţi în nume / sunetele 
lacrimei, / la chemări adânci de mume, / în cea noapte te-am ales / ca 
prag de lume / şi potecă patimei (9 mai 1895). Sunetele lacrimei trans-
mit vibraţia inefabilă ce însoţeşte conştiinţa ineluctabilei predestinări2. 
În poemele din volum, ţara se înfăţişează, cromatic şi sonor, în 
nesfârşite feţe. Adierile primăvăratice ale firii susură polifonic în 
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versuri incantatorii. În zborul lor, cocorii scriu semne ermetice, inima 
bate până la istovire: În azur se simt întoarceri. / Vânăt fum de 
vreascuri ude / S-a întins în tot oraşul. / Undeva un zbor s-aude. // 
Sus cocorii desfăşoară / Ieroglife din Egipet. / Dacă tâlcul l-am pricepe 
/ Inima ar da un ţipăt (Înviere). Este dorul de viaţă, este fiorul rodirii. 
Lacul este dătător de viaţă sub straiuri moi, sub verde linte, pitpalacul 
pe-o nicovală îşi bate cântecul fierbinte (Prier). Prin vechi coroane, 
copacii prind viaţă: S-ar părea că-n ţevi de orgă / Suie slavă de-nviere 
(Înviere). Mugurii fragezi plesnesc, în noaptea feerică de mai, zvonuri şi 
tăceri se întrepătrund în murmurul vieţuirii: Jos prin ierburi, printre 
lemne, / uhuit s-aude, semne. / Rar un foşnet, rar un murmur. / Sus e 
zodie de gemeni. / Toate cântă pentru semeni. / Toate îşi răspund prin 
linişti. / Pitpalac îşi spune vrerea / pitpalacul din inişti (Noapte de mai). 

Prin întoarcerea la obârşie, la izvor, Blaga devine un poet al 
înaltului. El întâmpină noul timp: Deschid porţile: Timp neumblat, / 
bine-ai venit, / Bine-ai venit! (Schimbarea zodiei). În trecerea anotim-
purilor, poetul contemplă ierburile crescute pân-la înălţimea inimii 
noastre, licuricii ce-şi aprind fosforescenţa străvezie, selenară, ascultă 
flăcările care mocnesc în adâncul materiei. Rostirea se preschimbă în 
cântec. Ciclul Mirabila sămânţă se vădeşte a fi o carte a luminii. 
Lumina simbolizează forţa vitală cosmică, focul etern. Poetul devine 
un cântăreţ al seminţelor, al rodirii, al mişcării perpetue, al primenirii. 
Seminţele sunt slăvite şi asemuite frumuseţii: Asemenea proaspete, 
vii şi păstoase / şi lucii culori se mai văd / doar în stemele ţărilor / 
sau la ouă de păsări. Seminţele-n palme / de le ridici, răcoroase, / un 
sunet auzi, precum ni l-ar da / pe-un ţărmure-al Mării de Est 
mătăsoase nisipuri. Versurile dobândesc solemnitatea unui psalm de 
laudă: laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor! / Un gând de 
puternică vară, un cer de înaltă lumină, / s-ascunde în fieştecare din 
ele, când dorm. / Palpită în visul seminţelor / un foşnet de câmp şi 
amiezi de grădină. Foşnetul, freamătul prevestesc puternica vară, 
noua creştere: Vino să vezi! În târzia, bogata căldură, / închis între 
ziduri, cine-ar mai sta / precum a mai fost, până-n cealaltă zare, / încă 
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o dată tărâmul să crească ar vrea (Zi de septembrie). În curgerea 
anotimpurilor solare, poetul contemplă ierburile crescute pân’ la 
înălţimea inimii noastre, adierea frunzelor roşii autumnale, licuricii 
ce-şi aprind fosforescenţa străvezie selenară, miriştile în fum de 
arsură, ascultă flăcările care mocnesc în adâncuri, urmăreşte sorocul 
creşterii, ceasul destrămării şerpilor: sorocul creşterii e-n vânt. / 
Copacii iau puteri pe-un an / din noaptea elementului / ce se-nnoieşte 
năzdrăvan. // E ceasul când tinerii şerpi / cămaşa şi-o dezbracă-n 
spini. / Comori la rădăcini s-aprind, / se spală-n flăcări de rugini 
(Solstiţiul grădinilor). Slăvirea focurilor de primăvară dobândesc 
tonalităţile odei: Îngânând în văi tăria, / sună ramul, sună glia. / 
Focuri ard albastre ruguri. / Pomii simt dureri de muguri // prinşi de 
duhul înverzirii, / prin grădini ne-nsufleţim. / pe marginea-naltă – a 
firii / gândul ni-l dezmărginim. / Ce-am uitat aprindem iar. / Sub 
veşminte ne ghicim. / Căutăm în primăvară / un tărâm ce-l bănuim. // 
Căutăm pământul unde / mitic să ne-alcătuim, / ochi ca oameni să 
deschidem, / dar ca pomii să-nflorim (Focuri de primăvară). Dorul 
de dezmărginire implică ideea de înălţare la universalitate: materia 
aspiră la transsubstanţiere, organicul tinde să-şi spargă hotarele, 
lumea fenomenală urcă spre transcendent1: prinşi de duhul înverzirii 
/ prin grădini ne-nsufleţim. / Pe măsura-naltă-a firii / gîndul ni-l 
dezmărginim (Cântec de primăvară); Pierdem în noapte rând pe rând, / 
tot ce ub noi era pământ. / Şi mergem iar în gând, la pas. / Un cer 
deasupra ne-a rămas (Umblăm în câmp fără popas). Încărcat de 
simbolism este cântecul spicelor. Tăiate de fierul pământului, înfiorate 
de moarte, şi-ar dori să fie secerate de lumina lunii: Spicele-n lanuri de 
dor se-nfioară, de moarte, / când secera lunii pe boltă apare. / Ca 
fetele cată, cu părul de aur, / la zeul din zare. // O vorbă-şi trec 
spicele-fete-n văpaie: /secera lunii e numai lumină- / cum ar putea să 
ne taie/ pe la genunchi, să ne culce pe spate, în arderea vântului? 
(Cântecul spicelor). În cântecul focului, izvorul neliniştii este primejdia 
unui incendiu selenar: Ia seama să nu te aprinzi / cum se-ntâmlă adesea 
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cu lemnul pădurii. / În chipuri atâtea, flacăra-ntâmpină pasul / 
oricărei făpturi pământene, / şi drumul i-aţine, şi ceasul. Bătrânul 
foc călător este vântul, cel ce aduce viaţă: în iubire nimeni, nimeni / 
nu-şi ţine cuvântul. / veşnic strâns îmbrăţişat / te-aţine numai pământul. 
/ Astfel cântă sfâşiat / lângă mine vântul, / când la dreapta, când la 
stânga, / lângă mine vântul. În truda spre înălţare, norul simbolizează 
în poemul blagian, spiritualitatea purificată. Nu-şi găseşte odihna în 
prăpăstiile cereşti, revine la obârşii: La obârşie, la izvor / nicio apă 
nu se-ntoarce / decât sub chip de nor (Cântecul obârşiei). Mistuirile 
făpturii omeneşti se afundă la Blaga, în cântare. Prin umbrele veşnice 
ale lumânărilor ce ard mulcom, s-alege un tâlc, sibilin, ca de cântec: 
Ard mulcom lumânările / de ceară în sfeşnice. Pe vetre şi în capişte / 
s-aţâţă jeraticul. / S-aprinde ambra pentru zei / şi mirtul, sălbaticul. / 
Şi arde untdelemnul în / opaiţul cu toartele, / pentru vieţi ce vor veni, / 
dar şi pentru moartele. / Dacă lumina ar cânta / vărsându-şi puzderia, / 
noi am vedea cum cântecul / consumă materia (Suprema ardere). 
Lucrarea de taină a frumuseţii şi a morţii este ascultată în tăcere de 
Ulise, fără dorul de întoarcere în anii cu furtuni şi vrăji: Dar pe liman 
ce bine-i / să stăm în necuvânt / şi, fără de-amintire / şi ca de sub 
pământ, / s-auzi în ce tăcere / cu zumzete de roi / frumuseţea şi cu 
moartea / lucrează peste noi (Ulise). Glasul de seară ca un dangăt stins 
de clopot, semnifică întoarcerea în anonimat: Din prag un gând se 
uită lung. / Să-l las în casă? Să-l alung? / Cuvânt încearc-a se rosti: 
Veni-va zi! Veni-va zi! / Din veac în slujbă viermii sunt. / Sub glie-i văd 
lucrând, lucrând. Intra-voi iar, sub veghea lor, / în ciclul elementelor // 
Cuvânt încearc-a se rosti: Veni-va zi! Veni-va zi! / Înmormântat în 
astă stea, / în nopţi voi lumina cu ea (Glas de seară). 

Cântarea blagiană ascunde veşnicul în beznă: nedumerit îl cauţi 
şi dibuind în întuneric / i-adulmeci urma-n tine ori în slava lumii, / 
avântul îl presimte-n zilele de mâine / şi-n nopţile ce-au fost găseşte-l 
resignarea. Un văl de nepătruns ascunde veşnicul în beznă. / Nu-l 
vede nimeni, nimeni – / şi totuşi află-l fiecare, / aşa cum eu îţi aflu buze-
le pe întuneric, / iubita mea, în miez de noapte, când şoptim / în taină 
vorbe mari despre-nţelesul vieţii (Veşnicul). Din beznă izvorăşte lumina 
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vieţii: mamă, – nimicul – marele! Spaima / de marele / imi cutremură 
noapte de noapte grădina. / Mamă, tu ai fost odat’ mormântul meu. / 
De ce îmi e aşa de teamă- mamă- / să părăsesc iar lumina? (Din 
adânc). Din ea iradiază corola de minuni a lumii, lumina dintâi a 
creaţiei: în bolta înstelată-mi scald privirea - / şi ştiu că şi eu port / 
în suflet stele multe, multe / şi căi lactee, / minunile-ntunericului. / dar 
nu le văd, / am prea mult soare-n mine / de-aceea nu le văd. / Aştept 
să îmi apună ziua / şi zarea mea pleoapa să – şi închidă, / mi-aştept 
amurgul, noaptea şi durerea, / sa mi se-n tunece tot cerul / şi să 
răsară-n mine stelele, / stelele mele, / pe care încă niciodată / nu 
le-am văzut (Mi-aştept amurgul). Poezia plăsmuitoare de sensuri ce 
revelă misterul, se cufundă în tăcere. În poemul Biografie, însuşi 
poetul îşi va defini profilul: Unde şi când m-am ivit în lumină, nu 
ştiu, / din umbră mă ispitesc singur să cred / că lumea e o cântare. / 
Străin zâmbind, vrăjit suind / în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare. / 
Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind, / câteodată iubesc lucruri 
care nu-mi răspund. Poetul va explora expresionismul cuvântului său, 
vorbind în tăceri grăitoare, în ecouri ce se alungă unele pe altele, după 
ce vorba a dispărut în adânc1. 

Taina întregului lumii este sporită prin tăcere: Tăcerea mi-este 
duhul- / şi’ ncremenit cum stau şi paşnic / ca un ascet de piatră, / îmi 
pare / că sunt o stalactită într-o grotă uriaşă / în care cerul este bolta. 
Lin / lin, / lin- picuri de lumină / şi stropi de pace- cad necontenit / 
din cer / şi împietresc – în mine (Stalactita). Picurii de lumină ce cad 
necontenit din cer împietrindu-se în el, reprezintă tăcerea naturii. 
Este viziunea poetică a misterelor orfice. În studiul său, Lucian Blaga, 
poet orfic, Nicolae Balotă desluşeşte sursa plăsmuirilor creatoare: 
descoperindu-se pe sine drept cel care caută, Blaga cel mut nu se 
condamnă la limbajul necreatului, ci devine Orfeu în căutarea izvorului 
de dincolo a frumuseţii. Legătura dintre tăcere şi cuvinte la Blaga, 
este de natură orfică. În tăcerea poetului care suspendă lumea cuvin-

                                                   
1 Micu, Dumitru, op. cit., p. 194. 
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telor obişnuite, banale, unele tocite ale sensibilităţii comune umane, 
s-a refugiat cuvântul dintâi, esenţial, izvorul cuvintelor1. 

În structura mitului modern al poeziei, cuvântul este identic cu 
tăcerea: N-avea să-mi spună / nimic pămâtul_ Tot pământu-acesta / 
neîndurător de larg şi ucigător de mut, / nimic? // Pământul răspundea 
(Pământul). Dialectica tăcerii şi a cuvântului ca mit orfic modern, 
este redată de Blaga în aforismul din volumul Elanul insulei: Mai 
mult decât în dezvoltarea unui cântec, poetul trebuie să se priceapă 
la suspendarea lui2. Cântecul suspendat semnifică principiul unităţii 
lumii, după formula Unul-Totul, din concepţia pitagoreică a Cosmosu-
lui: Drumurile, pe cari nu le umblăm, / drumurile cari rămân în noi, / 
ne duc şi ele, fără număr undeva. / Cuvintele, pe care nu le rostim, / 
cuvintele, ce rămân în noi, / descoperă şi ele, fără de margini, 
făptura. // şi pretutindeni prin toate / îşi pune temei poezia (Inscripţie). 
În poezia blagiană, sentimentul unităţii lumii este un sentiment al 
misterului. Din tăcerea cuvântului se nasc izvoarele poeziei. Prin 
evii ce se nasc şi mor, poeţii tac. Prin cuvântul lor, izvor se fac în 
rarişte, izvor sonor (Poeţii). Este cântarea vieţii în veşnică mişcare, 
prin opoziţiile contrariilor, după un ritm interior pe care inima poeţilor 
îl simte în inima naturii, cu care ei se confundă, în cântecul lor mut. 
Acesta este şi sensul originar al orfismului, desprins din fondul unei 
religii naturiste, din care iniţiatul avea să înţeleagă cum din sămânţă, 
prin îngropare, creşte planta, aşa cum din îngroparea zeului naturii 
se naşte viaţa3. În viziunea lui Blaga, orfismul este o structură mitică. 
Bucuria cunoaşterii este dată de metafora cosmogonică ca semn al 
unui limbaj încărcat de sens. Acesta este sensul poeziei. 

Volumul lui I. Maxim, Orfeu, Bucuria cunoaşterii deschide o 
nouă interpretare a mitului lui Orfeu, ca mit al magiei poetice dar şi 
al crizei poetice, deopotrivă: Poeţii sunt solii lumii mute. Ca aceştia 
ei bolborosesc, murmură, se cufundă în noaptea logos-lui, până când, 
în sfârşit, ei se regăsesc la nivelul rădăcinilor în care se confundă 
                                                   
1 Balotă, Nicolae, Lucian Blaga, poet orfic, Bucureşti, E. P. L., 1969, p. 299. 
2 Blaga, Lucian, Elanul insulei, Cluj- Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 196. 
3 Todoran, Eugen, op. cit., p. 200- 201. 
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lucrurile şi enunţurile1. Cântecul lui Orfeu, confirmă puterea magică 
a verbului, restituie logos-ului echivalenţa unei acţiuni benefice asupra 
realului, prin restaurarea unor sensuri pierdute2. Graiul pierdut de 
mult se va contura în structuri mitice, într-o nouă bucurie a cunoaş-
terii. Este taina orfică a deschiderii universului: Ziua din urmă. 
Omule, - adevărat: / din tot ce-a fost / nimic nu s-a schimbat, / roteşte 
sus acelaşi cer, / se-ntinde jos acelaşi pământ. / Dar un cântec s-a 
iscat în larg, / mare şi tainic în larg. / Omule, ţi-aş spune mai mult, / 
dar e-n zadar, - / şi-afară de-aceea stele răsar / şi-mi fac semn să tac 
/ şi-mi fac semn să tac (Taina iniţiatului). Muzica sferelor, tăcerea 
universului se includ în interpretarea pitagoreică a orfismului. Stelele-n 
pleiadă deschid viziunea orfică prin imaginea jocului de inimi: Joc 
de focuri, joc de inimi / Ostenescu-mă să număr / înc-odată aştri 
minimi. / Focuri mari şi focuri line- / Câte văd, atâtea inimi / bat în 
spaţii pentru mine. / Ard în văi şi pe coline / inimi mari şi inimi line 
(Pleiadă). În marea trecere, cuvântul poetului conturează un univers 
al tăcerii şi al liniştii: Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit / 
aşa de mult să plângă şi n-au putut. / Amare foarte sunt toate 
cuvintele, / de-aceea lăsaţi-mă / să umblu printre voi, / să vă ies în 
cale cu ochii închişi (Către cititori). Biografia spirituală a poetului se 
dăltuieşte cu ochii închişi, cu cântecul mut ca suferinţă metafizică a 
căutării cuvântului originar, prin care lumea s-a făcut3. În tăcerea 
poeţilor, cuvântul originar aşteaptă orfica mântuire care îl va 
readuce în lumea muritorilor4. 

În volumul Sporind a lumii taină. Verbul în poezia lui Lucian 
Blaga, Alexandra Andrieş propune o sintagmatică a imaginarului, 
redată prin verbe, prin raporturile lor multiple. Verbul este în viziu-
nea autoarei un sistematizator, un creator de situaţii poetice5. Verbe 

                                                   
1 Maxim, I, Orfeu, bucuria cunoaşterii, Bucureşti, Editura Univers, 1976, p. 54- 58. 
2 Doinaş, Ştefan Augustin, Orfeu şi tentaţia realului, Bucureşti, Editura Univers, 1974, p. 70- 71. 
3 Todoran, Eugen, op. cit., p. 204. 
4 Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 35. 
5 Andrieş, Alexandra, Sporind a lumii taină. Verbul în poezia lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1981, p. 115. 
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ale expresivităţii se înscriu într-un halou de conotaţii ambivalente1: a 
râde (context paradisiac): Copilul râde: / Înţelepciunea şi iubirea mea 
e jocul! (Trei feţe). Râsul este aici nu numai o expresie a voioşiei ci 
şi un substitut paradisiac al iubirii şi al durerii neasumate. Microtextul 
Tu stârneşte numai o clipă îndurătoarea scânteie / ce mai mocneşte 
în vatră, / scânteia care aleargă şi râde (Cuvinte către fata necunos-
cută din poartă) redă vitalitatea; a râde (context luciferic): durerile 
nu sunt adânci decât atunci când râd. / Să râdă deci astăzi în mine / 
amarul / şi-n hohote mari să-şi arunce pocalul în nori (Veniţi după 
mine tovarăşi!). Este un râs al tristeţii, al durerii, în gestică iconoclastă 
păgână2; a râde (context ambivalent): spre soare râd / Eu nu-mi am 
inima în cap, / nici creieri n-am în inimă. / Sunt beat de lume şi-s 
păgân! / Dar oare ar rodi-n ogorul meu / atâta râs făr’ de căldura 
răului? (Lumina raiului); în ultimele versuri raiul apare luminat de 
flăcările iadului: jos vs. Sus, demonic vs. Divin. Ambivalenţa râsului 
redă preaplinul existential. Verbul a plânge este perceput la Blaga, ca 
un mod de atenuare a intensităţii luminii paradisiace din natură3. Dar 
cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit / aşa de mult să plângă şi 
n-au putut (Către cititori). În idiostilul blagian verbul a spune adânceşte 
absolutizarea misterului. Poemul Pământul emană angoasa existenţială: 
N-avea să-mi spună / nimic pământul_ Tot pământu – acesta / 
neîndurător de larg şi-ucigător de mut, / nimic? O mistuitoare înstrăi-
nare izvorăşte din Schimbarea zodiei: Aşa-mi spuneam încă ieri, 
mereu / amintire e numai- a unui ceas / care-a fost- orice vis pentru 
mâine. / Lângă tine nicio lumină, nicio stea, nici un zeu / nu rămâne. 
În sintagmatica imaginarului, verbul a striga este expresia paroxismului 
emoţional: Dar munţii- unde-s? Munţii / pe cari să-i mut din cale cu 
credinţa mea? / Nu-i văd, / îi vreau, îi strig şi – nu-s! (Dar 
munţii- unde-s?); …de ţi-aş striga / în zare- numele- / i-aş auzi ecoul 
/ răsfrânt de bolta cerului (Sus); Nu ţi-aş scrie poate nici acum acest 

                                                   
1 Ibidem, p. 127. 
2 Ibidem, p. 127. 
3 Andrieş, Alexandra, p. 126. 
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rând, / dar cocoşi au cântat de trei ori în noapte- / şi-a trebuit să 
strig: / Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat? (Scrisoare); O, inima: 
când pieptul ea mi-l sparge cu / bătăi de plumb, / atunci îmi strigă 
îndrăzneaţă / că pete vracuri lungi şi goale şi pustii, / când Dumnezeu 
se va-ndemna / să fac-o altă lume – şi-o omenire / din neamuri mari 
de zei, / Stăpânul bun va plămădi atunci din lutul ei / pe noul Adam 
(Inima); Numai sângele meu strigă prin păduri / după îndepărtata-i 
copilărie (În marea trecere). Verbul a cânta apare pentru prima dată 
în poemul Linişte: Atâta linişte-i în jur, de-mi pare că aud / cum se 
izbesc de geamuri razele de lună. // În piept / mi s-a trezit un glas 
străin / şi –un cântec cântă-n mine un dor, ce nu-i al meu. // Se spune, 
că strămoşi, cari au murit fără de vreme, / cu sânge tânăr încă-n vine, / 
cu patimi mari în sânge, / cu soare viu în patimi, / vin, / vin să-şi 
trăiască mai departe / în noi / vieaţa netrăită. // Atâta linişte-i în jur 
de-mi pare că aud / cum se izbesc de geamuri razele de lună. // O, cine 
ştie- suflete-n ce piept îţi vei cânta / şi tu odată peste veacuri / pe coarde 
dulci de linişte, / pe harpă de-ntuneric- dorul sugrumat / şi frânta 
bucurie de vieaţa? Cine ştie_ Cine ştie?. Aici se regăsesc opoziţia 
identitate-vs. alteritate. Este pragul liric cu rolul de a denumi condiţia 
sui generis în care această înglobare a alterităţii active în identita-
tea- receptacul poate avea loc: este vorba de situaţia de linişte 
extremă în care, şi datorită căreia, inaudibilul devine audibil, şi încă 
cu intensitate1. Verbul a cânta este un factor unificator între identitate 
vs. alteritate: eu vs. altul, prezent vs. trecut, viu vs. mort, selenar vs. 
solar. Microtextul din poemul Inima, potenţează sensul de concentrare 
asupra propriei conştiinţe şi cel de expresivitate a alterităţii în 
identitate: O, inima: când para ea şi-o năbuşeşte / c-un giulgiu de 
linişte, / atunci îmi cântă, / că lutul ei a fost odată un potir de lotus…. 
Conotantele de linişte, de ecou stins, le regăsim şi în Biografie: Cu 
cuvinte stinse-n gură / am cântat şi mai cânt marea trecere. Alteori, 
cântecul este receptat ca un dar: mai cîntă-mi înc-o dată dorul tău, / 
să te ascult / şi clipele să-mi pară nişte muguri plini, / din care înflo-
                                                   
1 Ibidem, p. 138. 
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resc aievea- veşnicii (Dorul). Verbul a cânta aduce metamorfozarea 
clipei în veşnicie. În aceeaşi măsură, relaţia a cânta vs. a asculta, are 
menirea de a aduce o nouă naştere a sufletului, a receptorului: Ea 
cântă / şi eu ascult. / Pe buzele ei calde mi se naşte sufletul (În lan). 
În microtextul Visător cu degetele-i lungi pătrunde vântul / printre 
ramuri şi pe fire de păianjen / cântă bietul ca pe-o harpă (Primăvară), 
verbul a cânta este înfăptuit de un actant non-uman1. În poemul 
Unde un cântec este, actul cântării are un dublu rol transformator. 
Emiţătorul se pierde, iar receptorul se generează: Un zeu de cână, / 
cum se-ntâmplă câteodat’, / n-atinge doar cu degetele- o liră. / El îşi 
destramă-n vânt fiinţa toată. Rând / pe rând sub crug albastru se 
resfiră. / Nemaiavând figură, şi nici umbră- chip, / o adiere numai, şi 
pierind / aproape ca mireasma floarei, vraje- vânt / el trece peste 
coardele de-argint. Unde un cântec este, e şi pierdere, / zeiască, 
dulce pierdere de sine. / Dar cel ce-ascultă dobândeşte viu contur, / 
în armoniile treptat depline / un templu, un menhir sau crin devine. 
Opoziţiile semantice sunt relevante: a destrăma, a se răsfira, a pieri, 
a trece vs. a dobândi, a deveni, vânt, adiere, mireasmă vs. templu, 
menhir, crin. Verbul a cânta dobândeşte înalte semnificaţii în poemul 
Poeţii. Temele tăcerii şi ale chtonianului2: Ei tac ca roua. Ca sămânţa. 
Ca un dor. / ca apele ei tac, ce umblă sub ogor. Datorită simbolurilor 
noosferei se fixează conotantele actului cântării: delicateţe: roua, creaţie 
ca moarte-naştere: sămânţa, pasiune, însufleţire: dor şi curgerea timpu-
lui: apa. Opoziţiile semantice: timp (istoric organizat) vs. spaţiu 
(anistoric, arhaic, chtonian): prin evii ce se nasc şi mor vs. supt ogor 
stabilesc determinarea zonală. Prin cea temporală, se defineşte vieţuirea 
istorică a poeziei: evii. Versurile Adânc prin seminţiile ce-apar şi-apun, 
/ pe drumul inimii mereu ei vin şi trec. / prin sunet şi cuvânt s-ar 
despărţi, se – trec. / Îşi sunt asemenea prin ceea ce nu spun, adâncesc 
valorile tradiţiei. Cele trei momente: tăcerea-ascultarea cântecului- 
transformarea în cântec- marchează ultimele versuri: şi-apoi sub cânte-

                                                   
1 Ibidem, p. 141. 
2 Andrieş, Alexandra, op. cit., p. 146. 
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cul privighetorilor / izvor se fac în rarişte, izvor sonor. Poetul receptor, 
prin actul de receptare devine emiţător. Receptează cântarea lumii. 
Cântecul este la rându-i un alt grai, cel al rostirii misterelor lumii. 

Tăcerea blagiană implică vastitatea semantică textuală, conotaţii 
filosofice. În Gorunul, tăcerea este purtătoare a unui mesaj din 
adânc: şi mut / ascult cum creşte-n trupul tău sicriul. În Stalactita, 
tăcerea este echivalenta cu fiinţa: tăcerea-mi este duhul. În Mirabila 
sămânţă palpită perioada ascendentă a anului solar cu inflexiuni din 
poezia populară. În marea trecere invocă mitul blagian al tăcerii: 
…şi ca un ucigaş ce-astupă cu năframa / o gură învinsă, / închid cu 
pumnul toate izvoarele, / pentru totdeauna să tacă, să tacă. Poemului 
Biografie i se atribuie nuanţa stoică de non-lamentare: De pe-un 
umăr pe altul / tăcând îmi trec steaua ca o povară. Acelaşi sens relevă 
poemul Poetul: În ani de demult / poetul strivindu-şi, a îndurat / 
năpastele toate cu bărbăţie. În viziunea Alexandrei Indrieş, microtextul 
Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În patria sa / zăpada făpturii ţine 
loc de cuvânt (Autoportret), a fi mut ca o lebădă înseamnă în reali-
tatea textuală a vorbi altfel, a înlocui cuvântul abstract, logic cu 
expresivitatea înalt semnificantă a metaforei ca expresivitate prin făptu-
ră: trup, a întrupa, a întruchipa. Căci făptura înseamnă totodată 
înfăptuire, făcătură, alcătuire- inefabilă, de zăpadă, deci alcătuire 
poetică1. Dialectica fiinţă-nefiinţă este imaginea autenticităţii poetice: 
Sufletul lui e în căutare, / în mută, seculară căutare, / de totdeauna, / 
şi până la cele din urmă hotare. / El caută apa din care bea curcubeul. / 
El caută apa / din care bea curcubeul / îşi bea frumuseţea şi nefiinţa. 
Poemul are un caracter activ, reflexiv. Nu oglindirea de sine e esen-
ţială, ci căutarea reflexului frumuseţii cosmice, a frumuseţii lumii. 
Mereu iubirea faţă de corola de minuni a lumii e vie şi prezentă2. 

În planul percepţiei auditive se înscriu verbele a auzi, cu nuanţă 
pasivă şi a asculta, activ. În poemul Linişte, verbul a auzi regizează 

                                                   
1 Ibidem, p. 154 
2 Ibidem, p. 155 



 341 

una din cele mai frumoase sinestezii blagiene1: Atâta linişte-i în jur, 
de-mi pare că aud / cum se izbesc de geamuri razele de lună. În micro-
textele: ca să-l aud mai bine mi-am lipit / de glii urechea- îndoielnic şi 
supus- / şi pe sub glii ţi-am auzit / a inimei bătaie zgomotoasă. // 
Pământul răspunde (Pământul), Aşa: când sunt cu tine / mă simt nespus 
de-aproape / de cer. / Aşa de – aproape, / de-mi pare că de ţi-aş 
striga / în zare- numele- / i-aş auzi ecoul / răsfrânt de bolta cerului 
(Sus) verbul a auzi configurează intenţia. Opus lui, verbul a auzi se 
întâlneşte în contexte reflexiv pasiv: Nu de izvor, ci ca de râu bogat / 
un murmur se aude, fără unde (Poveste); Undeva un zbor s-aude 
(Înviere). Verbul a asculta poartă în e însuşi forţa de semnificare a 
adâncimilor lumii: C-un zâmbet îndrăzneţ privesc în mine / şi inima / 
mi-o prind în mână. Tremurând / îmi strâng comoara la ureche şi 
ascult (Scoica); Fântânile nopţii / deschid ochii şi ascultă / întunecatele 
veşti (Peisaj transcendent). Cu eleganţa şi discreţia rostirii, Lucian 
Blaga creează prin sistemul verbal, o lume activă, de un dinamism 
uneori exploziv, alteori hieratic, dar în care totdeauna lucrurile se 
conexează, se influenţează, derivă unele din altele, se transformă, îşi 
răspund şi-şi corespund într-o reprezentativitate care încheie, 
mulcom, un ciclu cultural2. Fiinţă, viaţă, făptură, cuvânt, cântec sunt 
coordonatele liricii blagiene, cele care instituie un templu ideatic. 
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Metafora sunetului 
în poezia lui Dumitru Chioaru 

Clementina MIHAILESCU 

The Metaphor of Sound in Dumitry Chioaru’s Poetry 

Abstract 
Via the metaphor of sound and Jungian socio-psychological analysis, 

the unique personal inquiry into the unknown in order to make sense of self 
oscillating between light and darkness is revealed. As our main concern is 
the euphonious quality of Dumitru Chioaru’s poetry, we will closely 
analized various musical patterns and various archetypes of light, of 
shadow, of anima and animus because sound in itself has little aesthetic 
effect if it is not related to meaning which arises from such archetypes. 

Key words: Jung, archetypes, poetry, sound patterns, metaphor of 
sound, self, euphony 

 
Welleck şi Warren în Teoria literaturii stabilesc o distincţie 

clară între două aspecte foarte diferite şi anume între elementele 
inerente şi cele relaţionale ale sunetelor. Elementele inerente sunt 
abordate din perspectiva individualităţii specifice sunetului. Cei doi 
teoreticieni afirmă că distincţiile inerente ale sunetului formează baza 
efectelor particulare a ceea ce în limbajul de specialitate este cunoscut 
sub numele de muzicalitate sau eufonie. 

Distincţia relaţională este tratată de Welleck şi Warren ca o 
posibilă bază a ritmului şi metrului: intensitatea, durata, accentul, 
frecvenţa cu care este repetat un sunet. Această distincţie elementară 
între elementele inerente şi cele relaţionale ale sunetului este importantă, 
deoarece ea pune în valoare un întreg grup de fenomene lingvistice 
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cunoscute sub numele de orchestraţie. În ceea ce priveşte elementele ce 
concură la realizarea orchestraţiei Welleck şi Warren îşi focalizează 
atenţia pe modele sonore, pe repetarea unor calităţi identice sau aso-
ciative ale sunetului, pe folosirea sunetelor expresive şi pe imitarea 
sunetelor. Cel de-al doilea termen explicitat de cei doi teoreticieni este 
eufonia, definită ca fiind acea calitate a sunetului de a fi plăcut auzului. 

Calitatea eufonică a unei poezii se realizează fie prin alegerea 
sunetelor sau prin aranjamentul lor. Dar nici o poezie nu este în 
totalitate eufonică. Cacofonia, care este opusul eufoniei, este în mod 
deliberat folosită de poeţi pentru a produce efecte estetice. 

Dar sunetul în sine nu poate avea sau are un efect estetic minor 
dacă nu relaţionează cu sensul. T.S. Eliot în Muzica poeziei susţine 
că muzicalitatea nu poate exista în afara sensului. El afirmă că o 
poezie muzicală este aceea care are un model muzical al sunetului şi 
un model muzical al înţelesurilor secundare ale cuvintelor care îl 
compun. Aceste două modele sunt indisolubil legate unul de celălalt 
şi constituie un tot. Ele îl ajută pe poet să-şi exprime gândurile şi 
sentimentele. T.S. Eliot de asemenea susţine că un poet poate comunica, 
cu şanse de succes ceea ce gândeşte doar dacă explorează posibili-
tăţile muzicale ale limbii vorbite şi care îi sunt acestuia familiare. 
T.S. Eliot conclude că din sunetele auzite poetul construieşte melodia şi 
armonia. Perrine, în Sunet şi sens, susţine aceeaşi idee, afirmând că 
poetul trebuie să-şi aleagă cuvintele atât pentru sunet cât şi pentru 
sensul noţional şi că el foloseşte sunetul ca un mijloc de consolidare a 
sensului. Poetul poate consolida sensul unei poezii fie prin modele 
sonore repetitive sau prin imitaţie fonică. În categoria modelelor de 
repetare fonică se pot include: aliteraţia, asonanţa, consonanţa, rima, 
refrenul. 

Welleck şi Warren în Teoria literaturii susțin că trebuie făcută 
distincţia între trei grade distincte ale nivelului fonic: imitarea 
sunetelor fizice, descrierea sunetelor fizice prin sunetele vorbirii şi 
importantul nivel al simbolismului sonor, de asemenea cunoscut sub 
numele de metafora sunetului. La acest nivel misterios şi abstract de 
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sugestie, efectele onomatopeice sunt atribuite culorii generale a sunete-
lor coroborate cu dimensiunea sunetelor de a fi dure, suave sau cu o 
sonoritate deosebită. 

Aceste instrumente de modelare fonică vor reprezenta modalitatea 
de abordare a structurilor fonologice selectate din poeziile scrise de 
Dumitru Chioaru, focalizate pe tema suferinţei şi a renaşterii morale. 

Prima poezie de care ne vom ocupa din perspectiva simbolismului 
sonor este Radiografiile timpului citite în lumină: 

Radiografia trupului meu 
citită în lumina spitalului 
ca o zi de iarnă încremenită 
părea propriul mormînt după ani 
şi ani privirea s-a izbit 
cu pumni transparenţi de geam 
auzul s-a rostogolit 
după un strigăt pierdut în memorie - vai! 
era iarnă zăpada acoperise (38). 

 

Fizionomia acestor cuvinte este generată de sonoritatea lor. 
Sunetele ce le compun au menirea de a crea o ambianță care ne dezvă-
luie aspecte ale interiorității poetului. La o primă citire, vocala deschisă 
„a”, prezentă de 14 ori în primele 8 versuri, sugerează aparent o 
tonalitate deschisă. Acestei tonalități i-ar corespunde o stare pozitivă. 
Recitând însă respectivele versuri, sesizăm o adevărată măiestrie poetică 
de a varia această vocală deschisă pentru a acoperi o arie semantică şi 
tonală mai vastă. Astfel sunt variați cei 14 a prezenți în radiografia, 
lumina, spitalului, iarnă, ani, ani, privirea, s-a izbit, transparenți, 
geam, auzul, s-a rostogolit. Cele 14 sonorități vocalice ale lui a surprind 
cel puțin prin două aranjamente distincte. Repetiția lui ia în radio-
grafia şi iarnă, într-o sonoritate ce fuzionează cu grijă, apoi i-a uşor 
distanțate în lumina, spitalului, pentru ca apoi în aproape celelalte 
cuvinte, mai puțin în geam şi auzul, vocala a însoțită de i să apară în 
forma inversată. Principalele purtătoare ale acestor sunete sunt 
substantivele, adjectivele şi verbele, numite de Bachelard rădăcinile vii 
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sau arhetipurile vorbirii (136), încărcate de simbolism şi semnificație 
(136). Şi ce semnifică ele? În primul rând modulația sufletului poetului. 
Acolo, în suflet, ființa însăşi creşte şi scade, se deschide şi se închide, 
urcă şi coboară pentru a simți, încet, o trăire voit ingenuă care datorează 
totul forțelor memoriei. 

Poezia fiind centrată pe problemele spațiului şi timpului trăit, 
ține exclusiv de imaginile vizuale şi auditive redate prin sintagmele 
pumnii transparenți pe geam şi, respectiv, strigăt pierdut în memorie. 
Sintagma după ani şi ani ne plasează chiar în cauzalitatea memoriei, 
emoționând toate simțurile. Formele, culorile şi sunetele sunt puse să 
susțină această realitate interioară. Această lume există în adâncimea 
fiin ței poetului prin sonoritatea ei, sonoritate ce explodează în inter-
jecția vai, punct de pornire al unei fenomenologii a verbelor a vedea 
şi a auzi. Formele şi culorile încep să vorbească. Astfel: întunericul / 
alb era cerbul alungat de săgeţile gerului 

o clipă oprit la fereastră 
printre coarnele lui cobora 
o scară de marmură luna 
în urmă ninsoarea era numai cireşi înflori ţi 
scuturîndu-se şi mai departe 
se vedea cum ninge cu oasele morţilor pre- 
făcuţi odată cu moartea pre moarte călcînd 
în cerbi — vai! a strigat cineva 
înlăuntrul casei din memorie şi eu 
mi-am ridicat pe coate auzul 
ca-n propriul mormînt.(39) 

 

Această metaforă paradoxală se nuanțează în planul simbolis-
mului sonor prin întreaga paletă vocalică, în care însă predominante 
sunt din nou vocalele deschise a şi i, ambele prezente de 15 ori. În 
mod general sunetele nu explică valorile semantice, dar le poten-
țează. Astfel tot ce ține de trecut este incert. Reimaginând trecutul, 
întunericul alb seamănă cu un cerb, prin coarnele lui coboară luna iar 
ninsoarea seamănă cu cireşi înflori ți. 
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Sufletul poetului rememorează în continuare, apoi îşi imaginează 
cum ninge cu oasele morților prefăcuți odată cu moartea călcând în 
cerbi. Au fost conduşi spre o situație limită – moartea. Este o limită 
pe care ne e frică să o depăşim şi încordați în ceea ce Bachelard numea 
pre-auzire(103), ni se pare că cineva dinăuntrul casei din memorie 
exclamă din nou vai. Îngroziți de această voce imaginară, începem să 
fim atenți la fiecare detaliu în acest cosmos al limitelor (Bachelard, 
203), descris cu multă măiestrie de Dumitru Chioaru. Pentru ca această 
poveste tristă sfârşindu-se să renască în conştiința noastră, poetul 
crează în continuare o altă metaforă paradoxală în care radiografiile 
timpului citite în lumină / păreau cireşi înfloriţi departe / departe prin 
flori se zărea / în cea mai albă floare / un pui de cerb tremurînd. 

Culoarea albă, structurată în jurul aceluiaşi nucleu sonor consti-
tuit din vocala deschisă a ne ajută să ne identificăm cu această 
realitate de exprimare (204) şi să o percepem ca pe o realitate psiho-
logică (204). În această poezie, omul şi natura sunt în comuniune. 
Este ceea ce Bachelard numea o comunitate de sensibilitate (208) su-
gerată prin imaginea puiului de cerb tremurând. Prezența consoanelor 
r şi d la începutul poeziei în cuvântul radiografia şi la sfârşitul 
poeziei în cuvântul tremurând, contribuie la crearea unei aliterații 
încărcată de vibrație şi sensibilitate. Ea reflectă o schimbare a spațiului 
sensibilității obişnuite cu o realitate omenească trăită cu toată intensita-
tea poetică. Poezia Radiografia timpului citită în lumină prin dialectica 
lui afară şi înăuntru casei memoriei este expresia a ceea ce Paul Eduard 
numea geografia solemnă a limitelor umane (în Bachelard, 43), 
asociată, am adăuga noi, cu posibilitatea depăşirii acestor limite prin 
transfigurarea artistică a realității trăite şi retrăite în plan sensibil. 
Titlul însuşi sugerează de asemenea arhetipul umbrei şi al luminii, 
arhetipuri dragi poetului Dumitru Chioaru. Ele constituie baza de 
interpretare pentru poezia intitulată „Discurs asupra luminii”, o altă 
încercare de depăşire a limitelor noastre umane. 

În lumină precum 
pitagoreicii spun: existența 
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e un paradis răsturnat 
în numărătoare sau 
numărul unu privit cu mii de ochi 
în lumină se adună şi se topesc 
lucrurile unele într-altele (59). 

 

Întreaga poezie poate fi interpretată parafrazându-l pe Clemence 
Ramnoux şi anume ca pe o căutare a omului între lumină şi întuneric (în 
Bachelard, 43). Acest demers poate avea la bază descoperirea 
vitalității opozițiilor pierdute (în Bachelard, 44). 

Puterea de arhetip a luminii derivă din asocierea ei cu cuvântul 
paradis, care la rândul lui reprezintă arhetipul fericirii simple, origi-
nare. Un acord poetic al valorilor arhetipale ale celor două cuvinte 
implică însă şi un travaliu de moralitate (Bachelard, 43) căci este 
vorba de un paradis răsturnat în numărătoare sau numărul unu privit 
cu mii de ochi. Travaliul de moralitate presupune o analiză poetică a 
omului, a omului poet, pornind de la cuvintele vocale lumină şi 
paradis. Nici unul din aceste cuvinte nu-şi ignoră originea vocală. În 
cuvântul lumină triada /u-i-a/ este ajutată să iradieze dincolo de 
structura sa material lingvistică, ca o emanație a cosmicității însăşi, 
de consoanele lichide şi nazale, respectiv l, m, n. 

Sintagma paradis răsturnat, prin structura vocalică / a-i-ă-u-a / 
este ajutată prin harul poetului să devină subiectul pur al expresiei 
verbale pentru a ne încânta în plan sonor. Ultimul vers numărul unu 
privit de mii de ochi sugerează o viață plină de evenimente, toate 
ancorate în cosmosul marilor arhetipuri care stau la baza sufletului 
omenesc. 

În lumină se crează o afinitate profundă a tuturor lucrurilor. Acolo 
ele se adună şi se topesc unele într-altele. Topirea depărtării în 
apropiere sugerează nuanţele moralităţii regăsite. 

Pe de altă parte, imaginea fulgilor de zăpadă ce s-ar întoarce în 
cer dacă n-ar exista atracţia convulsivă spre materialitate sugerează 
nevoia ca o fenomenologie a spiritului să dubleze efectul binefăcător 
al spiritualului printr-o conştiinţă de spiritual (Bachelard, 106). Doar 
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aceasta ar putea spulbera atracţia malefică a materialităţii şi relansa 
nevoia de recuperare a nevinovăţiei originare (Bachelard, 106). 

O altă poezie aparţinând lui Dumitru Chioaru pe care o vom 
analiza din perspectiva simbolismului sonor şi al structurilor sale 
arhetipale se intitulează După ziua creaţiei: 

Ziua genezei 
cu ziua dinăuntru la fel de luminoasă 
la fel de aproape 
ca două pagini albe – între ele 
hârtia de indigo: noaptea primordială (30). 

 

Aceste cinci versuri pot fi interpretate prin acelaşi demers valori-
ficat anterior de noi, şi anume, „descoperirea vitalităţii opoziţiilor 
pierdute” - respectiv ale luminii şi întunericului, dublate de ilustrarea 
modului în care sunetul le potenţează, sporindu-le valoarea estetică. 

Aşadar, ziua genezei şi noaptea primordială reprezintă acea 
opoziţie pierdută şi reconstituită cu grijă de poet prin intermediul 
unui joc dublu: al gândirii şi al imaginaţiei. Din conlucrarea funcţiei 
psihice a realului şi a funcţiei irealului (Bachelard, 88) rezultă 
adevăratele minuni psihologice, şi anume ceea ce acelaşi Bachelard 
numea transfer interior care ne poartă dincolo de noi înşine (ca fiinţă 
raţională) într-alt noi înşine (89). 

Poetul Dumitru Chioaru ni se dezvăluie ca un adevărat alchimist 
al cărui animus în căutarea tainei lumii este susţinut de o transfigurare a 
animei lui (Bachelard, 89) mai precis de sensibilitatea sa cu valenţe 
feminine. Din dialectica lui animus şi a lui anima se naşte fenomenul 
proiecţiei psihologice. Vom încerca să depăşim cadrul psihanalitic 
care se referă la modul în care un bărbat îndrăgostit proiectează 
asupra femeii iubite toate valorile pe care le venerează în propria lui 
anima sau invers femeia proiectează asupra bărbatului iubit acele valori 
spre care propriul animus tânjeşte. Cuvântul poemul din versurile 
poemul e o copie la indigo / după ziua creaţiei simbolizează aurul 
alchimistului poet. Şi am putea afirma ca şi Bachelard Ce masculin 
este acest aur (90). Şi totuşi el nu ne apare în adevărata lui valoare dacă 
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nu este susţinut de o transfigurare a animei lui. Din această perspectivă 
ziua genezei şi noaptea primordială sunt adevăruri de anima 
(Bachelard, 90), susţinute lingvistic de substantive de gen feminin. 
Transferul spre eul nostru sensibil este redat de poet prin acel transfer 
dinspre ziua genezei, spre ziua dinăuntru. 

Vocala a este nucleul sonor de idealitate atât în plan uman cât şi 
în plan cosmic; ea intră într-o structură asonantică, alături de asonanţa 
vocalei i. Ambele reunifică în planul simbolismului şi al semnifica-
ţiilor ataşate lor ziua genezei, ziua dinăuntru şi noaptea primordială. 
În felul acesta, cele două potenţialităţi ale femininului, o dată idealizate 
prin conexare la geneză, la primordialitate, devin valori. Adverbul 
deodată asociat cu substantivul poemul, la care ne-am referit deja 
numindu-l în spirit bachelardian aurul alchimiei poetului este animat de 
un psihism poetic viguros făcând compatibile valorile supra-femininului 
(90) regăsite în cuvintele opuse ziua şi noaptea. În felul acesta, poemul 
devine o copie după ziua creaţiei. Individualizarea neformală, de esenţă 
a poemului derivă din asocierea sa cu ceea ce Gaston Bachelard 
numea travaliul de moralitate. Travaliul de moralitate exprimat prin 
sintagma legea morală are menirea să înfăptuiască omul adevărat şi 
poemul adevărat. 

Rimarea cuvintelor morală / primordială, primul asociat cu 
substantivul legea, al doilea cu noaptea sugerează vitalitatea opoziţiei 
pierdute. Recuperarea acestei opoziţii este susţinută în planul voca-
bularului de sintagma scară verticală, structurată tot pe asonanţa vocalei 
a, susţinută şi de aliteraţiile consoanelor c şi r. Aceste elemente de 
simbolism sonor reunesc într-o perspectivă pe verticală oasele, şira 
spinării  şi pielea. Ultimul cuvânt pielea printr-un transfer de 
idealitate devine cerul înstelat cu calea lactee. Printr-o interesantă 
poetică a spaţiului şi timpului, ziua genezei şi ziua dinăuntru sunt la 
fel de luminoase şi, paradoxal, la fel de aproape de noaptea primordială. 
Opoziţia lumină – întuneric prin psihismul poetului (animus) şi sensi-
bilitatea sa (anima) este recuperată. Mai mult decât atât, printr-o 
dialectică a devenirii, a înnoirii psihice şi emoţionale, cuvântul trup 
imprimă şi trupul cuvânt, sugerând împăcarea termenilor opoziţiei 
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formale. În planul simbolismului sonor, cele două sintagme cuvântul 
trup şi trupul cuvânt sunt structurate în jurul nucleului vocalic u. Ea se 
constituie într-o asonanţă extinsă ce emană din sintagma ziua creaţiei, 
pentru a se evidenţia în sintagma cuvântul trup exprimând de minune o 
simţire armonioasă. Consoanele intră şi ele în această armonie, susţi-
nându-le căldura cu conotaţii materiale. Pe de altă parte, în sintagma 
trupul cuvânt, vocala u se adânceşte, se spiritualizează şi ne trimite 
spre însăşi originea noastră spirituală. Regăsirea acestei origini este 
scopul major al oricărui demers poetic şi deci şi al poetului Dumitru 
Chioaru. 
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Murmurul inimii între arhetip şi diagnostic 

Gabriela-Mariana LUCA 

Motto: 
D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? 

Paul Gauguin, o pictură din 1897 

The Humming of the Heart between Archetype 
and Diagnosis 

Abstract 
The present paper is, before anything else, an homage to humans, to 

the universe, to their symbiosis and rhythms that flow from it, almost 
always ready to break our temples and our chests because each and every 
one of us has a heart. The study, focused on two different types of objects: 
the cultural heart or the culture of the heart and the anthropology of the 
concept of the heart health, is actually the result of an interdisciplinary 
dialogue in which the bearers of the key messages are chosen from 
ethnologists, historians, physicians, medical school students, patients, organ 
donors, artists and so on. The fact that nowadays man is not viewed as 
whole not even by anthropologists, can be a serious “wake up call”. David 
Le Breton himself emphasized that we began to refer to our body organs as 
foreign segments with their own identity: “I have a stomach ache”, “my 
heart’s not beating properly/as it used to” etc. and by doing so we refuse to 
understand why and how we become ill. 

What would be done in a situation in which, the dozens of micro and 
overspecialisations take us further and further from ourselves, estranging 
us to such an extent that we not only do not know ourselves but we avoid 
other several thousands of accurate answers to the questions: “Were do we 
come from? Who are we? Where are we going?” (Paul Gauguin, 1897) 

Key words: heart, culture, health, heart coherence 
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Introducere 

Deşi tema abordată s-a cristalizat în urma analizei, cu toate 
promisiunile ei hermeneutice din titlu, mărturisim că paragraful de 
început s-a dovedit îndărătnic, chiar anevoios. Nici intenţia şi nici 
economia acestei lucrări nu permiteau un demers sistematic şi exhaustiv 
al istoriei culturale şi medicale a inimii şi atunci întrebarea cea mai 
dificil ă se tot răsucea în jurul lui cum. Cum să rezumăm, în câteva 
rânduri, mii de ani de istorie scrisă astfel încât să ajungem la inima 
fiecăruia dintre noi? Am stabilit, în cele din urmă, un desfăşurător pe 
care vom încerca să-l argumentăm cu toată responsabilitatea şi rigoarea 
ştiinţifică, fără a ne lega de catarg, simbolic fireşte, precum miticul 
Ulise, dar pe deplin conştienţi de faptul că, întotdeauna, cântecul sirene-
lor ne poate lesne zăpăci atunci când subiectul în cauză este inima, 
hotărându-ne pentru o altfel de abordare. 

Într-un septembrie auriu, prin 2012, la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara s-a prezentat un domn, 
trecut bine de 80 de ani, perfect coerent în expresie, cu privire ageră 
şi mers corect stăpânit. Căuta pe cineva căruia să-i încredinţeze atât 
cât avea să mai rămână din şi aşa tot mai împuţinatul său corp. Pe un 
petic de hârtie avea scrise cele zece cifre ce compuneau numărul său 
de telefon. Discuţia, uşor ciudată, s-a desfăşurat astfel: 

– Am venit să vă dau corpul meu. Cu cine trebuie să vorbesc 
pentru asta? Îl donez ştiinţei. Gratis! Doar după ce mor, bineînţeles! 
Inima, bat-o vina! A bătut ea cât a bătut, dar acum îmi cam dă de lucru. 
Aveţi aici numărul meu de telefon. 

– Şi cine ar răspunde la acest număr? 
– Păi nimeni, pentru că eu o să fiu mort. 

Inima culturală sau cultura inimii 

Descoperirea propriul corp, primul şi singurul bun aflat sub 
pecetea proprietăţii absolute a omului, prin aşezarea sa apoi în centrul 
tuturor ritualurilor şi credinţelor, impune şi dovada formelor de expresie 
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ale spiritului. Odată cu manifestarea acestuia începe practic construirea 
tuturor structurilor sociale, corpul fizic fiind doar un conductor prin care 
generaţiile trecute şi-au transmis învăţăturile şi experienţelor urmaşilor. 

Corpul omului este legat de corpul cosmic, spun toate mitolo-
giile lumii. Atribuit lui Agrippa, dar împrumutat, se pare, de la autori 
mai vechi, conceptul corespondenţelor între numere şi segmentele ce 
compun corpul uman descrie următorul desen: un pătrat împărţit în 
16 triunghiuri egale, fiecare având un număr diferit. Suma acestor 
numere este 825. Fie că figura astfel obţinută este împărţită în două 
de o mediană ori o diagonală, într-o parte se va obţine un număr par, 
iar în cealaltă un număr impar: toate numerele sunt în Univers şi toate 
sunt în Om. El arată apoi cum corpul omului se înscrie firesc într-un 
pătrat sau într-un cerc. Omul înscris într-un pătrat dublu, în picioare 
şi cu braţele întinse, formează o cruce latină, rădăcina sexului fiind în 
centrul pătratului. Desenul este completat prin trei elemente: un şarpe, 
un toiag de păstor şi, cel mai probabil, o fâşie dintr-o ţesătură. Ombilicul 
personajului este marcat printr-o cruce. A trasat apoi diagonalele pătra-
tului interior, obţinând crucea Sfântului Andrei. Lectura simbolului 
ar fi: omul vechi va da naştere omului nou. Reprezentat în interiorul a 
două cercuri circumscrise, omul lui Agrippa poartă pe corp însemnele 
celor doi luminători: soarele, între ombilic şi stern, iar luna la extremi-
tatea sexului. Pe cercul exterior sunt aşezate cele cinci planete: Mercur, 
Jupiter, Marte, Saturn şi Venus; omul este înscris într-o pentagramă. 

În reprezentările alchimiştilor, capul omului se confundă cu 
soarele, pe piept este aşezat oul alchimic ce conţine fătul deasupra flă-
cărilor figurate prin plante înflorite. Mai jos, cuptorul este imaginat 
de intestine ce poartă hieroglifele planetelor. Omul alchimic ţine în 
mâini două constelaţii: în stânga Triunghiul, în dreapta, Lira. Deasupra 
Lirei este gravat cuvântul armonie, deasupra triunghiului, cuvântul 
simetrie. Corpul astfel reprezentat se oferă privirii doar pentru că vălul 
Templului sau al bolţii cereşti este ridicat. Imaginea descrisă este pe 
coperta lucrării lui J.J. Becher Physique souterraine. În partea supe-
rioară a vălului este scris: Circulus Aeterni Motus (cercul mişcării 
eterne). Fiecare semn zodiacal corespunde unui segment al corpului: 
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Berbecul, capului, în special frunţii şi craniului; Taurul, maxilarului 
şi gâtului; Gemenii, umerilor; Racul, stomacului şi uterului; Leul, ini-
mii; Fecioara, intestinelor; Balanţa, şoldurilor şi bazinului; Scorpionul; 
coccisului; Capricornul, genunchilor, Vărsătorul, gambelor; Peştii, 
tălpilor. 

Altfel spus, particularităţile corpului omului devin, prin natura 
simbolurilor, legate de un aspect divin. Frânturi de mit devin basm, 
iar basmele citite de adulţi (părinţi, bunici) copiilor sunt doar un prelung 
exerciţiu iniţiatic, un adevăr transmis de la o generaţie la alta, într-un 
gest continuu de iubire (copilul pe genunchi sau alături, o voce caldă, 
multă uimire şi nerăbdare). 

Bob Dylan spunea că pentru a putea schimba ceva în viaţa ta e 
nevoie să deţii putere şi control asupra spiritelor. Eu am făcut-o o 
dată, pot vedea în inima lucrurilor, pot sesiza adevărul lor – nu 
metaforic vorbind – ci, pot vedea în realitate, ca atunci când pătrunzi 
cu privirea într-un metal şi-l faci să se topească, pot vedea lucrurile 
aşa cum sunt ele în realitate, cu cuvinte dure şi putere de pătrundere 
extremă (Chronicles, I). 

Este invocată aici, din nou, şi foarte aproape de noi în timp, 
acea înţelepciune străveche însuşită de artiştii care au făurit cultura şi 
civilizaţia lumii, bizara – pentru noi – psihochimie, gândirea inversă 
izvorâtă din convingerea că mintea a precedat materia. 

Nu suntem medici şi nici biologi. Nu ştim cum funcţionează 
acest corp, însă nu vom înceta niciodată să ne întrebăm şi să întrebăm 
de ce a ales să funcţioneze astfel. Mai aproape de noi sunt cuvintele, 
adică semnele, simbolurile şi codurile lor. Ni s-a spus că lumea a fost 
creată în 7 zile. Cât de lungi trebuie să fi fost aceste zile ca să se 
legitimeze întrebarea: Ce s-a întâmplat înainte să existe ceva? 

Trebuie să fi fost un impuls, un eveniment mai degrabă mintal, 
răspund filosofii şi adepţii şcolilor misterelor. Buzele singure nu pot 
rosti fraze, după cum paşii nu umblă de unii singuri. Cunoaştem exp-
resia de capul lui. Întrebarea imediată şi firească: al cui cap? Oare nu 
numea Platon ideile lucrurile care există cu adevărat? 
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Ni s-a mai spus că la început a fost Cuvântul. Mare bătaie de 
cap timp de secole! Schopenhauer după îndelungi reflecţii avea să 
rostească un alt adevăr îndată ce încerci să exprimi un gând în 
cuvinte, el încetează de a mai fi adevărat. (Black, 2008). 

În căutarea acestui început noi, antropologii, vorbim despre cel 
puţin două tipuri de limbaje. Unul este natural şi este menit să ne ofere 
spectacolul lumii. Îl vedem, îl înţelegem sau cel puţin aşa credem şi, 
în final, îl reproducem prin ceea ce tot noi am definit ca fiind limbaj 
articulat. Cel de-al doilea este limbajul simbolic. Acesta reproduce 
limbajul lumii interioare pe care, cei mai mulţi dintre noi nu o mai 
zărim de mult. Citim poveşti şi mituri dar… din păcate, de sute de ani, 
limbajul cartezian şi cel simbolic nu mai sunt în dialog. 

Toate legendele cosmogonice ale lumii, indiferent de zona de 
pe glob în care au văzut răsăritul pornesc cu acest prim impuls creator. 
Înlăturând metaforele aflăm că la început a existat doar mintea în 
stare pură – impuls – emanaţiile au devenit un fel de protomaterie, 
energie a cărei densitate a crescut până ce s-a transformat în materie 
eterică, mai diafană decât gazele, lipsită de orice particule. Mult mai 
târziu acele emanaţii au devenit materie gazoasă, apoi lichidă şi, în 
final, solidă. 7 zile de astrobiologie! (Black, 2008) 

Strămoşii noştri spun că forma corpului omenesc este în mod 
similar afectată de tiparele schiţate de stele şi planete pe bolta cerească. 
Mişcările planetelor ar fi astfel înscrise în corpul uman în curbura 
coastelor şi în forma buclată a nervilor centripetali. 

Indiferent de meridian, oamenii au ştiut că sunt suma elementelor 
universului. Într-o bună zi, la prânz, Sihai a murit. Deodată, din gura sa 
au crescut doi copaci care au înmugurit şi au înflorit; dar vântul i-a 
clătinat şi florile au căzut pe pământ. Din aceste flori au venit bolile. 
Din gâtlejul lui Sihai a crescut un copac din care s-a ivit aurul. Din 
inima sa a crescut un alt copac care a dat naştere oamenilor. (Frazer, 
1980) 

Iar corpul nostru pare să înţeleagă acest limbaj interior şi nu 
minte niciodată atunci când ne transmite mesaje. Cel mai bine, dintre 
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limbile europene, o arată limba franceză. Corp (s), mereu la plural ne 
demonstrează că sunt mai multe. Pentru a avea un corp întreg (en+tiers) 
avem nevoie de cel puţin alte 3 corpuri: fizic, emoţional, mental. 
Acestea îl primesc şi pe cel de-al patrulea, spiritual. Astfel, legătură 
intrinsecă este aceea care aduce în prim plan inima şi ritmurile ei. 

Inima este organul central şi misterios al vieţii, este centrul fiinţei, 
deopotrivă divin şi uman. Chevalier (1982, 263-265) precizează că 
dacă occidentalii au localizat la nivelul inimii sediul emoţiilor, pentru 
toate celelalte civilizaţii tradiţionale aici se află sediul inteligenţei şi 
al intuiţiei. Întâlnim aşadar în Grecia antică inima regenerată a lui 
Zagreus, care îl va da pe Dyonisos, în India, ea va fi Brahmapura 
(locuinţa lui Brahma), în Islam (inima mahomedanului convins) este 
tronul lui Dumnezeu iar pentru credinciosul creştin este Împărăţia 
Domnului (dacă construcţia unei biserici închipuie trupul lui Iisus 
crucificat, altarul este inima Sa). În aceleaşi decriptări simbolice, 
rezumate magistral de Chevalier, mişcarea dublă a inimii (sistolă, 
diastolă) este, de asemenea, simbolul mişcării de extensie ori de 
resorbţie a universului. 

Pentru că este în centru, chinezii fac să corespundă inimii numă-
rul cinci şi elementul pământ. În acelaşi timp, pentru că ea este însuşi 
soarele, i se atribuie şi elementul foc şi se înalţă până la nivelul luminii 
pure, lumina spiritului, a intelingenţei şi a intuiţiei. Inima guvernează 
şi învaţă, educă (învăţăturile taoiste), ritmurile cardiace şi respiraţia 
fiind identificate cu ritmul cosmic. 

Joseph de Acosta, în a sa Istorie naturală şi morală a Indiilor din 
1589, povesteşte cum era închinată soarelui inima celor sacrificaţi. 
Maniera obişnuită de sacrificiu era deschiderea pieptului celui ce era 
sacrificat şi smulgându-i-se inima pe jumătate vie, îl făceau pe om să 
coboare, rostogolindu-l pe scările scăldate în sânge. Pentru a înţelege 
mai bine, trebuie ştiut că la locul sacrificiului veneau şase sacrificatori 
desemnaţi cu această funcţie; patru pentru a ţine mâinile şi picioarele 
celui ce urma sa fie sacrificat… . Astfel, aburindă, preotul suprem o 
arăta soarelui, oferindu-i această căldură şi acest abur, apoi se întor-
cea către idol şi i-o arunca în faţă şi, imediat apoi, aruncau trupul 
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sacrificatului pe treptele templului care se rostogolea cu multă uşurinţă, 
pentru că piatra era atat de aproape de trepte … cu un singur şut 
zvârleau corpul pe trepte. (apud Delclos, Caradeau, 2007) 

Şi ca de fiecare dată, citim cu un soi de detaşare despre oameni şi 
epoci pe care nu le-am cunoscut sau despre care nu ne mai amintim. 
Ceea ce sensibilează şi creşte gradul de profunzime al înţelegerii unui 
eveniment sau al altuia ţine întotdeauna de nivelul implicării fiecăruia 
dintre noi. Aici avem carenţe şi vis-à-vis de propria inimă pe care o 
luăm în considerare doar atunci când ne supără. Câţi dintre noi avem 
obiceiul de a ne acorda câteva minute în fiecare zi pentru a ne asculta 
propriul corp şi a-i imagina acţiunile dictate de ritmurile interioare. 

Creatorul seminarului Floarea vieţii , fizician, absolvent al 
Facultăţii Berkeley din Statele Unite, genul de autor care face posibil 
dialogul dintre ştiinţe şi mistere, ne îndeamnă să ne ascultăm cu 
atenţia inima. Ascultaţi şi simţiţi bătăia inimii. Simţiţi cât este de 
moale ţesutul care vă înconjoară. Simţiţi cât este de diferită senzaţia, 
în comparaţie cu duritatea craniului. Inima este feminină, iar capul 
este masculin. Este atât de evident. (Melchizedek, 106). 

Definiţia medicală a bătăilor inimii subliniază unicitatea fiecă-
ruia dintre noi, universul unic, profund pe care-l reprezentăm1. 

Pentru ce se întâmplă atunci când ritmurile sunt interpretate astfel 
de către medici2,3 altele sunt răspunsurile date de învăţătorii străvechi. 

                                                   
1 „Pulsul reprezintă expansiunea ritmică a arterelor sanguine care se comprimă pe un plan osos şi 

reflectă numarul de bătăi ale inimii care au loc pe parcursul unui minut. Bătăile inimii diferă de la 
o persoană la alta. Pulsul este mai mic atunci cand un om se află în repaus şi creşte când se 
fac activităţi fizice. Frecvenţa cardiacă normală variază de la o persoană la alta, în funcţie de 
gen, vârstă, stare generală de sănătate etc.” http://www.sfatulmedicului.ro/ Educatie-pentru-
sanatate/pulsul-si-bataile-normale-ale-inimii_11323#Generalitati. 

2 „Palpitaţiile reprezintă perceperea propriilor bătăi ale inimii sub forma unei senzaţii de fluturare la 
nivelul pieptului sau de bătăi cardiace rapide. În anumite cazuri, palpitaţiile pot indica prezenţa 
unei aritmii cardiace. De cele mai multe ori, induc o senzaţie de anxietate, deşi nu întotdeauna 
au drept cauză o boală cardiacă organică.” http://www.sfatulmedicului.ro/ Educatie-pentru-
sanatate/pulsul-si-bataile-normale-ale-inimii_11323#Generalitati. 

3 „fiecare contracţie a inimii este declanşată electric. Repetarea acestui fenomen are ca rezultat 
ritmul cardiac. Nodul sinusal este cel care dă măsura acestui ritm. El are proprietatea de a adapta 
cadenţa nevoilor organismului prin sensibilitatea sa la stimularea sistemului nervos şi stimularea 
hormonilor (de exemplu adrenalina). Deci accelerează ritmul bătăilor inimii în timpul unui efort sau 
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Harlan McKosato din Oklahoma, jurnalist, gazda şi producătorul 
unui talk-show de radio Native America Calling (www.nativeamerica 
calling.com) a descris profunda legătură culturală dintre ritmurile inimii 
şi instrumentele de percuţie pentru vechile populaţii din America. 

Tamburul este un instrument puternic. Popoarele indigene din 
întreaga Turtle Island se raportează la acesta ca la bătăile inimii 
Mamei Pământ. El este utilizat în multe practici ceremoniale 
spirituale şi sacre. Unii spun că ritmul tobei are puterea de a schimba 
elemente naturale, inclusiv vremea. Se crede că ar avea puterea de a 
vindeca boli, iar alţii cred că are capacitatea de a trimite mesaje atât 
din şi în lumea animală cât din şi în cea a spiritelor.1 

În sens larg, este primul instrument muzical folosit de oameni. 
Etnologii apreciază că instrumentul există în toate culturile şi că este 
utilizat în numeroase scopuri: religioase, sociale, kinegetice, marţiale. 
Prima şi cea mai răspândită funcţie a sa este aceea de a comunica, 
adesea pe distanţe foarte lungi, un avertisment sau un semnal. Ca de 
la inimă la inimă am adăuga. Desenând toată linia continentală dintre 
cei doi poli, autorul citat ne spune că de la inuiţii din regiunea 
arctică, vânătorii de balene din nord-vestul Pacificului, la triburile 
din nord sau la cele din câmpiile din sud, trecând munţi şi văi până în 
ţinuturile extreme ale Americii de Sud, indigenii continuă să folo-
sească tobe în ceremoniile lor. Unele bătăi au puteri vindecătoare, 
altele pot schimba vremea sau pot convoca întoarcerea sturionilor2. 
Tobele sunt utilizate în aproape fiecare aspect al culturii nativilor, de 
la naşteri la înmormântări. Fiecare trib are propriile sale seturi de 
reguli atunci când vine vorba de modul în care sunt colectate mate-
rialele din care sunt realizate tobele, selecţia persoanelor vrednice să 
                                                                                                                 

în timpul unei emoţii şi îl incetineşte în timpul repausului.” http://www.sfatulmedicului.ro/ Tulburari-
de-ritm-si-conducere/tulburari-de-ritm-cardiac-aritmii-cardiace_150#Aritmia__cauze. 

1 http://www.nativepeoples.com/Native-Peoples/July-August-2009/Drums-Heartbeat-of-Mother-Earth/  
2 John Neihardt în cartea sa Black Elk vorbeste, mărturiseşte: „tamburul… este deosebit de sacru 

şi de important la noi. Aceasta se datorează faptului că forma rotundă a tamburului reprezintă 
întregul univers şi bate puternic în echilibru cu pulsul inimii, este o inimă pulsatilă în centrul 
universului. Este vocea lui Wakan Tanka (Marele Spirit) şi acest sunet ne stârneşte şi ne ajută 
să înţelegem misterul şi puterea tuturor lucrurilor." 
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pregătească un tambur şi a tipurilor de comportamente ce sunt 
permise sau nu în apropierea unei tobe, protocolul ceremonialului ori 
rugăciunile înălţate în timpul pregătirilor. 

Dar ritmurile acestea ale inimii au avut numeroase alte modele 
de expresie în istoria culturii. În mistica creştină există o legătură strânsă 
între inima omului, sufletul său ca receptacul şi inima lui Iisus, vasul 
din care ţâşneşte sângele salvator, ceea ce din nou, justifică expresia 
de la inimă la inimă, în aceeaşi linie de comunicare ca cea citată mai 
sus. Imaginea care s-a transmis şi ne inspiră îi aparţine lui Jacob 
Boehme (1575-1624)1. Putem astfel urma calea inimii, asculta ritmurile 
cardiace şi înţelege simbolismul cupei ca reprezentare a sufletului 
(atma omului şi a lumii) şi trezirea conştiinţei interioare. Aceeaşi 
idee apare şi în Islam, termenul al-qualb este inima iar cel care 
desemnează receptaculul este al-qâbil. În lucrarea sa Ce este sufis-
mul?, Martin Lings (2005)2 afirmă că inima, în calitatea sa de centru 
al corpului poate fi percepută ca transcendentul acestuia. 

De-a lungul secolelor, această inimă a noastră bate în inima 
culturii şi, în ritmurile şi cu puterea de înţelegere a diferitelor epoci, 
şi-a transmis până la noi simbolurile: cele douăsprezece semne 
zodiacale, muncile lui Hercule, Cina cea de taină, Cavalerii Mesei 
Rotunde, căutarea graalului etc. 

Mişcările inimii fizice simbolizează mişcările sufletului univer-
sului. Aceasta pare să fie concluzia a mii de ani de cultură scrisă. Ca 
argument, citim din maestrul Qi Bo care îi vorbeşte împăratului său: 
Inima omului, în primul moment al existenţei, se află într-o pace 
absolută. Este în afara oricărei dorinţe. Aceasta este starea în care se 
află atunci când cerul o desăvârşeşte. Curând apoi, obiectele exterioare 
vor acţiona asupra ei şi vor produce diverse mişcări. Acestea sunt 
gândurile, obiecte adăugate naturii sale primordiale. Omul, în pre-
zenţa acestora, dezvoltă capacitatea sau dorinţa de a le cunoaşte şi de 
                                                   
1  Jacob Boehme, Christi Testamenta, în Teosophische Werke, Amsterdam 1682; inima 

reprezentată în jumătatea inferioară a ilustraţiei este un triunghi de foc. 
2  Copyright © Martin Lings 1975,1983, 2005, ediţia electronică, http://www.cakravartin.com/ 

wordpress/wp-content/uploads/2006/08/What-is-Sufism-Martin-Lings.pdf. 
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a se împodobi cu ele. Atunci încep problemele. Încearcă sentimente de 
atracţie şi de respingere, nu-şi mai poate stăpâni sentimentele şi se lasă 
antrenat către lucruri exterioare, devine incapabil să pătrundă în 
sine însuşi şi să regleze bătăile inimii (apud Delclos, Caradeau, 2007). 

Astfel ritmurile inimii devin de neînţeles, nu mai ascultăm şi nu 
mai recunoaştem nimic pentru că întregul care trebuia să fie în armonie 
se tulbură. Ajungem, rostit în termeni medicali, în condiţie patolo-
gică (modificare organică sau funcțională a echilibrului normal al 
organismului; proces patologic care afectează organismul; maladie, 
afecțiune, beteşug1). 

Antropologia conceptului de sănătate a inimii 

După cum s-a văzut, începând cu Fabrica lui Vesalius, inven-
tarea noţiunii de corp în gândirea occidentală răspunde unei triple 
rupturi: omul este rupt de el însuşi (distincţia dintre om şi corp, 
suflet-corp etc.), rupt de ceilalţi (trecerea de la o structură socială de 
tip individualist), rupt de univers (cunoaşterea corpului nu mai 
depinde de o cosmologie, ea este considerată separat specifică doar 
unei definiţii intrinseci a corpului) (Le Breton, 2008: 139). 

Fără a face jocuri clişeistice de cuvinte, putem spune că 
ritmurile vieţii moderne au adus în atenţie un nou concept extrem de 
folosit, noţiunea de stres. Vorbim despre omul contemporan ca despre o 
persoană supusă permanent unui grad sau altul de stres. Biologi, 
geologi, fizicieni şi alte categorii profesionale înrudite preferă califi-
cativul derivat din acest termen atunci când fac referire la factori 
externi ce provoacă reacţii anormale ale obiectului lor de studiu. 
Dacă ar fi să transpunem într-o ecuaţie simplificată noţiunile citate, 
am putea spune că omul a devenit, în acest moment al evoluţiei sale, 
un stresat într-un mediu stresant. 

Comunicarea diverselor tipuri de cunoaştere (ştiinţe exacte, 
medicale, antropologice, psihologice) ar părea soluţia salvatoare în 

                                                   
1 http://dexonline.ro/definitie/boal%C4%83. 



 362 

condiţiile în care limbajul lor comun ar fi acceptat de lumea ştiinţi-
fică, uşor de înţeles şi asimilat de către publicul larg şi, bineînţes 
aplicat şi transmis, prin educaţie de la o generaţie la alta, pe termen 
lung şi foarte lung. 

În acest sens, cea mai importantă temă de casă s-a concentrat pe 
sănătatea inimii1 (bolile cardiovasculare fiind principala cauză de 
deces la nivel mondial). 

Conceptul de coerenţă cardiacă a apărut în Statele Unite, acum 
aproximativ cincisprezece ani, iar impactul său benefic asupra ges-
tiunii stresului şi a efectelor sale asupra organismului a fost pus în 
lumină de Institutul de matematică a inimii (HeartMath)2. 

In cartea Solutia HeartMath3, autorii Doc Childe şi Howard 
Martin explică modul în care câmpurile electromagnetice care 
radiază din inimă afectează câmpurile din jurul nostru: Inteligența 
inimii este fluxul inteligent al conştienţei şi percepției, pe care îl 
experimentăm odată ce emoțiile şi mintea sunt aduse în echilibru şi 
coerență, printr-un proces inițiat de SINE. Această formă de inteli-
gență este experimentată sub forma cunoaşterii intuitive directe, care 
se manifestă în gânduri şi emoții benefice pentru noi înşine şi pentru 
alții . 

Pentru a înţelege mai bine de ce este atât de importantă atenţia 
acordată activităţii cardiace şi restabilirii echilibrului interior prin 
educarea fiecărui individ înainte de a deveni pacient, să trecem în 
revistă câteva dintre activitățile inimii fizice, aşa cum sunt prezentate 
de cercetătorii HeartMath, în termeni foarte accesibili: 
                                                   
1 Potrivit statisticilor, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate din lume; la nivelul 

Uniunii Europene, bolile cardiovasculare ucid aproximativ două milioane de cetăţeni anual (cât o 
Slovenie întreagă!), mai mult decât toate formele de cancer la un loc, a susţinut Fausto Pinto, 
preşedintelui Societăţii Europene de Cardiologie; aproximativ 150.000 de români mor anual din 
cauza bolilor cardiovasculare, reprezentând circa 60% din totalul deceselor înregistrate, iar 
estimările indică date la fel de alarmante şi pe viitor, informează Fundaţia Română a Inimii. 
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/la-9-minute-roman-diagnosticat-sindrom-coronarian-acut-pri
ncipala-cauza-mortalitate-cardiovasculara-romania-1_53a9a32e0d133766a8dd45d6/index.html 

2 http://www.heartmath.org/. 
3 The HeartMath Solution: The Institute of HeartMath’s Revolutionary Program for Engaging the 

Power of the Heart’s Intelligence — By Doc Childre and Howard Martin. 
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Inima fizică bate de o sută de mii de ori pe zi sau de aproximativ 
patruzeci de milioane de ori pe an sau cu trei miliarde de pulsații pe 
parcursul unei perioade de 70 de ani. 

Ea pompează circa patru litri de sânge pe minut sau aproxima-
tiv 400 de litri pe oră printr-un sistem vascular care are de două ori 
circumferința pământului. 

Inima începe sa bată la un fetus nenăscut înainte de a se forma 
creierul. Ea are propriul sistem nervos independent, care este numit 
creierul din inimă1. Aici sunt cel puțin patruzeci de mii de neuroni – 
celule nervoase – şi aceştia comunică informație înainte şi înapoi 
către creier, ceea ce permite o comunicare în două sensuri, cu toate 
că inima bate independent de legăturile sale cu creierul. 

Joel şi Beatrice Lacey de la Institutul de Cercetare Fels, în anii 
'70, au descoperit că atunci când creierul trimite semnale inimii, prin 
sistemul nervos, inima noastră nu se supune automat. Răspunsurile 
inimii depind de natura sarcinii şi de tipul de procesare mentală nece-
sară. Potrivit studiilor citate2, inima poate inflenţa percepţia realităţii 
şi implicit reacţiile noastre, produce hormonul ANF, care asigură 
echilibrul general al corpului, homeostazia, şi eliberează oxitocină, 
hormonul iubirii. De asemenea, inima poate trimite mesaje către 
creier şi către restul corpului şi prin ritmul cardiac şi variaţiile 
acestuia şi are un sistem de comunicare energetică, prin câmpul său 
electromagnetic care este mai puternic decât al oricărui alt organ din 
corp. Câmpul electromagnetic al inimii este de aproximativ 5000 de 
ori mai mare decât câmpul electromagnetic produs de creier. 
Institutul Fels a descoperit că bătaia inimii nu este doar o pulsație 

                                                   
1 J.A. Armour, 1994, Institutul de Cardiologie din California; este un organ miraculos înzestrat cu 

inteligenţă, inteligenţa inimii. 
2 „The Resonant Heart”, R. McCraty, R.T. Bradley, D. Tomasino. At the Frontiers of Consciousness 

12/04–2/2005:15-19; „Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of 
the Heart”.R. McCraty, M. Atkinson, R.T. Bradley. Journal of Alternative and Complementary 
Medicine 2004; 10(1): 133-143. „Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. A System-Wide 
Process?” R. McCraty, M. Atkinson, R.T. BradleyJournal of Alternative and Complementary 
Medicine 2004;10(2):325-336; Articolele pot fi consulate in extenso pe pagina: http://www.gdnfo.org/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=66:ourhearthasabrain&catid=37:infogems&Itemid=60. 
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mecanică, ci un sistem de limbaj eficient, care ne influențează 
percepția şi reacțiile. Aşa s-ar explica amprentarea nostră emoţională 
imediată (bucurie, tristeţe, panică, entuziasm etc.) în compania unor 
persoane care traversează o anumită stare. 

Cercetările IHM au demonstrat că emoțiile negative întrerup 
ritmul inimii, încât acesta devine inegal şi dezordonat. Contrar, emoțiile 
pozitive produc ritmuri armonioase care măresc claritatea mentala a 
unei persoane, intuiția şi capacitatea de a percepe mai limpede lumea, 
cât şi îmbunătățirea comunicării cu ceilalți. Atunci când ritmurile 
inimii noastre devin echilibrate şi coerente, fiecare organ al corpului 
este inundat de evenimente neurale şi biochimice ce le îmbunătățesc 
funcționarea şi sănătatea – de exemplu, dacă experimentăm compa-
siunea, se ridica nivelul de IgA, un anticorp secretor care măreşte 
rezistența la boală a sistemului nostru imunitar. 

Cel mai rapid mod de a armoniza ritmurile inimii umane constă 
în a ne concentra asupra a ceea ce IHM numeşte sentimentele esențiale 
ale inimii – cum ar fi iubirea şi compasiunea. 

Potențarea coerenței cap/inimă necesită reducerea stresului 
emoțional şi mental prin monitorizarea şi măiestrirea gândurilor şi 
sentimentelor noastre1. 

Diferența dintre inteligența inimii (experienţă redată la nivel 
lingvistic prin numeroase expresii active şi astăzi dintre care, pentru 
limba română, cităm2) şi cea a capului este că inima este deschisă la 
soluții intuitive, iar capul e deschis la soluții logice şi lineare. Atunci 
când funcționează împreună, avem din nou mai multe alegeri în viață 
şi o viziune clară a felului în care să ne îndeplinim visele. 

Inima spirituală se află în centrul cutiei toracice ocupând întreaga 
circumferință a acesteia. Nu este propriu zis un loc, este o zona inte-
rioară profundă din interiorul fiecăruia.  

                                                   
1 Aurelian Curin, medic şi maestru ReiKi, Şcoala doctorală de vară, Brebu Nou, 2011. 
2 Pe inima goală, după voia inimii,a-i râde cuiva inima, a unge la inimă, a pune la inimă, a-şi călca 

pe inimă, a fi cu inima uşoară, a i se face inima cât un purice, a avea tragere de inimă, a i se 
rupe inima, a fi cu inima împăcată, a avea un ghimpe în inimă, a avea inimă de piatră, a-şi face 
inimă rea etc. 
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Este locul inteligenței şi minții divine originare. 

Concluzii 
„A spune despre o idee, despre un demers sau despre orice 

altceva că nu este ştiinţific înseamnă a-i rosti suprema condam-
nare…. Dacă, precum Plotin, veţi spune că, uneori, trezindu-vă din 
trupul vostru şi întorcându-vă la voi înşivă, deveniţi exteriori 
lucrurilor şi contemplaţi o frumuseţe de o minunată măreţie, atunci 
veţi fi ascultaţi cu atenţie, vi se va lua tensiunea, vi se vor măsura 
Ph-ul salivar, reflexul psihogalvanic, glicemia, veţi fi rugaţi să vă 
povestiţi copilăria şi, în cele din urmă, discursului dumneavoastră i 
se va da o explicaţie fără a se reţine nimic din ceea ce aţi vrut să 
spuneţi.” (Michel, 2006) 

Ca lucrurile să se întâmple altfel, sarcina cea mai importantă în 
comunicarea transdisciplinară constă în recuperarea decalajului de 
probe şi consolidarea a ceea ce oamenii de ştiinţă americani numesc 
medicină integrativă. 

O întreagă varietate de metode de evaluare a stării de sănătate 
dar şi a intervențiilor terapeutice trebuie luată în considerare1 atât de 
medic cât şi de pacient. 

Medicina integrativă a fost recent definită2 ca fiind acel tip de 
terapie care reafirmă importanța relației dintre medic şi pacient, un 
protocol terapeutic ce se concentrează pe întreaga sa persoană, care 
este bazat pe dovezi şi care face uz de toate abordările terapeutice 
adecvate, printr-o bună colaborare între profesionişti din domeniul 
sănătății şi alte discipline (convenționale şi/sau complementare), având 
drept scop obţinerea unei stări de sănătate optime, grăbind procesul 
de vindecare3 (www.imconsortium.org). Astfel de abordări complexe 

                                                   
1 Holman H. Chronic disease—the need for a new clinical education. JAMA 2004; 292: 1057-9. 

[Free Full Text] 
2 Institute of Medicine. Summit on integrative medicine and the health of the public agenda. 2009. 

www.iom.edu/?id=59924. 
3 Zerhouni EA. Translational and clinical science—time for a new vision. N Engl J Med 2005; 353: 

1621-3. [Free Full Text]. 
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sunt deosebit de relevante în gestionarea şi prevenirea problemelor 
cronice de sănătate, dintre care 78% sunt de natură cardiovasculară. 

Multe sunt simptomele pe care fiecare dintre noi le poate simţi 
şi descrie cu mare acurateţe. Plângeri funcționale cum ar fi durerile 
în piept, palpitaţiile, dispneea, oboseala, slăbiciunea (neasociate cu 
anomalii fizice măsurabile) deşi foarte puţin înțelese de pacientul 
care devenim la un moment dat, pot fi gestionate chiar de acesta în 
favoarea restabilirii echilibrului morfofuncţional prin reinterpretarea 
simptomelor şi a severităţii lor (prin energie mentala)1 într-un dialog 
al unor diverse căi de vindecare, în funcţie de gravitatea afecţiunii şi 
de gradul de adaptabilitate al bolnavului, fapt ce poate influenţa defi-
nitiv rezultatul terapeutic. Beneficiul real al acestor tratamente se 
cuantifică în starea generală a pacientului, în încrederea şi optimismul 
său, în efectele psiho-sociale2. Un sentiment de pace, linişte, calm, 
putere, sau o conexiune emoțională pot avea o influență puternică 
asupra rezultatelor3. 

Îndepărtarea stării de stres (care nu este încă foarte bine definit, 
solicitând permanente desluşiri şi actualizări), prin utilizarea unei sec-
venţe bioenergetice se pot modifica simptome severe, chiar până la 
dezactivarea lor şi grăbirea vindecarii. Dialogul dintre diversele tipuri de 
cunoaştere şi formarea unor echipe interdisciplinare nu pot fi decât 
un avantaj pentru omul care ar trebui astfel educat să-şi asculte din 
nou inima înainte de a se lăsa pradă deznădejdii, indiferent de natura sa4. 

                                                   
1 Walsh BT, Seidman SN, Sysko R, Gould M. Placebo response in studies of major depression: 

variable, substantial, and growing. JAMA 2002;287:1840 –7. 
2 Influence of adherence to treatment and response of cholesterol on mortality in the coronary 

drug project. N Engl J Med 1980;303: 1038–41. 
3 Lasagna L. Placebos and controlled trials under attack. Eur J Clin. 
Pharmacol 1979;15:373– 4. 
4 „salutare tuturor…..Orlando mă numesc….sunt singur şi trist…..am eşuat în prima căsătorie….. 

mi-am zis să mai încerc odată……dar e strigător la cer….am 45 de ani..sănătos din toate punctele 
de vedere….nu mai doresc pe nimeni care să îşi bată joc de mine…de viaţă……oare toate femeile 
se rezumă la bani?….oare toate femeile vor să profite?….am înţeles că e criză…dar şi de 
dragoste..?…în final….am dedus ca m-aş simţi cel mai fericit dacă mi-aş dona inima la cineva care 
e bolnav...cineva pe care să îl fac fericit….la cineva care să ducă o viaţă frumoasă….la mine…totul 
e varză...(ca sa zic aşa)…daaa….aş fi fericit dacă aş găsi pe cineva să îi donez inima…aş muri cu 
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Sunet şi fără sunet la copiii cu dizabilităţi 

Franciska-Elvira COMAN 

Sound and Silence at Disabled Children 

Abstract 
The first school for deaf children in Romania was founded in 1863. 

The school was hosted by Elena Doamna Hospice in Bucharest until 1895, 
when it was moved to Focsani as an independent unit. 

A special category of disabled children is the one of the children with 
hearing impairment. Although they can be split in different categories, 
according to the different problems of communication, a general aspect 
that should be permanently considered is their relation with 2 worlds: the 
one of the children with hearing impairment and the one of the children 
that can hear, specifically the one with cohlear implant. 

The lack of using the word as a means of communication andas an 
instrument of thinking determines limits in the deaf child’s thinking. The 
content of the thinking is expressed through sign language. During the 
development, hearing impaired children develop their other senses, 
especially sight and touch. 

The educational systems for these children are often too permissive. 
The needs for school discipline can be achieved effectively through cultural 
activities offered by an animation show, in which the child gains the value 
of experience and the joy of participation and socialization with other 
children. The potential of the animation art as a therapeutic tool for the 
hearing impaired is as great as for any other major disabilities. 

 
Prima şcoală specială de surzi din România a luat fiinţă în anul 

1863. Şcoala a funcţionat în cadrul Azilului ELENA DOAMNA din 
Bucureşti până în anul 1895, când a fost mutată la Focşani ca unitate 
independentă. 
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O categorie aparte a copiilor cu dizabilităţi sunt copiii cu defi-
cienţe de auz. Deşi pot fi împărţiţi în diverse categorii, în funcţie de 
problemele diverse de comunicare, un aspect general de care trebuie 
să se ţină seama în permanenţă este raportul lor la două lumi: a defi-
cienţilor de auz şi a auzitorilor şi mă refer la copiii cu implant cohlear. 

Absenţa folosirii cuvântului ca mijloc de comunicare şi instru-
ment al gândirii determină limite în gândirea copilului cu deficienţe 
de auz. Conţinutul gândirii se exprimă prin intermediul mimico-gesti-
culaţiei. Pe parcursul evoluţiei, copiii deficienţi de auz îşi dezvoltă în 
mai mare măsură celelalte simţuri, în special cel vizual şi tactil. 

Pe lângă problemele de sănătate, aceşti copii au şi probleme de 
socializare. Absenţa limbajului verbal determină sentimente de singu-
rătate, izolare, marginalizare, mai ales în interacţiunile cu copiii auzitori. 

Pentru a veni în sprijinul acestor copii, Teatrul pentru Copii şi 
Tineret GONG a demarat un program numit Gesturi pentru toţi, în 
colaborare cu Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 2 din Sibiu. Prin acest 
proiect, copiii sunt aduşi periodic la spectacolele teatrului nostru, 
alături de copiii din şcolile generale. Proiectul se bucură de succes şi 
are la bază cercetări care evidenţiază strânsa legătură dintre calea 
auditivă şi cea vizuală. 

Mc. Gurk şi Mac Donald (1976, citaţi de Lepot-Froment şi 
Clerebaut, 1996) au studiat acest fenomen în legătură cu perceperea 
vorbirii. Obiectul percepţiei la copiii veniţi în sala de spectacole nu 
este nici pur auditiv, nici pur vizual, şi ceea ce el percepe sunt doar 
gesturi articulatorii executate cu intenţie comunicativă. Copiii cu 
deficienţe de auz ştiu să perceapă zgomote din mediul ambient, să le 
cerceteze, să le memoreze şi să construiască modele acustice pe care 
să le recunoască pe parcursul dezvoltării lor. 

Fernand Lamaze, doctor obstetrician francez, arată că sistemul 
auditiv uman este dezvoltat încă din perioada intrauterină, fătul 
putând percepe sunetele. Copilul mic manifestă sensibilitate crescută 
pentru sunetele cu frecvenţă între 500 şi 4.000 Hz, interval care 
include spectrul vorbirii. Acelaşi autor susţine că, din primul an de 
viaţă, copilul percepe intensitatea sunetelor, putând conştientiza 
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modificări ale intensităţii sonore cu 4-6 dB. La copiii cu deficienţe de 
auz perceperea elementelor segmentale şi suprasegmentale se realizează 
cu dificultate, în funcţie de gradul deficitului auditiv, astfel: 

- între 0-20 dB audiţia este normală (poate auzi o conversaţie 
fără dificultăţi); 

- între 20-40 dB – deficit de auz lejer sau hipoacuzie uşoară 
(poate auzi conversaţia de aproape); 

- între 40-70 dB – deficit de auz mediu sau hipoacuzie medie 
(poate auzi conversaţia de foarte aproape şi cu dificultăţi. 
Necesită proteză); 

- între 70-90 dB – dificultate de auz severă sau hipoacuzie severă 
(poate auzi zgomote, vocea. Se poate proteza); 

- peste 90 dB – deficit profund, surditate sau cofoză (aude sune-
tele foarte puternice, dar provoacă şi senzaţii dureroase). 

 

Parametrii vizuali dintr-un spectacol de animaţie, văzut de copiii 
cu deficienţe de auz, operează în mare parte în aceeaşi manieră ca şi 
înăţimea, melodia, ritmul şi volumul pentru copiii sănătoşi. Prin actul 
artistic, aceşti copii învaţă un vocabular nou, înţeleg concepte noi şi 
ajung la noi insigt-uri în ceea ce priveşte structura limbajului. Însăşi 
disciplina pe care o impune participarea la un spectacol, în sala de 
spectacole, este un beneficiu pentru copilul cu deficienţe de auz. 

Sistemele educaţionale, pentru aceşti copii, sunt adesea prea 
laxe, prea permisive. Nevoile pentru disciplina şcolară poate fi atinsă 
efectiv prin actul cultural oferit de un spectacol de animaţie, prin care 
copilul câştigă valoarea experienţei şi bucuria participării şi socializării 
cu alţi copii. Potenţialul artei de animaţie ca instrument terapeutic 
pentru deficientul de auz este la fel de mare ca pentru oricare dintre 
handicapurile majore. 

Integrarea acestor copii în mediul teatral şi reacţia copiilor 
sănătoşi au un impact mare asupra lor. Felul în care este acceptat, 
privit, încurajat sau dimpotrivă, respins, etichetat, brutalizat, pot afecta 
întreaga viaţă a micuţului, îi pot trasa drumul vieţii într-o direcţie 
dorită sau dimpotrivă, îl pot condamna la singurătate şi suferinţă. 
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Copiii cu dizabilităţi sunt şi ei copiii noştri şi avem obligaţia 
socială şi morală să fim alături de ei, să îi îndrumăm, să le dăm 
încredere în forţele proprii, pentru ca ei să se poată reflecta zilnic în 
oglinda socială. 
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Sunetul apei ca tortură 

Diana Tuchiluş 

Drippig Water Sound Torture 

Abstract: 
Chinese water torture – the popular term used to describe the dripping 

water torture method – is based on the principle of sonoluminical psychology. 
This torture method was first described by Hippolytus de Marsiliis in 

Italy, in the 16th century, and it can also be found enlisted among the Chinese 
torturing methods throughout history up until the middle of the 20th 
century. Furthermore, this method has also been successfully employed in 
several other countries, such as: in Romania – in the prisons from Piteşti, 
Aiud and Gherla – where it was used for „re-education” purposes; in 
Eastern Germany – where the secret services, STASI utilized it against 
certain dissidents; and in Tibet – where it was used against the prisoners. 

In conclusion, the article observes that the Chinese water torture is a 
practice still very much in use today, although nowadays it is subtly 
morphed into broadcasts coming from TV stations – especially commercial 
ones – that persistently air a particular type of news at maximum viewership 
times. 

Motto: 
„Dacă ochii pot acoperi suprafeţe mari, auzul merge foarte în 

profunzime, atingând cele mai abisale coarde ale sufletului” 
(Gaston Bachelar, vol. Apa şi visele, eseu asupra imaginației materiei). 

 
Picătura chinezească este denumirea populară a torturii cu apa. 

Apa este lăsată uşor să curgă în picături pe fruntea unei persoane, 
ducând, treptat, la nebunia victimei (vezi foto, aparat de tortură anexa 
nr. 1) sau persoana este imobilizată şi forţată să asculte sunetul apei 
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picurând, având acelaşi efect asupra psihicului uman ca-n primul caz 
(vezi foto, aparat de tortură anexa nr. 2)1. Se presupune că tortura 
vine de la faptul că apa curge foarte încet şi foarte puţin, la intervale 
scurte de timp. Această formă de tortură a fost descrisă de Hippolytus 
de Marsliis în Italia secolului al XVI-lea2. 

Potrivit teoriei psihologiei sonoluminice, constatăm faptul că 
fenomenul picătura chinezească are la bază principiul psihologiei 
sonoluminice3, domeniu care investighează fenomenele mentale din 
punct de vedere al influenţei sunetului şi luminii asupra personalităţii 
umane. Aici factorul dominant este sunetul iar lumina este in plan 
secundar, împreună provocând emoţii sonoluminice. Această emoţie 
sonoluminică este definită ca o vibraţie specifică a gândului care 
provoacă contracţia sau dilatarea protoplasmei celulelor prin influenţa 
undelor sonoluminice, determinând senzaţii plăcute sau dureroase, în 
cazul nostru senzaţii dureroase4. Astfel, ca urmare teoriei pulsaţiilor 
conştiente sonoluminiscente, activitatea umană constituie o manifestare 
pulsională a metodelor de lumină şi sunet5. 

Majoritatea chinezilor sunt destul de puţin revoltaţi de tehnicile 
represive, pe care le găsesc inevitabile. Aşa se explică de ce una dintre 
principalele tradiţii chinezeşti recomandă o disciplină strictă, reglemen-
tată prin legi nemiloase, care duc până la tortură. Şcoala legilor, 
datând din secolul III î.e.n., făcea elogiul unui cod penal teribil: dacă 
pedepsele sunt grele si riguros aplicate, atunci poporul nu va mai 
îndrăzni să încalce regulile şi deci nu vor mai exista nici pedepse. Se 

                                                   
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_water_torture. 
2 http://www.220.ro/faze-tari/Cele-Mai-Sadice-Instrumente-De-Tortura/kKwJAt1GYj/ 
3 Psihologia sonoluminică este acel domeniu al Psihologiei care investighează fenomenele mentale 

din punct de vedere al influenţei sunetului şi luminii asupra personalităţii umane. Vezi – Drd. Ionel 
Mohîrţă, „Psihologia sonoluminică – Un proiect de psihologie cuantică”, Bucureşti, 2011, p. 7. 

4Ibidem, p. 7. 
5  Fenomenul sonoluminic constituie o provocare dintre psihologie şi fizica cuantică – două 

modalităţi complementare de explorare a universului, şi prin crearea (sau actualizarea) unei 
concepţii asupra condiţiilor – limită care guvernează comportamentul multor fenomene mentale. 
Această idee sublimă, a unităţii dintre psihologie şi fizica cuantică, poate să argumenteze 
apariţia, dinamica şi conţinutul fenomenelor mentale şi să constituie într-un model nou de 
explicare a percepţiei şi gândirii umane. Ibidem, p. 4. 
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poate face o distincţie între tortura aplicată ca pedeapsă, pentru o vină 
asumată şi recunoscută, cu caracter indubitabil – aplicată în vechime 
trădătorilor, criminalilor – şi tortura al cărei scop este dezvăluirea de 
către cei supuşi chinurilor a diverselor secrete pe care le deţin. 
Împăraţii chinezi obişnuiau să îi trateze astfel pe prizonierii de război 
sau pe spioni. Tortura mizează, în primul rând, pe inducerea 
psihozei. A fost intens folosită până în secolul al XX-lea, în timpul 
revoluţiei culturale a lui Mao1. 

Torturile cu specific chinezesc nu numai că s-au practicat 
continuu de-a lungul istoriei, dar au fost utilizate masiv şi în contem-
poraneitate: la mijlocul secolului al XX-lea, în timpul regimului 
represiv al comunismului chinezesc, dar s-a practicat cu succes şi în 
alte ţări, de pildă în România, la Piteşti, în cazul opozanţilor dictaturii 
comuniste. În climatul particular al societăţii chineze, în care împăratul, 
ţinut departe de ochii poporului între zidurile Oraşului Interzis, era 
considerat descendent divin, pedepsele aplicate de el – torturile cele 
mai crunte – nu trezeau revolte decât într-o măsură prea mică pentru 
a schimba ceva2. 

De ce picătura? 

Civilizaţia înaintată a chinezilor a acţionat şi în această privinţă, 
ajungându-se la o extremă rafinare a sadismului. Metodele de tortură 
chinezeşti, departe de a miza pe chinurile grosolane utilizate în 
aceeaşi perioadă în Lumea Veche, pun accentul mai ales pe o teroare 
la nivel psihic, indusă şi dezvoltată până la paroxism. La aceasta con-
tribuie şi factorii externi, ce ţin de mediu de detenţie, frica de moarte, 
de ceilalţi colegi de detenţie, de sistem. Popularitatea termenului 
„picătura chinezească” este însă explicabilă şi din legende. Poveştile 
despre Fu Manchu scrise de Sax Romahmer erau în 1930 şi-l evocau 

                                                   
1  John Farndon, Secretele Chinei – Ascensiunea unei noi superputeri mondiale, Ed. Litera 

Internaţional, Bucureşti, 2008, p. 207. 
2 Sun Tzu, Arta războiului, Editura Nicol, Bucureşti, 2012. 
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pe diabolicul Fu Manchu şi torturile la care îşi supunea victimele. 
Televiziunea americană, mai exact emisiunea Mythbusters, a confirmat 
statutul de tortură al picăturii chinezeşti1. 

S-au făcut două experimente: într-o primă ipostază victima a fost 
legată, cu apa curgându-i pe frunte, iar în cel de-al doilea caz subiectul a 
fost lăsat liber, dar supus aceluiaşi tratament. Victima legată a 
declarat că a experimentat un nivel ridicat de stres şi anxietate, în timp 
ce subiectul lăsat liber a experimentat doar un uşor stres. Tortura, 
oricum, nu a fost cauzată de faptul că picura întruna, ci de imobilitatea 
victimei. Alte efecte secundare sunt răceala, senzaţia de amorţeală, 
de iritaţie2. 

Serviciile secrete est-germane, STASI, sunt bănuite că ar fi 
folosit picătura chinezească drept tortură pentru anumiţi disidenţi. 
Pentru că nu lăsa nici o urmă vizibilă pe victimă, apa este preferată 
ca metodă de tortură şi a fost folosită împotriva prizonierilor din 
China şi Tibet3. 

Tortura cu apa a fost populară şi în închisorile din sudul 
Vietnamului, în perioada 1965-1973, şi, de asemenea, în America de 
Sud, în timpul Operaţiunii Condor în care au fost implicate Chile şi 
Argentina4. 

Sunt mai multe forme de tortură cu apa – picătura chinezească: 
tortura medievală cu apa, cura cu apa, cazanul cu apă şi scufundarea. 
Tortura cu apă mai poate însemna că victima este stropită, pe rând, 
cu apă fierbinte şi rece. Tortura medievală cu apă presupune blocarea 
căilor respiratorii şi introducerea unei ţevi în gură. Victima trebuie să 
bea toată apa vărsată prin ţeavă pentru a evita înecarea. Stomacul se 
umple până aproape de explozie, şi câteodată victima este bătută până 
când vomită tot lichidul, apoi tortura este reluată. Câteodată victimele 
sunt suspendate cu capul în jos, greutatea apei apăsând pe intestine. 

                                                   
1 http://www.revistamonden.ro/index.php?action=detalii2&ID=28. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Rezulta o durere incredibilă şi câteodată moartea. O altă metodă presu-
pune legarea victimei de un scaun, cu faţa acoperită cu o haină, peste 
care se toarnă apa. Victima are senzaţia înecului. Această tortură a 
fost folosită de soldaţii americani în războiul din Filipine1. 

În metoda cazanului cu apă, victima este legată de o scândură şi 
este băgată într-un cazan cu apă până când crede că înecarea este 
iminentă. Cel supus torturii este lăsat aproape să se înece, fiind resus-
citat chiar înainte să moară. În acest caz, tortura este fizică, dar şi 
psihică, efectul psihologic fiind acela că victima crede că este executată, 
fapt care întăreşte puterea torturii şi face ca victima să experimenteze 
frica morţii. 

Efectele fizice sunt: o durere atroce, complicaţii la plămâni, 
cauzate de privarea de oxigen, şi câteodată ruperea oaselor, din cauza 
reţinerii în legături şi a zbaterii victimei. O formă similară a fost folo-
sită pentru a descoperi vrăjitoarele. Se spune că acestea erau băgate 
într-un cazan cu apă, lăsate acolo un timp, iar când erau scoase 
mărturiseau şi apoi erau omorâte. Dacă nu îşi recunoşteau vina, erau 
băgate din nou în apă. Procesul era repetat până când victima se 
îneca sau renunţa şi se lăsa ucisă în alt fel (spânzurare sau ardere pe 
rug). Scufundarea implica o victimă legată de o scândură cu capul 
mai jos decât picioarele, pentru ca aceasta să nu se mişte. O haină 
este ţinută strâns pe faţa celui torturat, apoi este turnată multă apă. 
Procesul respiraţiei este extrem de dificil, iar victima se găseşte într-o 
stare de frică enormă şi asfixiere iminentă. Oricum, este destul de 
dificil să înghiţi o cantitate mare de apă, de vreme ce plămânii sunt 
mai sus decât gura. Această tehnică este folosită de armata americană, 
când soldaţii sunt învăţaţi să reziste la interogări în cazul în care sunt 
capturaţi. Tortura cu apă este folosită de cei care vor să impună suferinţa 
severă fără să lase urme pe victimele lor2. 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 



 378 

Picătura chinezească la Aiud, Piteşti şi Gherla... 

După cum am menţionat mai sus picătura chinezească a fost 
folosită şi la închisorile din România, pe lângă alte metode de tortură. 
Acest fapt îl putem deduce din declaraţiile deţinuţilor politici, Ilie 
Tudor (Craiova, la Piteşti) şi Petre Petre (Buzău, la Aiud), vezi pozele 
– anexa 3. Dumnealor au confirmat acest fapt prin propria prezenţă, 
în cadrul Comemorării deţinuţilor politici din perioada comunistă, 
eveniment care a avut loc la Aiud – Schitul Înălţarea Sfintei Cruci, în 
data de 14 octombrie 2013, dar şi cu afirmaţia, la un momenta dat: 
Aici s-au folosit toate metodele de tortură. Picătura chinezească a 
fost denumită ca metodă de reeducare la Aiud şi Piteşti, nu ca 
pedeapscă aplicată celor care au încălcat legea ca în alte ţări, pe lângă 
un şir de alte torturi folosite cu acelaşi scop. 

Aici vorba românească: Să nu dea Dumnezeu omului cât poate 
răbda, se adeverise într-un mod dramatic. Fotografia acestor figuri 
care exprimau deznădejdea ajunsă la culme, şi chinul ajuns la nebunie, 
ar fi fost cea mai cutremurătoare dovadă a bestialei dezlănţuiri inumane. 
Psihologii, parapsihologii, psihiatrii şi alţi specialişti ar fi avut un 
bogat material de studiu. Imaginile ar fi vorbit din plin ce înseamnă 
teroarea fizică şi psihică din cauza unui sistem1. 

Acest proces de reeducare prin tortură presupunea o schimbare 
totală a opticii. Cu alte cuvinte, celulele nervoase îşi inversau circuitul 
electronic şi omul, în loc să-l urască pe duşmanul care l-a adus în 
această stare de distrugere fizică şi morală, ajunge să lupte împotriva 
propriei persoane, împotriva propriei lui existenţe2. 

În strictul sens al cuvântului, reeducare suna acceptabil, dar de 
fapt avea cu totul alte conotaţii. Echivalentul era aducerea omului 
liber – făcut de Dumnezeu şi înzestrat cu numeroase calităţi, având 
chiar şi o scânteie de divinitate – în postură de sclav, de om fără voinţă, 
de om fără Dumnezeu. Omul nou dorit era o simplă piesă de şah pusă 
                                                   
1 Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991. 
2 http://www.fericiticeiprigoniti.net/metode-de-tortura/268-la-pitesti-s-au-practicat-toate-sistemele-d

e-tortura. 
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la dispoziţia celui care joacă, era un animal care putea fi dus de funie 
direct la abator pentru a fi sacrificat1. 

Se urmărea ca toţi cei care erau cineva în viaţă, care aveau o 
personalitate distinctă, un punct de vedere, un sprijin pe verticală – în 
Dumnezeire – să fie reduşi la zero. În felul acesta, doreau să dispară o 
pătură de intelectuali, oameni de mare valoare să fie aduşi la condiţia 
de îndobitocire aşa încât să poată face ce vor cu ei şi, implicit, cu 
societatea românească2. 

Reeducarea însemna terorizarea deţinuţilor prin ei înşişi până la 
şocul revoluţionar prin care se trecea la conştiinţa comunistă speci-
fică. Tortura era necontenită, oribilă, iresponsabilă şi fără ieşire. Nu 
exista dreptul la moarte, ci numai la viaţă monstruoasă. Câţiva 
deţinuţi au acceptat să facă acest început, apoi avalanşa a crescut, 
fiecare victimă devenind un criminal al prietenilor săi. Sinceritatea 
se dovedea prin delaţiune absolută, apoi prin autodefăimare absolută 
şi în fine prin angajamentul absolut de a fi reeducat şi de a reeduca 
pe toţi duşmanii poporului. Mutilaţi, oamenii ajungeau în cele din 
urmă revoluţionari. Era o nebunie de la care nu s-a putut sustrage 
nimeni. Fiecare a avut căderea lui în aşa-zisele ture ale reeducării 3. 
Acolo au fost batjocorite credinţa, idealul, naţiunea, familia, virtutea, 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 În prima perioadă, un grup de tineri deznădăjduiţi s-au aruncat cu mâinile şi capetele în ferestre, 

cu intenţia se a se sinucide, dar n-au reuşit să moară. După ce au fost vindecaţi de rănile 
căpătate au intrat în „tură”. Majoritatea au intrat de mai multe ori în tură, căci se dovediseră încă 
„nesinceri”. În „tură” fiecare rezista după capacitatea sa, dar la o tortură nelimitată şi necontenită 
nimeni nu poate rezista la infinit. 

Bătaia cea mai obişnuită era cu pumnii şi ciomagul. Bătăuşii ajungeau mari maeştri în lovituri date 
la cele mai vulnerabile părţi ale organismului. Sângele care curgea îi întărâta şi mai mult. Au fost 
rupte coaste, oase, coloana vertebrală. Au fost capete sparte, timpane distruse, ochi scoşi. Pe 
un tânăr l-au răstignit cu sfori de două cuie din perete şi a fost bătut în ficat până ce a murit. Cu 
scârbă a fost coborât de pe perete şi l-a târât afară, unde autorităţile şi doctorul i-au încheiat 
proces verbal de deces pentru atac de cord. Altuia i s-a dat să bea apă sărată şi a murit în chinuri 
groaznice. Multora li s-au scos unghiile. De mai multe ori s-a folosit picătura chinezească, stropul 
care cădea în capul victimelor zi şi noapte până înnebuneau. 

Cam acestea erau metodele de lucru ale reeducării în Piteşti, Aiud şi Gherla, dar fondul era cu 
mult mai elaborat. 
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onoarea, eroismul şi, în ultimă analiză, omenia. Toţi au fost cobai. 
Unii au cedat uşor, alţii după incredibile chinuri1. 

Televiziune vs picătura chinezească 

În urma studiului despre Picătura chinezească, constat faptul că 
atât picătura chinezească cât şi Televiziunea au ca mecanism de 
funcţionare psihologic teoria Psihologiei sonoluminice, domeniu care 
investighează fenomenele mentale din punct de vedere al influenţei 
sunetului şi luminii asupra personalităţii umane2. Prin umare, aşa 
cum apa picură pe fruntea unei persoane imobilizate, sau care este 
forţată să asculte sunetul produs de apa picurând foarte încet şi foarte 
puţin, la intervale scurte de timp, ducând-o, treptat la nebunie. La fel 
şi Televiziunea, în special posturile de televiziune private, prin 
intermediul buletinelor de ştiri unde se repetă un anumit gen de ştire, 
crainicul folosind o dicţie şi o tonalitate specială, punând accent pe 
anumite principii şi idei, construieşte un adevărat spectacol mediatic 
care, continuând la nesfârşit, adună atâta ură în sufletul receptorului 
încât acesta nu mai are nimic de făcut, se pierde pe drum şi dispare 
ca om. Eu nu sunt judecător dar toleranţa fără limite poate fi şi un 
medicament care ucide. 

Cu alte cuvinte, televizorul prin intermediul emisiunilor de la 
anumite posturi TV ca şi picătura chinezească, subtil, ne macină 
încet-încet. Aparent nu ne doare dar urzică. Nu murim dintr-o 
urzicătură, nu murim dacă ne înţeapă un viespe dar, dacă ne tot 
înţeapă, deja devine insuportabil. Tocmai acest mecanism conduce la 
explozia acelui atac ce poartă numele de haos, respectiv, nebunie. 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Virgiliu Gheorhe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, ediţia a II – a, Editura Prodromos, 

Bucureşti, 2008. 
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ANEXE 

 

 

 
1. Aparat de tortură cu apa 

la închisoarea Sing Sing circa 1860, China. 
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2. Aparat de tortură cu apa – o reproducere a unui aparat chinez  

de tortura de la Berlin-Hohenschönhausen Memorial. 
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3. Schitul Înălţarea Sf. Cruci – Comemorarea deţinuţilor politici la 

închisorile din România, Aiud, 14 octombrie 2013. 
Petre Petre – Buzău, deţinut politic la Aiud, partea stângă 

Ilie Tudor – Craiova, deţinut politic la Piteşti, partea dreaptă 
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Partitura sunetelor perceptibile 

şi inperceptibile 

Adrian POPESCU 

Perceptible and imperceptible Sounds’ Score 

Abstract 

Information and power – the power of thought as well as the power of 
imagination – represent the first instruments to help us travel through the 
Universe. Information makes the connection between the Creator and the 
human beings. Our thoughts – full of information – generate progress. 

We are living in a universe – open to information and formation, a 
universe full of sounds – some perceptible, proper sounds for us and some 
imperceptible, that we call silence. Our proper deals with different aspects 
of sound and different levels of vibration.  

Music through vibration can restore the equilibrium between soul 
and body. Sounds represent in fact a source of energy. Life itself is 
represented by sound and vibration / rhytms as the vibrating sound – the 
word – was the principle of all the rest. The Word was God and God was 
the Universe itself. 

Cuvinte cheie: Geneză, Kabala, Sunete, Energie, Vibraţii 
 
Pentru a naviga prin Univers primul instrumentar de care 

trebuie să dispui este informaţia, la care trebuie adăugată puterea 
imaginaţiei şi puterea gândului. Hegel definea informaţia ca fiind: 
semne care se strămută şi se conservă într-un suflet1 -moment în care 
scopul gândirii divine şi destinul omului trec de la idealul abstract la 

                                                   
1  Alain Besançon, Imaginea interzisă.Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinski, 

Trad. Mona Antohi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 229. 
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un fapt concret –, un proces considerat ca fiind: o efemeră manifestare 
reală a lui Dumnezeu, care se repetă cu o durată mereu nouă 1. 

Un asemenea început de discurs poate fi catalogat ca fiind bio-
grafia gândirii unui homme-pensee, cum i s-a spus, omul secolului 
clasic. Într-o asemenea autobiografie spirituală este de amintit un 
celebru citat: Cogito ergo sum / Gândesc, deci exist . Aşa filosofa 
René Descartes, punând în evidenţă îndoiala carteziană, care marca 
începutul unei noi etape în istoria culturii umanităţii, şi anume: perioada 
modernă. Descartes defineşte metoda carteziană pentru a atinge 
unicul scop, anume: găsirea adevărului. Metoda lui Descartes 
presupune împrumutarea din domeniul matematicii a patru reguli 
pentru îndrumarea minţii . Ca atare, gândul (încărcat de informaţii) ne 
face să progresăm, dar – în măsură egală – ne poate afecta nu doar 
viaţa de zi cu zi, ci şi sănătatea ori starea de bine. 

Mai maliţios în abordarea este Norbert Wiener, prin celebra sa 
expresie: Creierul nu secretă gândire aşa cum ficatul secretă fiere2, 
o formulă-concept prin care ne sunt devoalate limitele noastre de 
adaptare la cursul informaţional. Mai mult, matematicianul american 
revoluţionează noţiunea contemporană despre informaţie aducând 
soluţii-argument capabile a mări puterea (capacitatea) de transmitere 
şi de stocare a informaţiilor. Wiener lansează noi unităţi precum: 
Bit-solution cibernetic şi/sau Dit-solution cibernetic (deosebit de răspân-
diţi, cu utilizarea pe scară largă pe scara tehnologiei imagistice digitale). 

În acest context, al revoluţiei informaţionale, declanşată de 
Norbert Wiener, putem afirma că informaţiile sunt semne purtătoare 
de informaţii , aspect susţinut şi de matematicianul german de origine 
română Ion Irimie, care avea o singură remarcă însoţitoare: 
Însărcinarea informatică struneşte înţelepciunea filosofică, prin care 
se deservesc interesele generale, interesele umanului. 

                                                   
1 Ibidem. 
2 Norbert Wiener, Cibernetica, Editura Tehnică, Bucureşti, 1966, p.178. 
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Temele mai sus enunţate aparţin unui univers de formare-infor-
mare deschis, la care aspira / tânjea şi filosoful Constatin Noica, aşa 
cum ne mărturiseşte în Jurnalul său de idei: 

Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, 
nimic. Să trăieşti lini ştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar 
câţiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de 
tirania profesoratului., pentru a reflecta la o propoziţie simplă 
precum Pomul este verde în care toţi ceilalţi se gândesc la măr şi 
la verde pe când filozoful se întreabă: ce înseamnă este?1, adnotare 
completată de considerente legate de sunetul estetic – definit ca 
fiind Muzica care explorează tăcerea umană. 
 

În nota însărcinării înformaţionale enunţul noician: muzica (...) 
explorează tăcerea umană, ne teleportează într-o relaţie atipică, 
matematică cu două componente auditive, anume: sunetele percep-
tibile / muzica, pe care le putem nota cu simbolul – Sp şi sunetele 
inperceptibile / tăcerea, pe care le putem nota cu simbolul -Si, 
componente incluse într-un raport în care: 

Sp ≠ Si unde Sp >> Si 

Este un raport care respectă algoritmul lui Euclid, ca metodă 
eficientă de calcul al celui mai mare divizor comun (CMMDC), 
descris de matematicianul Greciei Antice în „Cărţile VII şi X” din 
Elementele2 
 

Studierea acestui raport de aplicabilitate din punct de vedere 
dialectic implică mai multe instrumente teoretice şi metodologice de 
abordare, cu intenţia vădită de a afla – metaforic vorbind- rezonanţa 
şi mizele sunetului/sunetelor. 

Un punct de plecare, în decriptarea sensului propus prin acest 
raport, îl poate oferi chiar habitatul poeziei (prin muzicalitatea şi prin 

                                                   
1 Constantin Noica, Jurnal filozofic, Humanitas, Bucureşti. 2012. 
2 Thomas L. Heath, The Thirteen Books of Euclid's Elements, 2nd ed. [Facsimile. Original publication: 

Cambridge University Press, 1925], 1956, Dover Publications. 
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vibraţia pe care o provocă cuvintele) şi în măsură egală matematica. 
Ambele îşi găsesc puncte de interferenţă / de corespondenţă într-un 
nivel spiritual elevat – neredundant. Un astfel de câmp platonic îl 
putem susţine filosofic apelând la următorul fragment din creaţia lui 
Nichita Stănescu: 

Când am deschis ochii, mă aflam în acest trup pe care-l vezi (...) 
Şi deodată-am început să ştiu mersul luminii şi-al strigării (...)1 
 

Am ales acest fragment aparte pentru a (re)pune în discuţie acel 
mers al luminii şi-al strigării , semnalat în versul nichitian, din poezia 
Destin, ca o formulă filosofico-poetică ce are greutatea unei apoftegme 
/ a unui dicton-adagiu, care depăşeşte cu mult rezonanţa lirică. 

Fără să greşim, descoprim în seva viersului un cadru cu ade-
vărat provocator şi incitant, susţinut de abordarea şi de înţelegerea 
diferită a modului de reflectare a ce Nichita numeşte: sensul /mersul 
luminii – ca sursă de energie, dar şi prin noul sens dat (înţelesul dat) de 
poet noţiunii de direcţie – percepţie prin care expresia: mersul strigării  
devine o sursă a zgomotului / sunetului. Prin acest mers al luminii, 
semnalat de Nichita Stănescu, este pus în valoare nu atât sensul sursei 
de energie cât direcţia / mersul strigării  (sursa zgomotului / sunetului). 

Prin reflectarea informaţiei sale, prin punerea în conexiune cu 
alte informaţii, Nichita ne aminteşte de teoriile matematicianul Ion 
Irimie, cel care susţinea că informaţiile sunt semne purtătoare de infor-
maţii . Ca atare mersul luminii şi-al strigării  declamat de Nichita pare o 
definiţie poetică dată sau raportat la vibraţia sonoră / acustică, viibraţii 
provocate de frecvenţa oscilaţiilor . 

Potrivit enunţului din fizica generală: oscilaţiile se propagă sub 
formă de unde longitudinale, generând sunetul, sau cum spune 
Nichita strigăt. 

Versurile lui Nichita se metamorfozează în observaţiile, în indicii 
– care vin să îngemâneze poezia cu alte ştiinţe. Aidoma lui Eminescu 
(vz.: Strigoii – construit după principiul conservării materiei, Luceafărul 

                                                   
1 Nichita Stănescu, Opera poetică I, Editura Cartier, Chişinău, 2011. 
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şi La Steaua – ambele inspirate din legea atracţiei şi din teoria 
maxwelliană a electromagnetismului, Fragmentarium şi Addena – 
incluzând referiri la matematică, astronomie, fizică şi ştiinţe ale 
naturii1) Nichita lasă impresia că mesajele sale poetice sunt determi-
nate / influenţate de acel enunţ din fizica generală potrivit căruia în 
aer, asemănător oricărui alt gaz, oscilaţiile se propagă sub formă de 
unde longitudinale. 

Continuând în nota comentariului ştiinţific, este relevat faptul că: 
vibraţia sonoră / acustică este provocată de frecvenţa oscilaţiilor . 

Fizicienii consideră oscilaţia ca fiind un: Fenomen în decursul 
căruia o anumită mărime fizică a unui proces prezintă o variaţie perio-
dică sau pseudo-periodică. 

Asemenea tipuri de oscilaţii, sunt intuite şi de Pitagora, dar pe 
palier uman. Înţeleptul antichităţii considera sănătatea ca fiind rezultatul 
unui echilibru între suflet şi corp, echilibru care poate fi restabilit cu 
ajutorul muzicii, completăm noi – cu ajutorul oscilaţiilor undelor sonore. 

Şi în cartea persană intitulată Hazār Afsān2 găsim o menţiune 
deloc întâmplâtoare despre undele sonore, în formula: Pentru unii 
muzica este o adevărată hrană, pentru alţii un medicament – cea ce 
denotă că medicii arabi acceptau metoda unei terapii medicale prin mu-
zică.3 Nu este vorba de un simplu studiu de muzică, ci de o preocupare 
profundă, specifică atât cercurilor de iniţieri secrete cât şi celor arhaice, 
care continuau obiceiurile procesiunilor bianuale din Grecia antică 

Prin sunet (această calitatea muzical-estetică) fizicienii au mai 
convenit şi asupra teoriei potrivit căreia senzaţia produsă asupra 
organului auditiv este o entitate cu patru atribute: înălţime, durată, 
intensitate şi timbru, context în care înălţimii îi corespunde frecvenţa, 
iar intensităţii îi corespunde nivelul sonorităţii. Referitor la această 
                                                   
1  Petru Creţia and Dimitrie Vatamaniuc, Operele lui Mihai Eminescu, Vol. al XV-lea, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1993. 
2 Compilată şi tradusă în arabă de povestitorul Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar (ce a trăit, 

aproximativ, în secolul al IX-lea). 
3 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,1987, 

p. 322. 
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calitate muzicală fizicienii au acceptat, la unison, că: Sunetul este o 
entitate care în afara celor patru atribute mai are şi proprietatea de a 
fi şi o „sursă de energie”, utilizabilă în procesul de interacţionalitate 
cu alte energii. 

Coloana lui Bâncuşi, cu elementele sale de supleţe întruchipeză 
o astfel de structură a unui lanţ de energii enigmatice, perpendiculare, 
cu un efect asemănător celui de piramidă -captator şi emiţător de 
energii / sunete – dispunând de o sumedenie de reţele. Cercetătorul 
Sidney Geist cataloga Coloana lui Bâncuşi ca fiind un model perfect al 
armoniei plastice cu legile geometriei1, o lucrare bazată pe dubla 
sinusoidă, respectând principiul nepieritor întruchipat de zeul Ianus – 
cel cu două feţe, pentru care trecutul cu viitorul coincid. 

Principiile teoretice – la care ne referim – sunt transpuse compo-
ziţional în sculptura monumentală: Coloană a infinitului, graţie celor 17 
elemente de supleţe – componentele coloanei de energii geobiologice, 
o coloană atât captator şi emiţător de energii, cât şi captator şi emiţător 
de sunete. 

Lucrarea întruchipează într-un concept modern Geneza biblică, 
fiind şi o reprezentare volumetrice a lanţului ADN2, pe care metaforic îl 
numim componenta scripturii stiinţifice. 

Cu riscul de a ne aventura într-o interpretare (poate prea cura-
joasă) am afirma despre modul în care a fost conceput semnul / totemul 
sculptural brâncuşian, că este o sinteză ermeticizată a Genezei biblice şi 
/ sau a variantei Genezei stiinţifice (n.n. dacă avem în vedere 
transpunerea sculpturală a schemei grafice ce reprezintă ADN-ul). 
Fiecare modul din şirul coloanei este o componentă a unei scări 
valorice – ca măsură a informaţiei / a cantităţii nedeterminate, despre 
care matematicianul Ion Irimie susţine că poate viza doar câmpuri de 
nedeterminare, constituite din evenimente echiprobabile3. 

                                                   
1 Geist Sidney, Brâncuşi – A study of the sculpture, Gossman Publishers, New York, 1986. 
2 Carroll Lee, Cele douăsprezece straturi ale ADN-ului, Editura For You, UK. 2013. 
3 Ion Irimie, Scrisori despre informaţie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 17. 
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Acelaşi matematician susţine că asemenea câmpuri se supun unei 
reuniuni în raportul: I = log N (unde I  este informaţia, log. este logarit-
mul evenimentelor/semnelor angajate într-o comunicare şi/sau măsurare). 

Inspiraţi de formula invocată, de dispunerea semnelor şi/sau 
constructelor de semne în spaţiu, ne mai îngăduim să lansăm o nouă ipo-
teză, anume că această schemă este pretabilă – viziunii brâncuşiene – 
conceptului de: Infinit. Ca suport argumentativ readucem în actualitate 
o declaraţie aparţinând scuptorului român, care spunea: „Nu putem să-l 
ajungem niciodată pe Dumnezeu – însă curajul de a călători înspre El 
rămâne important (...) şi merită să încerci să faci totul, în speranţa că 
vei putea odată să intri în Împarăţia Sferelor Înalte”  1. 

Nu putem trece cu vederea încă un aspect important. Prin concept, 
Coloana Infinitului este alcătuită din geometrii transcedentale, din 
trunchiuri de piramidă, suprapuse ca semn al polarităţi alternative. În 
cadrul acestor geometrii se lucrează cu numere transcedentale şi cu 
funcţii transcedentale, fiind excluse cele algebrice. Folosind geometrii 
transcedentale – cheia supremei înţelepciuni esoterice – Coloana 
Infinitului ne întăreşte supoziţia potrivit căreia: suntem înconjuraţi şi 
hrăniţi cu forme născute din vibraţie. 

Să nu uităm că vibraţia este un proces prezent de la faza embrio-
nară până la bătaia ritmică a inimilor noastre. Sunetul (botezat muzica) 
şi frecvenţa (botezată ritm) sunt însăşi viaţa. Acest principiu era 
invocat cu stoicism de academicianul Grigore Moisil, cel care admitea 
terţul, potrivit căruia un enunţ nu poate fi decât adevărat sau fals2. 

Terţul Coloanei lui Brâncuşi ne aminteşte într-un fel aparte şi de 
Stâlpul Djed, stâlpul zeului Ptah, care leagă Terra de lumea celestă, 
într-o armonie stabilită între sunet şi frecvenţă. 

Dar de unde ar începe forfota perceptibilă şi inperceptibilă a 
sunetelor din Univers, şi cum am putea interpreta semnificaţia lor? 
Răspunsul îl căutăm într-un cânt profetic: 

                                                   
1 Sorin Lory Buliga, Influenţa gândirii indiene asupra lui Lucian Blaga şi Constantin Brâncuşi, în 

„Coloana Infinitului”, anul X, vol II, nr. 61, Timişoara 2007, p. 67. 
2  Grigore Moisil, Elemente de logiă matematică şi de teoria mulţimilor, Editura Ştiintifică, 

Bucureşti, 1968. 
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Mai iată-mă odată în lumea mincinoasă a muritorilor 
De mult o părăsisem încât o şi uitasem 
Din nou simt greutatea lutosului meu trup 
Pierzând aşa iute vedenia-mi dintâi (...)1. 

 

Fragmentul citat -aparţinând lui Dante- ne oferă un prilej de a 
zăbovi asupra expresiei vedenia-mi dintâi, pe care o substituim momen-
tului facerii / începutului, a zămislirii lumii, sau cum spune Dante: 
greutatea lutosului meu trup, expresii ce indică şi traseului din Univers, 
străbătut în clipe de transcendenţă. 

În Divina Comedie, „Cântul I” ne frapează câteva expresii, şi 
predispoziţia elansării unor concepte filsofice aparent ciudate, precum: 
Dragi planete, prin care poetul încununează imaginea sistemului solar 
– echivalentul Divinităţii , sau expresia cu-aceleaşi stele prin care ne 
transpune în Constelaţia Berbecului, pe care Dante, dar şi contempo-
ranii lui, o identificau ca fiind spaţiul Genezei lumii. 

Evidenţa forţei şi puterii sunetului nu este întâmplătoare în opera 
Divina Comedie. Ea însoţeşte rostirea mesagerică a parcursului rutei: 
Infern – Paradis, cu menţiunea că ultimul popas ne aduce în prim plan o 
poartă de acces spre infinitul universal, aşa cum rezultă din Cânturi, 
unde spirala cunoaşterii urmează cerurile planetare care se succed 
dinspre aria pământească spre Cerul înstelat-zodiacal al Universului. 

Oare acestă rută ezoterică: Infern – Paradis este dominată de 
vibraţii şi frecvenţe sonore? 

În Evanghelia lui Ioan (1:1) se vesteşte că: La început era 
Cuvântul, o formulă primordială din care estimăm şi valoarea forţei 
Cuvântului. De aici deducem puterea creatoare a Cuvântului în directă 
legătură cu existenţa Universului. Într-o abordare simplist-fonetică 
am afirma că relaţia/corespondenţa dintre sunet şi literă se rezumă la 
faptul că sunetele sunt transmise prin litere şi grupuri de litere. 
Totuşi profunzimea relaţiei: sunet şi efecte – pe traseul propagării – o 
descifrăm tot din Evanghelia lui Ioan: La început era Cuvântul [logos], 

                                                   
1 Dante Alighieri, Divina Comedie, Cântul 1, Editura Pentru Literatura, Bucureşti, 1968. 
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şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Pornind de 
la termenul logos – derivat din lego/a spune, a vorbi ajungem la înţele-
sul de a vorbi, a socoti, a gândi. Toate sensurile mintite sunt însumate 
în Cuvânt şi implict în Raţiune. 

În Orientul antic, în Asiria şi Babilonia, ca şi în Egipt, Cuvântul 
era considerat o forţă/vibraţie puternică, asemănătoare – ca nuanţă – 
conceptului ebraic. În acest caz cuvântul divin/Davar este expresia a 
ceva ce posedă o putere uriaşă. La baza rădăcinii lui Davar se află un 
sens mai profund, anume: „în spate/în dos”. Din această perspectivă 
interpretativă putem conferi şi un alt înţeles pentru Davar, anume a 
unei puteri în spatele căreia există ceva, cea ce este susţinut de un 
dincolo-atemporal. 

Davar mai are trei sesuri: vorbire, cuvânt şi faptă, iar acest 
aspect este integrat în însăşi construcţia limbii. Cuvântul este cea mai 
înaltă şi cea mai nobilă funcţie a omului şi, din acest motiv, este identic 
cu acţiunea lui. Astfel Cuvânt şi faptă nu sunt două sensuri diferite ale 
lui Davar, ci consecinţa sensului de bază. 

Goethe plasându-se pe un teren lingvistic solid faţă de Evanghelia 
lui Ioan 1:1, inspirat din rădăcina ebraică (aramaică) şi influenţat de 
sensul acestei rădăcini, spune în Faust: „La început era fapta”, iar 
Faptele nu au fost niciodată inventate. Ele au fost făcute. 

Începând cu civilizaţia lui Newton timpul era perceput ca fiind 
o curgere liniară, fiind considerat uniform în toate părţile universului 
şi independent de materie şi de spaţiu. 

John Gribbin ne certifică un alt univers de abordare, un alt cadru 
de dezbatere. Potrivit astrofizicianului: timpul nu este ceva ce curge, 
în ritmul indicat de cesornicele şi calendarele noastre, aducând în 
susţinerea teoriei sale demonstraţia einsteiniană care ne arată că timpul 
se poate comprima şi dilata. Ca o consecinţă firească, timpul nu poate fi 
absolut, şi ca atare ordinea cronologică a evenimentelor depinde de 
viteza observatorului. 

Situaţia prezentată ne permite să interpretăm şi sintagma: La 
început, să decriptam care ar fi timpul/momentul acelui Început. 
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Ce fel de înţeles măsurăm prin expresia La început? 
Cel mai adesea înţelesul de început ar fi identic cu ideea originii 

creaţiei, descrisă în Geneza 1:1, doar că „începutul” se referă la pers-
pectiva timpului, vorbind despre viitor ca şi cum ar fi deja o realitate. 
Din aceste considerente sintagma: şi Cuvântul era Dumnezeu pare să 
furnizeze premisele pentru un silogism logic, portivit căruia: Cuvântul 
era Dumnezeu. Dumnezeu era Universul! 

O astfel de sintagma, pusă în discuţie, îşi găseşte o imagine 
geamănă în compoziţia realizată de Michelangelo, în celebra Capela 
Sixtină. Ne referim la pictura intitulată: Facerea (acel dialog tăcut dintre 
Dumnezeu şi Adam). Parafrazându-l pe Petrus Damianus şi analizând 
această compoziţie a Facerii Lumii din Capela Sixtină, ne întrebăm în 
ce măsură logica poate fi folosită pentru a vorbi despre un Dumnezeu 
atotputernic1. 

Compoziţia este dominată de cele două personaje ce îşi ating 
degetul arătător, unind parcă două lumi aflate într-un alt cadru misterios 
(Grădina Edenului, un teritoriu fără arie, nedimensionat). 

În Kabala pomul din grădina Paradisului / Edenului este prezentat 
în diferite configuraţii pentru a explica anumite legi cosmice, unde 
armonia şi echilibrul, au conotaţii matematice. 

Ca o paranteză trebuie menţionat că valoarea numerică a sin-
tagmei care defineşte în ebraică Grădina Edenului este 144 iar 
valoarea numerică pentru copacul cunoaşterii este 233. Dacă îm-
părţim 233 la 144, obţinem o valoare foarte apropiată de numărul 
phi sau proporţia de aur! 

Oare este întâmplătoare această proporţie de aur? 
 

Dacă privim cu atenţie majoră secvenţa imortalizată (de cel mai 
important artist din perioada de vârf a Renaşterii italiene) nu excludem 
posibilitate de fi părtaşi la momentul conexiunii a două energii. Precum 
într-un proces de dezvoltare mezofilă este prezentată – într-un limbaj 
plastic – armonia naturii, o armonie situată între doi poli: plus şi minus. 
                                                   
1 Augustinem, The City of God, In: „De Civitate Dei”, trans. J. O’Meara, Harmondsworth, Penguin, 

1972, VIII, p. 4. 
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Din alt punct de vedere trebuie avut în vedere că – de regulă – 
mâna este corelată cu actul de cunoaştere, o cunoaştere directă – prin 
atingere. În acest caz este vorba de gestul de atingere a arătătorului 
mâinii drepte (Creatorul) cu arătătorul mâinii stângi (Adam). În vreme 
ce mâna dreaptă este corelată cu starea de putere, voinţă, afirmare, 
acţiune, cu gestul generozităţii -reprezentând puterea energetică / 
Yang, mâna stângă/mâna inimii este gestul de acceptare, cu semnul 
de receptivitate, sensibilitate – reprezentând puterea energetică / Yin. 

Dar ce semnificaţie ar avea degetul arătător, în afară direcţio-
nării sensului de conectare dorit a fi imortalizat în detaliu din Geneză? 

Să nu uităm că degetul arătător mai este cunoscut sub denumi-
rea de: index. Dacă avem în vedere că degetul arătător este degetul 
EGO-ului nostru, al punctelor noastre de vedere, al convingerilor 
noastre, putem afirma că în compoziţie index-ul defineşte rolul 
degetului cunoaşterii, pentru că majoritatea atingerilor le realizăm 
cu ajutorul lui. 
 

Observaţiile de mai sus, care ţin şi de anatomia umană sunt în 
consonanţă cu cercetările întreprinse de doi experţi în neuroanatomie – 
de la Universitate din Baltimore – care analizând Separarea luminii 
de întuneric, au ajuns la concluzia că avem parte de o reprezentare 
foarte precisă a creierului uman, a măduvii spinării şi a trunchiului 
cerebral. În susţinerea ideii, venim cu un detaliu care subliniază corelaţia 
dintre reprezentarea creierului uman şi funcţiile lui, care sunt pre-
zente în panoramica imagine a Separării luminii de întuneric. 

Pornind de la creierul uman, de la funcţiile lobului drept – non-
verbal – şi a celui stâng -raţional- constatăm că, în ciuda misiunilor/res-
ponsabilităţilor diferite, activitatea lor este într-o interferenţă continuă. 
Cei doi lobi asigură relaţia sinuoasă nu numai pentru geometria corpului 
(relaţiei: corp-mână-degete), ci şi relaţiei câmpurilor energetice, aşa 
cum se constată în poziţia budistă Varada Mudra, cu reprezentările 
celor cinci degete echivalentul celor cinci principii ale perfecţiunii 
(generozitatea, moralitatea, răbdarea, efortul şi concentrarea meditativă), 
asigurând şi comunicarea cu alte componente anatomice. În limba 
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latină, verbul comunico/are provine din adjectivul munis/e a cărui 
semnificaţie se referă la cel care îşi face datoria şi/sau îndatoritor/ 
serviabil. 

Am apelat la acest intermeţo informaţional pentru a completa 
mesajul comunicării gestuale din pictura lui Michelangelo, în sensul 
descifrării mesajului/mesajelor descrise de degetele celor două perso-
naje. Urmărind gestica degetelor, în baza regulilor care stau la baza 
digitaţiei coardelor unui intrument muzical, am putea să identificăm 
care ar fi notele/acordurile muzicale rezultate. 

În nota interpretării scriiturii de corzi / patriturii muzicale, pentru 
acel cuvântului lui Dumnezeu, putem să găsim şi o prezumtivă reprezen-
tare a armoniei sunetului, aşa cum este surprins de Michelangelo pe 
plafonul Capelei Sixtine, pe care îndrăznim să o catalogăm, ca fiind 
partitura intitulată: Muzica Universului. 

În decodarea acestui sunet apelăm şi la un enunţ provocator / 
meditativ aparţinând lui Lucian Blaga – apropiată de conceptul dantesc 
(Cerul Liniştit) – o formulă inserată în poezia Linişte între lucruri 
bătrâne1, unde exposeul filosofic blagian se opreşte asupra operei 
spiritului, pe care o însumează în expresia: La început a fost tăcerea, 
identic Genezei- am spune noi, sau (parafrazându-l pe Wittgenstei) la 
început a fost: Despre ceea ce nu se poate vorbi. 

Mediul ştiinţific defineşte Geneza ca fiind echivalentul fenome-
nului Big Bang. Astrofizicienii numesc Big Bang o explozie cosmică, 
în urma căreia au apărut câmpurile şi forţele unificate, care la rândul 
lor prin expansiune au generat câmpurile şi forţe separate. 

În aceeaşi notă interpretativă am aduce în discuţie viziunea 
biblică dar şi textele din Upanisadele hinduse, care descriu momentul 
genezei universului ca fiind un sunetul divin numit Verbul lui 
Dumnezeu, a cărui vibraţie profundă asigură coeziunea particulelor 
elementare şi transformă energia latentă în materie, în mişcare şi în 
viaţă. Este o viziune pe care o putem alătura într-o oarecare măsură 
cu textul Evangheliei lui Ioan, acel: La început era Cuvântul, unde 
                                                   
1 Lucian Blaga, Poemele luminii, Editura „Pentru literatură”, 1968. 
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Cuvântul nu este asemeni cuvântului omenesc – care odată rostit se 
stinge şi dispare. În textul biblic mai descoperim şi o altă nuanţă prin 
expresia Iar Cuvântul s-a întrupat, anume o corespondenţă cu modul 
ştiinţific de definire a rolului vibraţiilor undelor sonore, în menţinerea 
coeziunii constituenţilor subatomici ai materiei. 

Păstrând cadrul interpretativ am aminti şi efortul astrofizicienilor 
de a pune în valoare/evidenţă sunetul de fond/vibraţia universului. 

Referitor la aceste vibraţii – aşa numita muzică a sferelor- ea a 
fost descrisă şi de Pitagora, cel care consolidează ideea de Kosmos şi 
Armonie1. Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni tot prin 
teoria armoniei numerice. Numerele au o funcţie explicativă şi pentru 
corpurile cereşti. Aristotel consemnează – în relatările sale – că adepţii 
lui Pitagora erau convinşi de existenţa a 10 planete, mizând pe ideea 
potrivit căreia cifra zece este numărul perfect. Dat fiind că numai nouă 
sunt vizibile, ei inventează un al zecelea: Antihton (Contrapămînt), 
care ar putea fi exoplaneta de culoarea albastru cobalt, recent desco-
perită de astronomi graţie telescopului spaţial Hubble. 

Pitagora îşi imagina spaţiul existent între Pământ şi stelele fixe, 
aşezate într-un interval armonic perfect. De la sfera Pământului la cea a 
Lunii există un ton, de la sfera Lunii la cea a lui Mercur este un semiton 
s.a.m.d.. Viziunea lui Pitagora era explicită, în următoarea formulă: 
În unduirea corzilor este geometrie. În spaţiul sferelor există muzică, 
enunţ ce avea să devină teoria muzicii odată cu fixarea conceptului 
de cosmos. 

Începând cu această perioadă s-a lansat ideea asemănării planete-
lor cu notele muzicale, astfel: Do este Luna, Re.b este Mercur, 
Re-Venus, ş.a.m.d. Armonia sunetului este pentru filozofii antici 
greci o stare premergătoare frumuseţii. Cosmosul / Universul, este 
considerat ca un tot armonios organizat, infinit în timp şi în spaţiu, în 
opoziţie cu haosul, iar muzica este limbajul universal. 

În Kabala, fiecărei litere ebraice îi este atribuit un număr. Aleph, 
prima literă, are numărul 1, beth, a doua, are 2 şi aşa mai departe. 
                                                   
1 Chaignet Edouard Antelme, Filosofia lui Pitagora, Editura: Herald, Bucureşti, 2012. 
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Cuvântul ebraic pentru tată are valoarea numerică 3, iar cel pentru 
mamă are valoarea 41. Cuvântul pentru copil are valoarea 44: suma 
dintre tată şi mamă. Iar toate cifrele coabitează într-o armonie 
muzicală perfectă.1 Cercetări recente au demonstrat că o asemenea 
armonie muzicală o întâlnim în partiturile lui J.S. Bach, cel care a 
conferit fiecărei note valoarea unei litere a alfabetului. Muzica lui 
transmite mesaje psalmice, uneori cu semnificaţii ce ţin de limbajul 
verde/limbajul păsărilor , demonstrând că de la microcosmos până la 
macrocosmos, totul vibrează. În susţinerea ipotezei vin oamenii de 
ştiinţă care au demonstrat că într-un atom, particulele stabile au acorduri 
consonante, iar cele instabile au acorduri disonante, botezate: Muzica 
particulelor elementare, care potrivit estimărilor făcute de Joel 
Sternheimer, şi prezentate în volumul DNA Music se situează cu 
60-70 octave mai sus decât sunetele audibile”. 

Practic captarea sunetului din univers respectă principiul 
cochiliei – o cavitate umplută cu endolimfă care primeşte undele 
sonore transmise din aer sub formă de vibraţii punând în mişcare 
membrana bazală şi cea tectorială, care acţionează asupra cililor. De 
aici pornesc semnalele către creier, unde se transformă în senzaţii 
auditive. Undele sonore transmise/emise de o sursa se propagă sferic 
– în mod egal în toate direcţiile. În baza acestor date putem să înţelegem 
de ce preoţii egipteni erau reprezentaţi cu un selector purtat pe cap – 
glob asemănător unui pocal. Personajele au selectorul îndepărtat de 
creştet, fiind însoţite de imagini din cadrul reptilian, amfibian, al 
păsărilor sau al mamiferelor (semnificând o putere supranaturală). 

Ne punem întrebarea dacă reprezentările iconice ale sfinţilor cu 
aura de aur (dincolo de canoanele bisericeşti) nu au aceeaşi semnifi-
caţie, interpretări care includ şi Corpul Cauzal, nivel de corespondenţă 
cu planul cosmic. Receptoarele amintite par viabile dacă ţinem cont de 
cercetările de la NASA, referitoare la frecvenţele sonore emise de 
către planete dar şi de interacţiunile vântului Solar. 

                                                   
1 Clive Barker,The Cabala, Poseidon Press (US), 1988. 
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Cecetătorii au constatat că ionisfera se situează şi în raza audibilă 
umană. Ca atare unda înregistrată a fost numită Unda Acustică a 
Ionilor. Muzicienii Vincent Baettig şi Laurent Danis consideră că 
această undă este compusă din sunete nemodificate. Această muzică 
a sferelor, este utilizată şi pentru rearmonizarea reţelele energetice şi 
a psihicului unor pacienţi. Efectul este comentat de doctorul James 
W. Thomps, prin prisma corespondenţei acestei muzici a sferelor cu 
sunetele primoridiale, anume cele înregistrate în corpul uman. 

În final am putea spune că sunetele – Partitura sunetelor 
perceptibile şi inperceptibile – constituie fundamentul verbului divin, 
care acţionează în geneza permanentă a cosmosului, aşa cu frumos 
este descris de ezotericii, pentru care Vibraţia este Viaţa, sau folosind 
raportul limbajului matematic Unitate-Început este echivalent cu 
Unitate-Sfârşit. 
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