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Contribuţii estetice originale ale muzicii 

româneşti din a doua jumătate a secolului XX 

Irinel Anghel 

Dincolo de fenomenul folcloric-naţional, de influenţele bizantine, balcanice sau 

occidentale asupra naşterii şi afirmării curentelor muzicale în România, se află 

contribuţiile originale ale compozitorilor din acest peisaj cultural, constituit prin asimilări 

rapide şi printr-un deosebit aport de talent. Este astfel remarcabil ca în contextul unei 

diversificari ce tinde sa șteargă reliefurile, să se poată consemna o serie de estetici 

personale ale unor componenţi importanţi ai şcolii româneşti de compoziţie din a doua 

jumătate a secolului XX, adunate mai ales în jurul recuperării motivaţiilor şi sensurilor 

profunde în muzică. 

1. Muzica spectrală

Recuperarea rezonanţei naturale în muzică reprezintă prima fază a conturării 

unei arte arhetipale, primul argument pentru descoperirea şi asigurarea dimensiunii 

universale a creaţiei componistice. Căci, într-adevăr, atingerea acestei problematici nu 

înseamnă o invenţie în plan conceptual, ci se constituie ca (re)descoperire a unor legi 

naturale, eterne, originare. Se poate spune chiar că istoria muzicii europene a „evoluat” 

pe traseul treptat parcurs, al spectrului sonor, al îndepărtării de fundamentală. La 

început, muzicile se cântau la unison, apoi în cvinte şi cvarte, ulterior apar pe rând 

terţa (ca armonic 5), septima, totalul cromatic, până la clusterul contemporan, refugiat 

în zona armonicelor foarte distanţate de centrul lor de rezonanţă.  

Uitarea centrului, a fundamentalei, refugierea în disonanţă, artificializările 

temperanţei sonore, toate acestea au determinat apariţia curentului spectral, asociat 

cu alte sintagme definitorii ca muzica pan-consonantică sau hiperarmonică. Accentul 

a fost pus pe redescoperirea bazei naturale a muzicii, cu prioritate de către 

reprezentanţii şcolii componistice româneşti, a cărei întâietate teoretică şi practică 

asupra orientării este foarte puţin (aproape deloc) cunoscută pe plan internaţional.  

„Profetul” respectivei mişcări artistice a fost astfel compozitorul român Corneliu 

Cezar, care în 1965 lansează, în cadrul unei conferinţe, un atac frontal asupra artei 

moderne de tip occidental, condamnând cu precădere serialismul ‒ ca „fenomen 

alienat”, ca „sistem sonor totalitar” ce a îndepărtat muzica de la natura profundă a 

sunetului. Primele compoziţii care au concretizat respectiva idee s-au numit AUM 

(Corneliu Cezar), Iluminaţii şi Concentric (Octavian Nemescu). Cam în acelaşi timp 

(1967-1968), Stockhausen scria lucrarea Stimmung, prezentată în 1970 la New York, 

bazată tot pe rezonanţa naturală a sunetului şi însoţită de argumente ideatice 

asemănătoare. În 1972, la Darmstadt, se prezintă atât Stimmung, cât şi Concentric, 

semnându-se astfel „actul oficial de naştere” al noii direcţii: muzica pe armonice sau 

meditativă (în stare de stimmung).  
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 Cea dintâi ipostaza a orientării muzicale ce se va numi, mai târziu, spectrală, 

poate fi astfel etichetată drept eminamente empiristă ‒ cu sens negativ de către 

„scientişti”, cu sens pozitiv de către creatorii arhetipalişti.  

 Prima compoziţie ce recuperează rezonanţa naturală a sunetului este aşadar 

AUM, a lui Corneliu Cezar, pentru bandă magnetică şi formaţie variabilă, în care apare 

întreg spectrul acustic cuprins între armonicele 1-16 ale lui DO, într-o variantă 

omofonă, ca un imens acord de rezonanţă placat. Lucrarea propune ca atare o muzică 

isonică, „fundamentalistă”, integrată unei viziuni cosmicizante, a cărei construcţie 

dezvăluie mai multe structuri semnificative:  

 a) intonarea vocabulei AUM pe rezonanţa naturală ‒ ca şi cuvânt primordial prin 

care a fost creat cosmosul (în concepţia hinduistă), „vizând în A lumina, în U 

coborârea, în M sacrificiul”1.  

 b) structura de bruiaj constând dintr-o improvizaţie instrumentală  

           c) efecte vocale cu caracter magic, incantatoriu.  

 d) text conceput de autor ca poezie planetară, prin imitarea acustică a 

trăsăturilor diferitelor limbi mistice (latină, ebraică, sanscrită etc.).  

 Piesa se încheie prin reluarea vocabulei AUM determinând în ansamblul ei o 

stare meditativă pronunţată ce are la bază prezenţa unui singur sunet şi a armonicelor 

sale.  

 Cam în acelaşi timp (1967) apare lucrarea lui Octavian Nemescu ‒ Iluminaţii din 

ciclul Patru dimensiuni în timp, conceput ca şi clasă de compoziţii, bazată pe ideea de 

divizibilitate (multiplu şi divizorii săi) ce explorează prin aplicare în parametrul ritmic, 

diverse faţete ale timpului muzical.  

 În planul înălţimilor sonore, principiul divizibilităţii se doreşte analog cu cel al 

obţinerii spectrului acustic al rezonanţei naturale, în care multiplul este fundamentala, 

centrul de gravitaţie, iar divizorii devin armonicele acestuia. Se instituie aşadar o relaţie 

de corespondenţă între durate şi frecvenţe, astfel încât valoarea ritmică cea mai lungă, 

respectiv pedala ce se menţine de la începutul până la sfârşitul piesei este în acelaşi 

timp initium-ul, sunetul de bază (DO) al spectrului de rezonanţă, celor 19 divizori 

calculaţi în cadrul submulţimilor rezultante revenindu-le 19 armonice ale numitei 

fundamentale.  

 În anii '70 se produce o schimbare radicală în estetica generaţiei tributare până 

la acel moment concepţiei seriale şi structuraliste.  

 Ştefan Niculescu elaborează astfel ciclul Ison, din care lucrarea Ison II (concert 

pentru suflători şi percuţie) experimentează rezonanţa naturală cu fundamentala pe 

sunetul LA, al cărui spectru este exploatat între armonicele 5 şi 32.  

 O altă „convertire” la ideea spectralităţii aflate în faza ei de testare „empirică”, 

se înregistrează la Aurel Stroe, a cărui operă Orestia II debutează printr-o secţiune ce 

utilizează un material dedus din rezonanţa sunetului DO (Arioso-ul Oreste). Într-o 

tratare minimalistă sunt puse în valoare primele armonice (3 şi 7) ale centrului impus 

ca pedală isonică, în variante orizontalizate sau verticale (acordice). Ulterior, echilibrul 

rezonanţei este rupt prin alterări succesive, marcând trecerea într-un alt sistem de 

                                                           
1 Grete Tartler, Melopoietica, Bucureşti: Eminescu, 1984, p. 96.  
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acordaj. O posibilă interpretare a acestei acţiuni de părăsire a spectrului acustic din 

debutul operei ar fi aceea a relaţiei dintre dimensiunea naturală şi cea culturală a 

muzicii. Cultura care porneşte de la o bază naturală şi apoi se abate de la ea în drumul 

istoriei sale îşi poate avea astfel corespondenţa în însăşi esenţa dramaturgiei textului, 

în care, pe măsură ce personajele se înrăiesc, se degradează, muzica se alterează la 

rândul său. Adecvarea între scenariul lucrării şi mijloacele cu care operează Aurel 

Stroe instituie astfel starea sonoră ca simbol al stării umane în procesul continuu al 

distanţării de modelul ei natural, originar.  

Tot respectivei perioade şi esteticii sale definitorii se circumscrie şi piesa lui 

Costin Cazaban ‒ Naturalia pentru 7 interpreţi şi bandă magnetică, ce propune 

contemplarea într-o stare de non-devenire, de imponderabilitate temporală, o „plajă” 

de armonice constituită ca suport al unor intervenţii percutante ale unor diferite 

instrumente, mai mult sau mai puţin exotice.  

      Costin Cazaban - Naturalia 

Aceasta a fost deci etapa spectralismului „fundamentalist”, a „isonului” 

(rezonanţa cu fundamentala prezentă), marcând prin corespondenţă transcendentă a 
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modelului său, nevoia compozitorilor români (conştientă sau inconştientă) de revenire 

la un teism muzical, precum cel al liturghiei bizantine, în care fiecare cântăreţ, prin 

prezenţa continuă a isonului, a centrului sonor, se simte permanent în apropierea lui 

Dumnezeu. Este şi motivul pentru care, în practica bizantină se spune că „a cânta 

înseamnă a te ruga de două ori”.  

 În anii '79-'80, la Paris ia naştere grupul Itinéraire format din compozitorii George 

Grisey, Tristan Murail şi Jean-Claude Risset care abordează brusc, cu pretenţia de 

întâietate ideea utilizării spectrului acustic. Estetica lor este subordonată însă unei 

mentalităţi structuraliste, neavând spre deosebire de români nicio tangenţă cu 

dimensiunea arhetipală. Movemur et sumus, Harryphonie (Epsilon), Ursa Mare, 

Medium, Cogito trompe l'oeil, Monade, sunt câteva dintre lucrările reprezentative ce 

pun în valoare spectralitatea ca revenire la forţa originară, magică, primordială a 

sunetului, aşa cum apărea el în culturile tradiţionale, arhaice.  

 O nouă generaţie în muzica românească continuă experienţele bazate pe 

utilizarea rezonanţei naturale a sunetului, demonstrând o nevoie de perpetuare a 

preocupărilor acestei şcoli de spectralitate. Călin Ioachimescu, Fred Popovici, Liviu 

Dănceanu, realizează astfel, prin demersurile lor componistice, o sinteză a esteticilor 

anterioare, redescoperind totodată şi unele fenomene transformaţionale, graduale.  

 
      Călin Ioachimescu - Celliphonia 

 

Cel mai pregnant devine observabilă această intenţionalitate la Călin 

Ioachimescu, care operează, spre exemplu, în lucrarea Oratio II, o incursiune în lumea 

complexă a sunetului, de microcosmos viu ce iradiază o forţă miraculoasă. Secţiunile 

definite prin descrierea spectrului de armonice a 5 fundamentale (SI b, LA, FA, DO, MI 

b) acoperă prin urmare un spaţiu sonor realizat prin intermediul surselor instrumentale 

(ansamblu cameral) şi electronice (bandă şi live electronic delay), întru conturarea unei 

mari „treceri”, a unei mari tranziţii (prin intermediul armonicelor comune sau prin 
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schimbări bruşte). Preocupări similare se întâlnesc şi în alte lucrări ca Muzică spectrală 

pentru saxofon şi bandă, Palindrom/7 pentru ansamblu cameral sau Celliphonia pentru 

violoncel şi bandă, în care legile acusticii, psiho-acusticii şi electro-acusticii se 

transformă în principii de compoziţie. În cazul Celliphoniei, materialul sonor dedus din 

seriile de armonice ale sunetelor fundamentale LA şi DO favorizează procesele de 

tranzitare a discursului prin ringmodulaţia elementelor comune celor 2 spectre sau prin 

filtrarea lor, într-o proiecţie în spaţiu acustic a unei unice surse instrumentale ‒ 

violoncelul, multiplicată de 16 ori pe bandă.  

 Fred Popovici, în clasa de compoziţii Introducere în anatomia sunetului se arată 

preocupat de aceeaşi problematică a transgresiunii fonice spectrale, urmărind un 

traseu de metamorfoză continuă calculată, între următoarele stări ale sunetului:  

 a) sunet alb (respectiv zgomot, cu număr mare de frecvenţe pe o suprafaţă mică 

de timp sau cluster spectral) ‒ zona inarmonică;  

 b) spectralitatea parţială a unei fundamentale;  

 c) spectralitatea în forma curbei lui Fechner la o fundamentală;  

 d) modulaţie de frecvenţe;  

 e) revenire la zona de inarmonice din sfera foarte acută prin tranzit de extincţie.  

 În sfârşit, Liviu Dănceanu preia din aceste experienţe anumite influenţe pe care 

le concretizează parţial, ca iradiaţii de spectralitate în unele lucrări ale sale. Un 

exemplu în acest sens este concertul pentru trombon şi orchestră Şapte zile ce 

sondează relaţia între materia fonică şi proiecţia ei temporală. După mărturisirile 

autorului, òpusul se constituie ca „o încercare în teritoriul muzicii spectrale, bazată pe 

serii de armonice ascendente (naturale) şi descendente (artificiale), o abordare a 

Genezei dintr-o perspectivă sonoră”.  

 Periplul generaţiilor astfel conturat, în explorarea rezonanţei naturale a sunetului 

(la care se adaugă contribuţiile importante ale Anei-Maria Avram, Horia Şurianu, Maia 

Ciobanu sau Valentin Petculescu), cu sau fără motivaţii arhetipale, este totuşi sugestiv 

pentru reliefarea forţei cu care şcoala românească s-a impus în domeniul spectral, 

reprezentând în acelaşi timp terenul fertil din care a rodit orientarea arhetipalistă, ce a 

păstrat cuceririle respectivei idei, baza sa naturală.  

 

2. Muzica eterofonică 

 

 Categoria sintactică a eterofoniei, a cărei utilizare conştientă a fost descoperită 

prima oară la George Enescu (în prima jumătate a secolului XX), se constituie de 

asemenea ca suport de integrare în opera muzicală a modelelor simbolice 

fundamentale.  

 Ştefan Niculescu este compozitorul care a iniţiat în România orientarea 

eterofonică, analizând în profunzime sorgintea şi caracteristicile respectivului fenomen 

sonor, „descoperit de muzica actuală, dar existent şi în culturile arhaice europene sau 

extraeuropene”2. Aceasta este prin urmare sursa afirmării treptate a eterofoniei, de 

care mai departe, „tradiţia cultă europeană s-a servit cu totul sporadic şi aproape 

                                                           
2 Ştefan Niculescu, Reflecţii despre muzică, Bucureşti: Editura Muzicală, 1980, p. 271.  
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întotdeauna în asociere cu polifonia”3. Unul dintre argumente ar fi natura sistemului 

ritmic în care se manifestă cu precădere respectiva sintaxă ‒ „nu cel clasic occidental, 

ci acela numit de etnomuzicologi parlando-rubato”4.  

 Mai târziu, Boulez investeşte eterofonia cu un principiu autonom de generare, 

integrând-o (ca pe multe alte influenţe) sistemului componistic serial în următoarea 

definire: „o repartiţie structurală de înălţimi identice, diferenţiate prin coordonate 

temporale divergente, manifestată în intensităţi şi timbruri distincte”5.  

 Pentru gândirea serială, eterofonia devine astfel o simplă structură, opunându-

se ca atare total situs-ului său originar, a cărui recuperare rezultă din „observaţia unui 

arhetip autentic”. Ştefan Niculescu surprinde din acest punct de vedere fenomenul 

general al eterofoniei ca „pendulare a unui ansamblu de timbruri între două stări 

distincte şi anume:  

 a) starea contopirii timbrurilor într-o desfăşurare monomelodică sau univocală 

(unison sau octavă);  

 b) starea ramificării timbrurilor într-o desfăşurare plurimelodică sau multivocală 

tipică (eterofonia propriu-zisă) ‒ caracterizată prin distribuţia simultană la diferite voci 

suprapuse a unui aceluiaşi material muzical, prezentat în diferite variante pentru 

fiecare voce în parte”6.  

 Alternanţa între unison şi plurimelodie relevă aşadar după observaţia aceluiaşi 

autor, „raportul dintre Unu şi Multiplu, respectiv una dintre marile teme ale întregii 

gândiri antice greceşti.” Mai mult decât atât, „declanşarea unei asemenea forme 

sinusoidale are corespondenţă cu vibraţia aerului în tuburi (alternanţa nod-ventru) sau 

cu vibraţia coardelor etc., reproducând deci, pe un cu totul alt plan, un fenomen acustic 

primordial”7. 

 Acestea apar în teza teoreticianului eterofoniei, ca argumente ale arhetipalităţii 

sintaxei socotite „fenomen primar ireductibil”, ce susţin ipoteza că „actuala regăsire a 

sa în lumea modernă şi corespondenţa ei în toate culturile tradiţionale ale lumii ar putea 

avea sensul unei «întoarceri la Origini», absolut indispensabilă pentru reformularea 

fundamentală a universului nostru artistic”8.  

 Prima lucrare a compozitorului Ştefan Niculescu în care se conturează pentru 

întâia oară un anumit fel de prezentare a eterofoniei este Cantata a III-a „Răscruce”, 

ce marchează momentul părăsirii de către autor a serialismului integral. Despre acest 

òpus, Anatol Vieru aprecia că „titlul împrumutat din Arghezi se adevereşte a fi o 

răscruce nu numai în evoluţia unui maestru al muzicii româneşti, dar şi în destinele 

limbajului muzical românesc”9.  

 Germenii viitoarei consecvente maniere de creaţie cum au dovedit-o lucrările 

ulterioare apartenente lui Ştefan Niculescu, se află astfel sădiţi în partea a VI-a a 

                                                           
3 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 271.  
4 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 272.  
5 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 272.  
6 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 279. 
7 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 276.  
8 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 278.  
9 Iosif Sava, Ştefan Niculescu şi galaxiile muzicale ale secolului XX, Bucureşti: Editura Muzicală, 1991, 
p. 208.  
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cantatei ‒ Contrappunto III ‒  Eterofonia, în care „mersul vocilor se aseamănă apelor 

unei delte: când se adună într-o confluenţă (un singur sunet), când se despart în 

meandre capricioase (melodii bogat ornamentate)”10. Respectivul principiu de 

articulare a discursului muzical va fi adoptat în numeroase alte òpusuri ca Unisonos I 

şi II, Ison I (în care sunt expuse microstructuri eterofonice integrate unei macrostructuri 

de asemenea eterofone) ş.a.m.d.  

      Ștefan Niculescu – Cantata a III-a „Răscruce” 

Mai mult decât atât, Ştefan Niculescu crează forme proprii, adecvate acestei 

sintaxe: sincronia şi eteromorfia (aşa cum invenţiunea, fuga sunt forme polifonice sau 

sonata, liedul apar caracteristice pentru omofonie).  

Forma de sincronie este inaugurată prin lucrarea cu acelaşi nume (pentru 2-12 

instrumentişti), ce „prezintă simultan segmente extrase din 2 melodii înrudite, notate 

direct în ştime. Suprapunerea segmentelor este arătată într-o schemă a formei: starea 

iniţială de, liberă, individuală şi nedeterminată execuţie se transformă lent în repetarea 

colectivă a unui singur enunţ melodic, pentru a reveni progresiv în final la starea 

dintâi”11.  

10 Iosif Sava, op. cit., p. 206. 
11 Iosif Sava, op. cit., p. 235. 
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 Forma de eteromorfie presupune prin însăşi etimologia termenului, o mulţime 

de forme diferite „ce se vrea adecvată fenomenului sonor al eterofoniei, ca echilibru 

între acţiune şi contemplaţie”12 (vezi lucrarea Eteromorfie pentru orchestră mare).  

 Caracterizând întreaga creaţie a lui Ştefan Niculescu, Iancu Dumitrescu o 

descrie ca pe „un circuit de òpusuri ce par să evolueze într-o plasmă sonoră foarte 

înrudită, deci nu unică, dar care, ca azvârlită dintr-o mişcare centrifugă, dobândesc 

configurări unice, individualizate”13.  

 Subliniind importanţa demersului său inovator, Corneliu Cezar mai adaugă 

contribuţia lui Ştefan Niculescu „la străpungerea «oului de fildeş» în care se 

claustrează mare parte din muzica formală contemporană”14. Cu atât mai mult cu cât 

teoretizarea şi practica eterofoniei, ridicată la nivel de sintaxă muzicală de către acest 

compozitor, a deschis o adevărată şcoală românească, o orientare generoasă, căreia 

i s-au încadrat creatori apartenenţi tuturor generaţiilor: Tiberiu Olah, Theodor Grigoriu, 

Miriam Marbé, Octavian Nemescu, Lucian Meţianu, Mihai Moldovan, Corneliu Dan 

Georgescu, Adrian Iorgulescu, Doina Rotaru, Călin Ioachimescu, Liviu Dănceanu, 

Ulpiu Vlad, Dan Dediu etc.  

 Ţinând cont de o atare aderare necondiţionată la numita categorie sintactică, 

precum şi de datele ei intrinseci, Anatol Vieru îşi susţine astfel afirmaţia că „eterofonia 

poate fi considerată ca un element perfect opozabil tradiţiei polifonice occidentale, 

arătându-se capabil de a fi câmpul unei mari resurse de originalitate autohtonă”15.  

 

3. Muzica morfogenetică 

 

 De numele lui Aurel Stroe se leagă în componistica contemporană o serie de 

concepte, estetici şi experimente originale ale autorului, ce pornesc de la investigarea 

ontologiei piesei muzicale ca entitate, ajungând prin transcenderea acesteia la 

explorarea unor semnificaţii interpretabile la nivelul situări în planul unui meta-limbaj. 

Bunăoară, înscriindu-se în categoria muzicilor formale, sistemul de generare a claselor 

de compoziţii conceput de autor, reprezintă o construcţie logică, bazată pe un limbaj 

matematic formalizat, ce conţine un număr minim de reguli, suficiente pentru a asigura 

maxima rigoare în aplicare a rezultantelor sonore care vor fi ca atare variante (potenţial 

infinite) ale aceluiaşi algoritm.  

 Univocitatea acestei determinări, lipsa de fisură demonstrabilă a acestui sistem 

unitar, în care începutul (initium-ul) este unicul moment de singularitate al construcţiei, 

ca impuls de voinţă al creatorului în conturarea unei ontologii indiferente, independente 

în judecare de planul estetic, îl conduce mai departe pe Aurel Stroe la cercetara şi 

aplicarea principiilor unei experienţe antitetice ‒ cea a muzicilor morfogenetice, care 

acţionează în punctele slabe, vulnerabile ale figurii de regularizare (forma), 

identificabile drept stări de singularitate. Autor al unei ample lucrări teoretice (încă 

nepublicată) ‒ Muzica morfogenetică. O apropiere catastrofico-termodinamică de 

                                                           
12 Iosif Sava, op. cit., p. 209.  
13 Iosif Sava, op. cit., p. 212.  
14 Iosif Sava, op. cit., p. 235.  
15 Iosif Sava, op. cit., p. 208.  
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compoziţia muzicală, Aurel Stroe foloseşte în elaborarea sistemului său de analiză şi 

compunere a muzicii de pe o poziţie post-structuralistă, convergenţe ale unor idei ale 

lui René Thom (teoria catastrofelor) şi Ilya Prigogine (termodinamica şi teoria 

structurilor disipative).  

 Cel care a pus în discuţie pentru prima oară problema morfogenezei în domeniul 

ştiinţei (de fapt, ştiinţifico-filosofic), a fost aşadar matematicianul René Thom, a cărui 

teză vizează în principal acumulările continue ale unui organism în interferenţă cu 

mediul înconjurător care produc la un moment dat erodări ale existenţei acestuia, ce 

conduc la o ruptură, la o catastrofă, determinând schimbarea direcţiei sale de evoluţie.  

 Cu largă aplicabilitate muzicală, morfogeneza este considerată însă în cel mai 

general sens al ei, ca referinţă la procese prin care formele sunt create ori distruse. 

Iată deci, cum o matematică, prin punerea în ecuaţie a factorilor de perturbare a unei 

deveniri, ca formă de previziune şi analiză a catastrofelor, a provocat naşterea unei 

estetici ce îşi propune urmărirea genezei, a evoluţiei şi morţii, respectiv legile şi etapele 

existenţei unui organism sonor:  

 a) naşterea, compunerea unei structuri;  

 b) creşterea;  

 c) maturizarea, dezvoltarea ei deplină;  

 d) îmbătrânirea, degradarea;  

 e) moartea;  

 f) descompunerea structurii.  

 Muzica morfogenetică îşi asumă din acest punct de vedere istoria, viaţa unei 

opere tratată prin analogie cu genetica, ca biosistem, legile sale de evoluţie şi involuţie, 

mutaţiile posibile, cu atât mai mult cu cât există o strictă legătură între morfogeneza 

întregului univers şi cea individuală.  

 Conceptele morfogenetice: instabilitate structurală, atractor, bifurcare, conflict, 

catastrofă etc., vizează însă cu precădere ruptura la nivelul compoziţiei muzicale, ca 

reflecţie a unei gândiri „sparte” cu efect în planul semantic. Cu alte cuvinte, este vorba 

despre ruptura semnificativă a discursului sonor, anomaliile structurale care converg 

către un explicit mesaj denotativ, simulând confuzia mentală într-o manieră poetică, 

aşa cum este ea prezentă spre exemplu la Gesualdo, în ultimele cvartete ale lui 

Beethoven sau la Mahler.  

 În prelungirea acestor constatări, muzica lui Aurel Stroe caută să conştientizeze 

morfogeneza, să o aplice în lucrările sale, în dorinţa de a-i conferi o self-identity, prin 

urmărirea mai multor tipuri de catastrofe posibile (desprinse din lista morfologiilor-

arhetipuri ale lui René Thom sau derivate ale acestora): catastrofa de captură, de 

sciziune, de sinteză, de influenţă, de contagiune, de izolare, de agresare, de bruiaj etc.  

 Mai departe de această situare, ca urmare a reflecţiilor asupra întrebuinţării 

conceptului de paradigmă în Structura revoluţiilor ştiinţifice a lui Thomas Kuhn şi 

asupra ideii incomensurabilităţii limbajelor cu evoluţie individuală a lui Feyerabend, 

Aurel Stroe îşi pune problema în muzica sa de a găsi punţi între entităţile 

incomensurabile care de altfel, într-o privire mai largă, coexistă, prin înălţarea privirii 

componistice într-un plan superior, la nivelul metalimbajului, către obţinerea unei 

universalităţi, aflate dincolo de bariere stilistice. Aceste entităţi în creaţia lui Aurel Stroe 
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se identifică prevalent cu diferitele sisteme de acordaj existente la scară largă istorică 

şi geografică, respectiv: scara cvintelor (determinată de puterile fracţiei 3/2), scara 

temperată, scara proporţiilor şi cea a armonicelor naturale, între care compozitorul 

realizează puncte de contact, metamorfozări, unificări. Transformările la care sunt 

supuse structurile acţionează de regulă morfogenetic, prin deformarea stadiului lor 

iniţial, prin destructurarea ce conduce către realizarea unor noi unităţi sintactice şi 

morfologice. Ruptura morfogenetică poate fi astfel sesizată fie pe o axă orizontală a 

temporalităţii ce parcurge mai multe lumi sonore aparent incompatibile, fie pe verticală, 

prin suprapunerea straturilor sonore diferite între ele. Palimpsestul muzical este de 

multe ori rezultanta unui atare demers de creaţie, surprinzând simultan arii spirituale 

îndepărtate în timp şi spaţiu.  

O lucrare morfogenetică importantă este opera lui Aurel Stroe ‒ Orestia I ‒ 

Agamemnon ce tratează problema societăţilor închise, care se dezagregă în ele înşile 

şi mor. Spectatorul asistă ca atare la dizolvarea lentă a discursului ce se transformă 

pe nesimţite din muzică (oratoriu) în teatru liric şi apoi în proză (ultimele replici ale 

piesei lui Eschil). Compozitorul apelează la diferite stiluri muzicale şi la diferite sisteme 

de acordaj, succesiv sau simultan pentru a sugera „descompunerea unui corpus până 

la degradarea ce vizează toate nivelele, de la macro-abstract până la micro-concret”. 

„Scările sonore discrete devin treptat glisări, iar sunetele nemaiavând determinanţi 

acustici precişi se preschimbă în zgomote”16. Opera apare aşadar ca un sistem 

multistratificat închis, supus unei profunde mutaţii a structurilor, al cărei principiu 

dominant este generalizarea procesului de destrămare în etape ce „se profilează pe 

fundalul unui continuum al imaginaţiei”.  

 
                              Aurel Stroe – Orestia II 

                                                           
16 Radu N. Palade, Orestia I, copertă disc, Electrecord, 1984.  
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 Şi în opera Orestia II ‒ Coeforele a aceluiaşi compozitor, concepţia dramaturgiei 

sonore este subordonată esteticii morfogenetice. Principiul construcţiei sale poate fi 

astfel redus la „transformarea lentă a unor muzici aparent primitive, formate din 2-3 

sunete în edificii mai complexe şi invers” (spre exemplu, evoluţia trombonului care 

porneşte de la armonicele superioare ale lui Do, pentru a ajunge în final la cele 12 

sunete ale gamei europene).  

 De altfel, în marea ei măsură, întreaga creaţie a lui Aurel Stroe a urmărit 

întruparea unor diferite ipostaze ale tezei lui René Thom. Este cazul piesei În vis 

desfacem timpurile suprapuse, în care se află supraordonate 3 straturi sonore 

distincte: o toccată quasi-bachiană la clavecin, o melopee liberă la violoncel şi o linie 

melodică susţinută de clarinet ce aminteşte în acelaşi timp de intonaţiile unui colind, 

cât şi de spiritul improvizatoric de tip jazzistic. Calitatea meta-artistică a acestui òpus 

se manifestă în ipostaza ei poli-etajată: o muzică verticală ce presupune mai multe 

direcţii de lecturare şi în consecinţă o anumită strategie de parcurgere auditivă, într-o 

meditaţie asupra timpului prilejuită de contactul autorului cu ideile lui Gaston Bachelard 

(Dialectica duratei).  

 De asemenea, 10 piese pastorale pentru clavicord şi orgă electronică opune 

morfogenetic timbralitatea unui instrument vechi cu cea a noutăţii secolului XX, 

Anamorphoses canoniques pentru ansamblu cameral realizează pe aceeaşi linie de 

intenţie un canon al partiturii (imitaţie cu ea însăşi însă cu sunete sintetizate), ca şi o 

confruntare a ego-ului cu falsul său alter-ego, pentru ca lucrarea pentru trio de coarde, 

intitulată Mozart-Sound Introspections (realizată la 10 ani după Bach-Sound 

Introspections) să conţină comentarea şi destructurarea simultană a unui citat din 

Simfonia nr. 40 de Mozart, în care apar 10 sunete ale totalului cromatic, văzute astăzi 

ca anticipare a serialismului dodecafonic din secolul XX. Etapele metamorfozei 

realizate de compozitor dezvăluie atributele automorfice ale discursului, de la realitatea 

sonoră preluată telle quelle până la dizolvarea ei (Valsul vid).  

 Tot exemple remarcabile ale orientării morfogenetice de acelaşi autor le 

constituie Concertul pentru vioară şi orchestră, opera Das Weltkonzil unde se impune 

conceptual pendularea între 3 situări temporale şi muzicale distincte sau Prairie, 

Priéres ‒ concert pentru saxofon „in absentia”, în care toată informaţia piesei apare din 

primul minut condensată în aşa-numita „cutie neagră”, guvernată de legile 

indeterminismului, urmând ca discursul muzical astfel născut să nu fie decât o continuă 

dezvăluire a evenimentelor sonore ce nu sunt aşadar niciodată cu adevărat noi.  

 Prin recuperarea legilor naturale ale existenţei se ajunge astfel la reformularea 

artistică a ideii arhaice de degradare progresivă a tuturor lucrurilor: „Scurgerea timpului 

implică îndepărtarea treptată de începuturi, aşadar pierderea perfecţiunii iniţiale. Tot 

ce durează se fărâmiţează, degenerează şi sfârşeşte prin a pieri” (Mircea Eliade).  

 Desigur, se poate spune că, la scară istorică, toate muzicile sunt într-o oarecare 

măsură morfogenetice, fiecare lucrare muzicală modelând prin calitatea ei temporală 

unul sau altul dintre principiile respectivei teorii universal aplicabile: antagonismul 

tematic, acţiunea de prelucrare şi dezvoltare a materialului sonor, apariţia personajelor 

muzicale, stilistice chiar, ce culminează cu cazul simfoniilor lui Mahler, în care se 

evidenţiază opoziţia de limbaje şi explozia formei, a spaţiului fonic.  
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 Aurel Stroe, la rândul său pasionat exeget al lui Gustav Mahler şi al esteticii 

sale, inaugurează însă orientarea artistică morfogenetică prin conştientizarea şi 

concentrarea asupra acestor principii constructive, cu precădere asupra ideii de 

ruptură şi a implicaţiilor atât structurale, cât şi semantice ale „catastrofei”, ale 

compoziţiilor în stare de ruină. Analogia acestei viziuni o găsim în creaţia plasticienei 

Wanda Mihuleac, ce surprinde stările muribunde ale lumii carnale, supuse eroziunii 

timpului şi legităţilor sale dure, implacabile. Nu este prin urmare vorba în creaţia lui 

Stroe despre un nou cod muzical, ci doar despre o schimbare originală de optică 

asupra operei de artă, a ontologiei sale, văzută într-o perspectivă dinamică în care în 

contextul unei stări logice, normale, abaterea, anomalia, ruptura capătă relevanţă 

semantică, constituindu-se ca model al òpusurilor unor alţi compozitori tentaţi de 

aventura morfogenezei.  

 Un atare caz este lucrarea Museum Music pentru clavecin şi 12 corzi a lui Anatol 

Vieru ce propune o procesualitate sonoră în care se confruntă două „personaje” 

stilistice:  

 a) o structură extrasă din Preludiul I în Do major al Clavecinului bine temperat 

de Bach ‒ văzut ca piesă de muzeu, aparţinând trecutului muzical;  

 b) o magmă sonoră quasi-bruitistă (ca mediu fonic contemporan afişat în 

postură opozantă).  

 Acţiunea discursivă a piesei constă din confruntarea celor două lumi fonice 

diferite, incompatibile, ca proces de depersonalizare a celei dintâi entităţi (apartenente 

clavecinului), de distorsionare continuă, treptată a stilului bachian ce este asimilat, 

„înghiţit” de marea magmă a ansamblului de coarde.  

 Alte aplicaţii ale numitelor principii (morfogenetice) apar la Costin Cazaban 

(Pneuma/Vorstellung, unde se confruntă 2 concepţii opuse, 2 modalităţi de a face 

muzică sau Solve e coagula ‒ o analogie sonoră procesului alchimic cu operaţiile sale 

binecunoscute de descompunere şi recompunere a elementelor), la Cornel Ţăranu 

(Crisalide pentru saxofon şi bandă, în care din fragmentele iniţiale ale lucrării se 

formează până în final o melodie) sau la Miriam Marbé, (Trommelbass ‒ denumirea în 

muzica barocă şi clasică a pedalei pulsatorii ce se repetă continuu şi care în contextul 

piesei se „luptă” în ipostaza ei obsesivă cu celelalte planuri muzicale, ce reuşesc întru 

sfârşit să o atragă într-o altă zonă expresivă, discretă).  

 Costin Miereanu iniţiază la rândul lui un concept reperabil modelelor 

morfogenezei şi teoriei catastrofelor ‒  acela de formă muzicală temporal şi spaţial 

accidentală: „casă a oglinzilor cu aspecte nesfârşite, cristal spart şi supus perturbaţiilor 

browniene, masă spongioasă făcută din plinuri şi goluri, ”ceas moale„ indicând timpuri 

ipotetice, vizionare sau recuperate din cine ştie ce naufragiu al Atlantidei ‒ astfel ne 

apare astăzi forma muzicală complexă accidentată”17 (vezi D'un regard moiré pentru 

ansamblu cameral).  

 Octavian Nemescu se alătură de asemenea orientării morfogenetice printr-o 

serie de lucrări dintre care cele mai pregnante exemple le constituie amintitele piese 

conceptuale Memorial (în care se asistă la moartea şi naşterea unui recital, pe diferite 

                                                           
17 Costin Miereanu, Pentru o formă muzicală accidentală, in: revista Muzica nr. 3/1991, p. 98.  
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trasee de descompunere şi recompunere a programului concertistic) şi Regele va muri! 

(în care se urmăreşte moartea, distrugerea unei piese de virtuozitate, cântată de un 

instrumentist virtuoz, pe 10 instrumente succesiv, aflate în stare progresivă de 

degradare).  

 Originală şi atractivă pentru toţi cei ce văd în compoziţia muzicală o aventură a 

creaţiei, o experienţă existenţială, estetica morfogenetică aflată la începuturile 

cercetării şi aplicării sale artistice devine ca atare o promisiune a revigorării muzicii 

contemporane, cu pornire de la palierul ei semantic.  

 

 

4. Noua complexitate non-serială. Principiul ”orologiilor„ 

  

 Marea aventură estetică a secolului XX este în primul rând o aventură a timpului 

muzical. Pe de o parte, experienţele temporale au înregistrat rezultate pe traseul 

marcat de extremele condensului şi fenomenului de dilatare (aşa cum apar la Anton 

Webern, Octavian Nemescu, respectiv Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, 

Morton Feldman, La Monte Young, Giacinto Scelsi, Horaţiu Rădulescu, Corneliu Dan 

Georgescu etc. ş.a.). Pe de altă parte, problema timpului muzical creează trei tabere 

estetice distincte în funcţie de abordarea sa: discontinuitiştii, continuitiştii şi non-

evolutivii.  

 Se remarcă în consecinţă, prin adoptarea de către compozitori a unei atitudini 

sau alta, prezenţa unei viziuni reducţioniste asupra universului sonor şi, în cele din 

urmă, existenţial. În lumea vie, în cosmos nu există numai discontinuitate (vezi 

catastrofe), numai procesualităţi (vezi continuitate) sau numai non-devenire manifestă. 

Prin urmare, imperativul acestei constatări trebuia să fie sinteza numitelor dimensiuni 

temporale, integrarea lor organică într-un ansamblu unitar.  

 În altă ordine de idei, tot în secolul XX s-au mai confruntat două direcţii de 

întreprindere estetică: a simplităţii (culminând cu noua simplitate, respectiv 

polistilismul, muzica retro, muzica repetitivă, non-evolutivă, curentul New Age etc.) şi 

cea a complexităţii, mai puţin practicată, într-o varietate totuşi de întruchipări artistice: 

Ives ‒ sau polifonia straturilor disparate, incompatibile, cu evoluţie independentă, John 

Cage ‒ prin anarhia simultaneităţii hazardurilor, Olivier Messiaen ‒ respectiv utilizarea 

straturilor sonore în diferiţi timpi de evoluţie sau Brian Ferneyhough ‒ ca ultim 

descendent pe linia trasată de Schönberg, exponent al noii complexităţi seriale (mai 

exact al „noii complicaţii structurale”).  

 Iată deci că sinteza non-evoluţiei cu evoluţia continuă şi discontinuă îşi propune, 

pe lângă concilierea celor 3 ipostaze temporale, realizarea unei meditaţii asupra 

complexităţii vieţii, printr-o concepţie multistratificată. Aceasta este şi mărturia ştiinţelor 

sacre hinduiste, dintre care Atharva-Veda tratează despre cunoaşterea 

corespondenţelor subtile ale planurilor existenţei. „Pentru moştenitorul tradiţiilor 

vedice, psihologia insului apare metaforizată ca un fel de ceapă cu numeroase 
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învelişuri. Toate aceste straturi sunt pentru hindus numai învelişurile unui nucleu, care 

este Sinele incandescent al fiinţei, egal ca substanţă cu nucleul Universului însuşi”18.  

 Ia naştere astfel în muzică, din numitele considerente, o orientare cunoscută 

sub numele de noua complexitate (non-serială, am adăugat noi, pentru a o deosebi de 

direcţia lui Ferneyhough), ca ipostază a unei noi polifonii ‒ cea a categoriilor de timp 

(continuu ‒ discontinuu ‒ non-evolutiv sau cu evoluţie rapidă ‒  cu mişcare lentă ‒ 

static).  

 Ideea de a practica o atare muzică complexă apare în România la sfârşitul anilor 

'60, la doi creatori ce-şi dedică numeroase lucrări problematicii simultaneităţii straturilor 

temporale: Anatol Vieru şi Octavian Nemescu. Şi între cei doi compozitori există 

diferenţe de abordare a esteticii, survenite ca şi consecinţe ale concepţiilor fiecăruia 

despre lume. Bunăoară, Anatol Vieru rămâne fidel direcţiei inaugurate de Ives, 

guvernată de principiul incompatibilităţii, pentru care lumea nu este decât o arenă a 

disputelor şi disparităţilor. Viziunea sa exprimă astfel spiritul de sorginte existenţialistă 

ce a dominat acest secol, scepticismul omului modern care nu mai crede decât în 

aspectul exterior, vizibil al lucrurilor, redând criza, starea de conflictualitate.  

 În opoziţie, Octavian Nemescu pledează pentru ideea recuperatoare a unităţii 

straturilor care se nasc unul din celălalt şi „trăiesc” într-o strictă interdependenţă. La 

acest autor, confruntarea existenţială se află doar la suprafaţa lucrurilor, în profunzime 

lumea devenind armonioasă, unitară.  

 Cele mai importante creaţii ale lui Anatol Vieru apartenente noii complexităţi, 

noii polifonii temporale sunt Orologii, Sita lui Eratostene şi clasa de compoziţii 

Clepsidre. Contribuţia sa extrem de originală la suprapunerea straturilor sonore 

disparate este ordonarea cosmică a acestora. Se poate spune că Anatol Vieru este un 

creator obsedat de timp, de scurgerea lui Inevitabilă. În numele muzicii subordonate 

concepţiei tributare ceasurilor cosmicizante se asistă permanent la pendularea 

implacabilă a evenimentelor astfel condiţionate. Acesta este principiul Orologiilor, 

lucrare în care sunt angajate 3 straturi distincte imaginate ca evenimente disparate, 

ordonate de periodicităţi indicate minuţios (bandă magnetică în care se îmbină muzica 

lucrării Clepsidre cu o muzică vocală indiană, un dansator, un text din cartea lui 

McLuhan ‒ Understanding Media, clopote, sonerie etc.).  

 În Sonnenuhr (Clepsidra I), de asemenea se află implicate două planuri 

fundamentale:  

 a) al timpului ce măsoară ceasurile unei zile (orchestra);  

 b) al efemeridelor ‒ evenimente ce se produc pe fondul primului strat (intervenţii 

ale unor partide instrumentale sau instrumente soliste).  

 Parcurgerea sonoră a traseului imaginat capătă aspectul unei arcade muzicale 

ce traversează registrele de la cel grav spre acut şi invers, în blocuri sonore ce 

alcătuiesc fundalul imperturbabil al manifestărilor efemeridelor. Acestea, concepute ca 

personaje fonice distincte, se află într-o relaţie de disparitate totală unele faţă de altele, 

ca evenimente întâmplătoare ce eludează determinismul de tip cauză-efect. În 

                                                           
18 Heinrich Zimmer, Introducere în civilizaţia şi arta indiană, Bucureşti: Meridiane, 1983, p. 45.  
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contrast, evoluţia primului strat este continuă, într-o mişcare lentă de tip circular închis, 

un „perpetuo” ce se poate relua la infinit.  

 
Anatol Vieru – Sonnenuhr (Clepsidra I) 

 

  

Cealaltă piesă a ciclului Clepsidre adăposteşte aceeaşi idee materializată însă 

diferit: muzica-fundal susţine o serie de piese scurte, de structuri reduse ca dimensiune 

(efemeridele) aflate într-o stare schizoidă, de disparitate atât simultană, cât şi în 

succesiune.  

 Lucrarea Clepsidra II aduce astfel în planul din „spate”, orchestral, o muzică 

evolutivă continuă de tip spiralic, peste care se interpun evenimentele sonore ale 

soliştilor (nai, ţambal) sau ale unui cor, cu influenţe quasi-folclorice. Ca şi în partiturile 

anterior comentate ale lui Anatol Vieru se găsesc opuse timpul obiectiv (ca muzică 

neutrală, abstractă, non-pulsatorică) şi cel subiectiv, activ, efemerul, într-o estetică a 

non-infinitului ce relevă veşnica stare de încleştare, de inadaptare proprie condiţiei 

umane terestre.  
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Anatol Vieru – Clepsidra II 

 

În sfârşit, pentru Sita lui Eratostene pentru ansamblu cameral, într-o altă 

multiplicitate ordonată pe axa temporală, Anatol Vieru atribuie numere prime cu 

multiplii lor evenimentelor muzicale, ţinând cont de frecvenţa lor, astfel:  

 a) evenimentele sonore anonime, oarecare au cea mai mare frecvenţă;  

 b) citatele „culturale” din Beethoven, Mozart, Sarasate, Ionescu etc. au 

frecvenţă medie;  

 c) evenimentele sonore inedite se întâlnesc o dată sau de două ori.  

 Compozitorul operează în acest caz o analogie cu lingvistica: „când lingviştii iau 

în consideraţie un text de o lungime dată, ei ordonează vocabularul prin raport cu 

frecvenţa elementelor lui; se constată aşadar că, cele mai frecvente cuvinte sunt 

anonime (prepoziţii, conjuncţii), iar cuvintele pregnante au o frecvenţă redusă; există 

deci un fel de proporţionalitate inversă între frecvenţa unui cuvânt şi pregnanţa sa”19 ‒ 

principiu aplicabil prin urmare şi în muzică.  

                                                           
19 Anatol Vieru, interviu, in: revista Muzica nr. 1/1994, p. 139.  
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 În acelaşi context de preocupări, Octavian Nemescu opune stării „anorganice” 

a complexităţii, ideea de reabilitare a situs-ului unitar al lumii sonore şi cosmice, starea 

lor organică. Echivalenţa conceptuală a demersului este cea de recuperare a privirii 

asupra armoniei cosmice. Dezideratul compozitorului, urmărit în majoritatea òpusurilor 

sale de factură arhetipală apare ca şi „configurare a unei estetici a stratificării, care să 

surprindă coexistenţa, simultaneitatea mai multor straturi existenţiale ale naturii şi care 

să pună în lumină întregul şi nu numai părţile”20.  

 Planurile timpurilor muzicale la Octavian Nemescu se proiectează unul pe 

celălalt sub forma unor trepte de esenţializare ce pun în evidenţă de regulă 3 niveluri: 

suprafaţa, esenţa şi quintesenţa (esenţa esenţei sau arhetipul). Preocuparea de a privi 

realitatea în profunzime, în adâncime, deci pe verticală, relevă, în cele din urmă, 

vibraţia ultimă care nu se aude şi care uneşte toate celelalte aspecte informaţionale 

ale existenţei.  

 Polifonia de timpuri constituie prin urmare, aportul esteticii pe care o reprezintă 

la conturarea unei atitudini artistice „verticale”, holiste, integratoare.  

 

5. Muzica arhetipală 

 

 Apărută la sfârşitul anilor '60 în România, ideea arhetipalităţii artistice s-a 

materializat simultan în domenii creatoare diferite ‒ arte plastice, literatură şi muzică, 

determinând o efervescenţă spirituală generoasă, o multiplă aderenţă (cel puţin 

conceptuală) în rândurile intelectualilor avizi de valori autentice.  

 Ideea arhetipalităţii propune o schimbare radicală de mentalitate artistică, un 

dialog la o scară temporală largă, ce se adresează unei întregi epoci, prin adversitate 

declarată faţă de ideea modernităţii ce a dominat configuraţia culturală a Europei de la 

Renaştere încoace. Prin urmare, doctrina arhetipală opune dimensiunea permanenţei 

şi a stabilităţii, celei de schimbare, de instabilitate, a revoluţiilor succesive, a 

„catastrofelor” şi deci relativităţii doctrinei moderniste. Cu alte cuvinte, adevărurile 

absolute, imuabile împotriva celor relative, aflate la discreţia modificărilor gustului şi 

concepţiilor apartenente diferitelor perioade istorice.  

 Nu este vorba însă de o negare a culturii occidentale, ce poate riposta unei 

asemenea încercări de „calomniere” printr-un bagaj enorm de valori în toate domeniile 

de activitate umană, ci de propunerea unei schimbări necesare a direcţiei de mers, de 

fapt, de stabilizare a acesteia, la capătul unui drum ce părea a nu-şi mai afla 

continuarea. Este şi părerea lui Constantin Noica, aleasă din mulţimea unor opinii 

similare, aceea că „nihilismele la care am ajuns sunt la capătul de drum al perioadei 

«conjuncţiei» (vezi perioada contemporană) şi că ele sunt sortite înfrângerii, în 

curgerea şi desfăşurarea de sine a culturii europene”21.  

 În atari condiţii, soluţia de existenţă în fond a culturii, a artei, nu este decât cea 

a recuperării arhetipurilor uitate în civilizaţia guvernată de doctrina modernităţii pentru 

care regula „jocului” este invenţia, fiind incompatibile cu principiile acesteia. În acelaşi 

                                                           
20 Octavian Nemescu, Elemente arhetipale naturale în perspectiva recuperării lor de către culturalităţile 
muzicale, in: revista Muzica nr. 1/1990, p. 46.  
21 Constantin Noica, Modelul cultural european, Bucureşti: Humanitas, 1993, p. 94.  
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sens este direcţionată şi observaţia lui Carl Gustav Jung în cercetările sale asupra 

problematicii inconştientului colectiv, aceea că, de la gnostici, nu a mai întâlnit o altă 

preocupare pentru arhetip. 

 A inventa este, prin urmare, atributul propriu culturii europene, modernităţii, 

negativismului, necontenitei schimbări. Civilizaţiile arhaice trăiau însă într-o stare de 

permanenţă. Regula „jocului” lor (aşa cum o întâlnim descrisă şi de Mircea Eliade) era 

imuabilitatea legilor aflate sub semnul, sub patronajul arhetipurilor. Şi în contextul de 

împrejurări controversat al sfârşitului de mileniu, se pare că oboseala continuei 

metamorfoze a solicitat firesc, natural, revenirea la arhetipuri, ancorarea pe vaste 

principii ferme, pe nişte fundamente.  

 Tendinţa ce se impune drept urmare este cea spre un universalism. Iar 

atitudinea arhetipală presupune chiar această acţiune de recuperare a universalităţii. 

Căci, prin ea se proiectează o altă poziţionare spirituală şi creatoare, elitistă, în raport 

cu realităţile acestei lumi: situarea în miezul lucrurilor şi fenomenelor, accesul la 

esenţă. Regula „jocului” trebuie să fie descoperită fundamentelor, a legilor eterne ce 

guvernează acest univers, acest cosmos din care noi facem parte ca microcosmos 

subordonat ce conţine o informaţie similară cu cea a întregului de care aparţine. De 

aceea, accederea la permanenţele universului, la datele sale esenţiale, subtile, deci la 

universalii pentru a folosi un termen generic care să cuprindă in extenso toate 

componentele arhetipale şi atributele acestora, poate fi obţinută pe calea indicată de 

Jung ‒ ca investigare a sinelui, în acea zonă profundă a inconştientului din adâncul 

fiinţei unde sălăşluiesc arhetipurile.  

 Istoriografia termenului de arhetip ne relevă astfel prima întrebuinţare a sa ca 

Imago Dei şi apoi în Evul Mediu, drept model gnoseologic primar, originar, pentru ca 

în epoca modernă şi postmodernă teoretizările să vină din diverse domenii de 

cercetare ştiinţifică (psihanaliză, istoria religiilor, antropologie), în principal la Carl 

Gustav Jung, Mircea Eliade şi Gilbert Durand, la care se adaugă lucrările şi opiniile 

legate de problematica arhetipală, apartenente unor reprezentanţi ai artei şi mai ales 

muzicii româneşti contemporane ‒ ca singulară (deocamdată) experienţă creatoare ce 

s-a îndreptat spre valorificarea expresă a conceptului în cauză.  

 Văzute de către Jung ca pattern-uri sau modele sufleteşti şi comportamentale 

generale cu caracter suprapersonal existente în inconştientul speciei umane, de către 

Mircea Eliade ca valori absolute, paradigme ale tuturor activităţilor omeneşti, respectiv 

modele sacre, mitice, anistorice, iar de Gilbert Durand ca expresii ale profunzimilor 

existente în câmpul imaginarului, ca nuclee organizatorice şi mai departe, constante 

antropologice, arhetipurile sunt asimilate de actul creaţiei artistice în accepţii similare.  

 Idealul lui Constantin Brâncuşi de atingere a unui limbaj deasupra stilului însuşi, 

de situare peste noţiunea de cultură, după cum sesiza Eugen Ionescu, spre începutul 

lucrurilor, de a realiza toate formele într-una singură, îşi găseşte ca atare ecoul în 

plastica românească, în literatură, în teatru (aflat în căutarea arhelimbajului, a 

materrealităţii) şi cel mai pregnant în muzica românească, unde mişcarea arhetipalistă 

a luat o mai mare amploare, datorită însoţirii aplicaţiilor practice de studii, deci 

aprofundări teoretice ale compozitorilor angajaţi pe numita direcţie recuperatoare 
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(postmodernă în adevăratul sens al cuvântului), propuse ca fundamentări conceptuale 

ale respectivei orientări în stare născândă.  

 Corneliu Dan Georgescu vine astfel dinspre cercetarea etno-muzicologică, cu 

observaţia că „alături de elementele specifice unui anumit limbaj, muzica (fie cea 

folclorică, fie cea cultă) prezintă şi o serie de elemente comune (în zone şi epoci 

diferite) a căror explicaţie nu poate fi redusă la ipoteza influenţelor, împrumuturilor, 

impunând pe cea a poligenezei, motivată de factori comuni, generali umani”. Iar aceşti 

factori comuni de natură muzicală, independenţi de determinări spaţiale sau temporale 

„s-ar putea datora unei structuri psihice care ar opera prin mecanismul arhetipurilor 

inconştientului colectiv (concept pus în evidenţă de Jung)”22. Corneliu Dan Georgescu 

se preocupă aşadar de imaginile muzicale ale arhetipurilor (ca şi corespondenţe 

sonore ale acestora) pe care le identifică drept arhetipuri muzicale.  

 Aceeaşi preocupare se regăseşte şi în teza de doctorat a compozitorului Dan 

Dediu, ce vizează „constituirea unei fenomenologii arhetipale, care să poată fi aplicată 

şi altor domenii spirituale, în speţă artistice”. Noţiunea centrală a teoriei este propusă 

spre definire astfel: „arhetipul desemnează un sistem de relaţii numenale 

fundamentale, relaţii care acţionează în sensul reducerii la esenţial a realităţii 

existenţiale”23.  

 Problema naşterii unei muzici arhetipale este însă ridicată ca atare de către 

Octavian Nemescu, cu pornire de la constatarea „nevoii de recuperare în domeniul 

artisticului a unei stări universale de ordine”24. Importantă în acest caz devine, printr-o 

selecţie mult mai dificilă, reperarea „adevăratelor structuri arhetipale în arta muzicală” 

‒ cele beneficiare ale unor fundamentări naturale şi unor reverberaţii transcendente. 

Căci, „căutarea arhetipală presupune identificarea modelelor originare de ordine sub 

dubla lor dimensiune ‒ a permanenţei şi a esenţei”, respectiv „depăşirea proiecţiei 

orizontale şi recuperarea dimensiunii verticale a culturii”25. Una dintre concluziile 

compozitorului român este în prelungirea argumentelor invocate, aceea că „muzica 

poate fi considerată un limbaj universal, doar în plan arhetipal”26.  

 Din acest punct, trebuie făcută diferenţierea între arhetip şi reprezentarea 

arhetipală, aşa cum semnalează Jung, arhetipul nefiind decât un model nemanifestat, 

ideal, o „facultas praeformandi”, o potenţialitate. Corneliu Dan Georgescu subliniază, 

la rândul său, evidenţa că „arhetipurile nu au un conţinut determinat; ele nu sunt 

determinate decât în forma lor şi încă, în acest caz, într-un grad limitat. O imagine 

primordială nu are un conţinut precizat decât din momentul în care ea a devenit 

conştientă şi este, în consecinţă, umplută cu materialul experienţei conştiente”, 

concluzia compozitorului român fiind aceea că „arhetipurile nu sunt figurabile, 

exprimabile în esenţa lor, ele pot fi doar sugerate printr-un simbol”. De asemenea, 

Octavian Nemescu propune „configurarea şi în acelaşi timp recuperarea mijlocului 

                                                           
22 Corneliu Dan Georgescu, Preliminarii la o posibilă teorie asupra arhetipurilor în muzică, in: Studii de 
muzicologie, vol. XVII, p. 136.  
23 Dan Dediu, Fenomenologia actului componistic (teză de doctorat)    
24 Octavian Nemescu, Naturalitatea, culturalitatea şi transculturalitatea sunetului, in: revista Muzica nr. 
1/1990, p. 38.  
25 Octavian Nemescu, op. cit., p. 37.  
26 Octavian Nemescu, op. cit., p. 37.  
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artistic ca punte, ca intermediar între ordinea naturală şi cea arhetipală, 

transcendentă”, respectiv „reutilizarea simbolului sonor, ca icoană, ca oglindă a 

vibraţiilor şi, în felul acesta, a realităţilor ascunse, tainice, care transcend viaţa”27. 

 Traseul de la abstracţiune la imagine concretă (de la arhetip la reprezentarea 

sa) îl putem găsi ilustrat în diverse scheme ce exprimă punctele de vedere ale 

teoreticienilor cu privire la această transformare şi totodată ierarhizare pe niveluri de 

profunzime a unor noţiuni de multe ori vehiculate pe trepte egale de înţeles: schemă-

arhetip-simbol (Gilbert Durand), supraformă-formă-conţinut (Ghelasie Gheorghe, de 

pe poziţia isihasmului), model-structură-formă (Constantin Noica), arhetip-arhetrop-

ornament (Dan Dediu), sistem generator-structură de profunzime-gramatică 

generativă-structură de suprafaţă (Octavian Nemescu, pe baza teoriei lui Chomsky), 

arhetip-arhetip muzical-simbol muzical (Corneliu Dan Georgescu).  

 În ceea ce priveşte categoriile generale ale arhetipurilor, reprezentativă apare 

clasificarea apartenentă compozitorului Octavian Nemescu, în a cărui ierarhizare, 3 

etaje de existenţă ale modelelor esenţiale (transcendenţă, natură şi cultură) sunt 

asimilate unor grade ce exprimă măsura elevaţiei şi autenticităţii entităţilor 

corespondente astfel:  

 a) Arhetipuri de gradul I, transcendente sau transculturale (Arhetipul Centru, al 

Trinităţii, al Învierii, al Urcării şi Coborârii etc.);  

 b) Arhetipuri de gradul II, naturale (Arhetipul gravitaţiei, al naşterii şi morţii, al 

contrariilor, al echilibrului, ciclic etc.);  

  c) Arhetipuri de gradul III, culturale (reprezentări limitate sau ne-linitate 

geografic, generale pentru toate domeniile de activitate umană sau specifice unui 

domeniu ori altul).  

 Arhetipurile muzicale sunt, aşadar, acele reprezentări culturale specifice ‒ 

apartenente unui domeniu particular ‒ cel sonor, reperabile ca permanenţe, ca 

elemente comune în muzica tuturor timpurilor. După Corneliu Dan Georgescu, aceste 

elemente pot reprezenta „uneori detalii aparent lipsite de importanţă (intervale, celule 

ritmice sau melodice, moduri de emisie vocală, tipare simple formale etc.), alteori, 

particularităţi la nivelul organologiei (tipuri de instrumente, soluţii tehnice, de execuţie) 

sau al structurilor muzicale (sisteme melodice sau ritmice, principii de construcţie 

etc.)”. Aceşti factori comuni, unificatori (spre deosebire de cei distinctivi), care 

„depăşesc cu aparent inexplicabilă uşurinţă deosebiri de limbă, rasă, tip de cultură, 

zonă geografică sau perioadă istorică”, au o sursă, o origine comună, arhetipală.  

 O potenţială sistematizare a acestora are în vedere diferenţierea dintre planul 

paradigmatic (de vocabular fonic) şi cel sintagmatic ale discursului muzical, astfel încât 

numitele arhetipuri sonore să fie identificate şi analizate în vederea folosirii lor în 

creaţie, prin prisma integrării lor în următoarele categorii:  

 I) Arhetipuri elementare, care cuprind modelele esenţiale ale înălţimii (cadenţe, 

anacruze, figuri melodice ascendente şi descendente de tip anabasis/katabasis, 

glissando, ison, trison, relaţie armonică major/minor), ale ritmului (pulsul iambic, al 

zilei, al săptămânii, anotimpurilor, anului, al rotaţiei planetelor), intensităţii 

                                                           
27 Octavian Nemescu, Dimensiunea interioară a sunetului, in: revista Muzica nr. 4/1992, p. 51.  
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(individualizarea planurilor muzicale prin diferite intensităţii ca sugestie a structurii 

psihicului uman ‒ conştient, subconştient, inconştient) şi timbrului sonor (arhaice sau 

timbralităţii fundamentale ale naturii).  

 II) Arhetipuri formale, care presupun formele arhetipale (cu repriză, centrifugo-

centripete, evolutive transformaţionale, circulare, spiralice, dilatate, condensate, 

eterofonice, stratificate) şi principiile constructive generatoare ale acestora (repetitiv, 

ciclic, simetric, evolutiv, gravitaţional, unificator etc.);  

 III) Arhetipuri sintactice (eterofonia şi polieterofonia armonică, acordată pe 

rezonanţa naturală);  

 IV) Arhetipuri temporale ce incumbă categorii arhetipale de timp muzical 

(evolutiv/non-evolutiv, continuu/discontinuu, circular, în spirală);  

 V) Arhetipuri funcţionale, care au în vedere funcţiile arhetipale ale muzicii 

(magică ‒ de comunicare cu natura şi cu transcendenţa, morală, iniţiatică, terapeutică, 

cathartică, sincretică, non-spectaculară, ambientală ‒ de purificare a mediului, 

extatică).  

 Mai departe de această situare se întrevede un întreg corpus de linii de forţă 

teoretice, în sensul definirii orientării artistice arhetipale (cea care operează cu 

modelele sonore mai sus menţionate), cu pornire de la elaborarea unei teorii a 

câmpului unificat al artei, respectiv muzicii, trecând prin obligativitatea conştientizării, 

a intenţionalităţii utilizării arhetipurilor ‒ scoase din situs-ul lor inconştient şi supuse 

privirii „la microscop”, într-un act de „gigantizare” a unui pattern sau altul, prin 

procedeele şi principiile realizării unei „opere alchimice” (anamnesis şi revalorificare), 

către recuperarea limbajului arhetipal (prin analogie cu metoda cheng ming ‒ a 

„denumirilor corecte” cu valoare morală), către configurarea unei arte simbolice, 

neoplatonice cu o funcţionalitate şi o comunicare adecvată, având opţiunea fie a 

simplităţii (în sensul pozitiv al „primitivismului”), fie a complexităţii în dimensiunea ei 

holistă, către eludarea conflictului dintre esenţă şi specific, în sprijinul tendinţei spre un 

nou universalism, ocolind falsa arhetipalitate până la atingerea muzicii „în stare de 

cântec”.  

 Există în acest context de preocupări din peisajul componistic românesc, cum 

era şi firesc, abordări diferite ale problemei arhetipale, ce dau măsura gradului de 

apropiere sau de depărtare în raport cu idealul arhetipalităţii schiţat mai înainte. 

Numitele abordări se află astfel susceptibile de mai multe clasicifări:  

 1. Din punct de vedere al consecvenţei autorului asupra ideii arhetipale (al 

numărului de lucrări reperabile direcţiei):  

  a) creatori cu preocupări tangenţial-arhetipale ‒ cu câteva lucrări înscrise 

numitei orientări (Aurel Stroe, Ştefan Niculescu, Adrian Iorgulescu);  

  b) creatori cu preocupări consecvent arhetipale (Corneliu Dan 

Georgescu, Iancu Dumitrescu, Doina Rotaru, Octavian Nemescu);  

 2. Din punct de vedere al numărului arhetipurilor întrebuinţate:   

  a) creatori care folosesc un număr limitat de arhetipuri (Aurel Stroe, 

Ştefan Niculescu, Corneliu Dan Georgescu, Iancu Dumitrescu, Doina Rotaru, Adrian 

Iorgulescu);  
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  b) creatori ce folosesc arhetipuri în toate planurile discursului muzical, 

respectiv „Arhetipul Total” (Octavian Nemescu).  

 În afara cazurilor acestor compozitori menţionaţi, cu atitudine arhetipală în mare 

parte declarată (mai puţin Aurel Stroe), ce se impun detaliate, mai pot fi detectate în 

câmpul creaţiei româneşti contemporane şi alte contribuţii ale creatorilor la 

configurarea dimensiunii arhetipale a respectivei muzici, cum apar la Tiberiu Olah, 

Miriam Marbé, Mihai Moldovan, Ana-Maria Avram, Lucian Meţianu, Horia Şurianu, 

Mihai Mitrea-Celarianu, Liviu Dănceanu. Remarcabile devin din această perspectivă 

întrupările sonore ale capodoperelor brâncuşiene realizate de către Tiberiu Olah, 

folclorul esenţializat şi arhetipul timbral al „buciumului” sau „tulnicului” în creaţia lui 

Mihai Moldovan, rapelul la stările germinative ale existenţei, respectiv la natura 

primordială în cazul compozitorului Mihai Mitrea-Celarianu (vezi piesa Plage de Seth 

pentru 7 percuţionişti care cântă la 12 clopoţei de pescuit), sugestia ideii de arhaic 

printr-o sinteză a mai multor tipuri de culturi muzicale tradiţionale la Ana-Maria Avram 

(Archae ‒ petnru voce, saxofon şi ansamblu), conştientizarea principiului arhaeului la 

Liviu Dănceanu (Archaeus pentru vioară şi bandă) sau recuperarea ritualului în muzică 

cu o gamă largă de timbralităţi arhetipale (bucium, cimpoi, clopote) în lucrările 

compozitoarei Miriam Marbé.  

 

 

 Aurel Stroe: Arhetipul Scării 

 În cazul lui Aurel Stroe, chiar dacă nu se consideră un adept al doctrinei 

arhetipale, prin însumarea trăsăturilor creaţiei sale, rezultă un corpus incontestabil de 

elemente, dimensiuni reperabile esenţialităţii fundamentale a naturii şi a cosmosului: 

minimalismul conex cu o simplitate simbolic anvisajată, caracterul procesual al 

devenirilor sonore ce conduc la sau derivă din rupturile morfogenetice, apelul la 

eterofonie sau la rezonanţa acustică naturală, preocuparea pentru arhaicele sisteme 

de acordaj etc. Mai mult decât atât, orientării arhetipale îi pot fi integrate câteva dintre 

lucrările lui Aurel Stroe (Arcade şi clasa de compoziţii Canto) ce pun în evidenţă, în 

planul formei, un model atât natural, cât şi transcendent, prin acţiunea de „gigantizare” 

a sa, şi anume ‒ Arhetipul Scării.  

 Scara ascendentă şi cea descendentă este o reprezentare simbolică veche a 

voinţei de transcendenţă. Gilbert Durand observă astfel că „dacă ascensiunea este un 

apel la exterioritate, la o lume dincolo de ceea ce e trupesc, axa coborârii este o axă 

intimă, firavă şi delicată”28. Mai aproape însă de viziunea lui Stroe asupra Scării este 

poate Mircea Eliade, ce constată că „înşiruirea de trepte figurează plastic ruptura de 

nivel care face posibilă trecerea de la un mod de a fi la altul”29.   

 Ciclul de lucrări Canto ipostaziază ca atare pe rând, un ascensio (Canto I) şi un 

descensio (Canto II) arhitecturale, ce au ca material fonic primordial un mare număr 

de piese folclorice, suprapuse şi în felul acesta transfigurate, ce se metamorfozează o 

dată în plus, îşi modifică expresia (printr-o tehnică deci metastilistică), în funcţie de 

                                                           
28 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului: introducere în arhetipologia generală, 
Bucureşti: Univers, 1977, p. 247.  
29 Gilbert Durand, op. cit., p. 156.  
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etapele registrale ale traseului parcurs din grav spre acut sau invers, între luminos şi 

opac.  

 Acest ciclu fusese însă prefigurat de o altă piesă a lui Aurel Stroe ‒ Arcade 

pentru 11 formaţii instrumentale, ce anticipă în sinteză, prin sugestia unui arhetip 

cultural (arcada) ‒ modelele ascensio şi descensio sau anabasis şi katabasis. O 

preocupare, deci, consecventă a compozitorului asupra punţilor de tranziţie între două 

stări existenţiale (o estetică a punţii), asupra metamorfozei graduale a entităţilor fonice 

‒ perceptibile ca simboluri universale.  

 

 

 Adrian Iorgulescu: Concizia expresiei. Viziunea metastilistică 

 Apartenent unei alte generaţii, Adrian Iorgulescu îşi declină aspiraţia arhetipală 

într-un plan general, al unor dimensiuni temporal-constructive sonore, ca sinteză a 

aspectelor de arhetipalitate gestuală prefigurate de curentele anticipative orientării. 

Motivaţiile filosofice aureolează mesajul întreprinderilor sale estetice care vizează în 

multe cazuri fundamentalul, esenţialul.  

 Argumentele mijloacelor artistice pentru reperarea arhetipală a unor òpusuri ale 

compozitorului se doresc, prin urmare, maxima economie de mijloace, favorizând 

extrema concizie a expresiei, caracterul evolutiv al muzicii, care curge, se transformă 

necontenit, fără a ieşi însă dintr-o matcă structurală bine conturată iniţial, ştiinţa 

(clasică) a proporţiilor şi apreciabila coerenţă a informaţiilor structurale după principiul 

„ordinii adevărate”, „biosistemice”, arta „compensaţiei” în anvisajarea discursivă a 

binomului continuitate-discontinuitate sau mişcare-repaus (Vid şi Plin) subordonat unui 

principiu constant de edificare ş.a.m.d. 

 Câteva dintre lucrările lui Adrian Iorgulescu pot fi considerate astfel arhetipale, 

chiar dacă acestea nu urmăresc anumite modele concrete, anumite „nuclee-simboluri” 

în accepţia lui Corneliu Dan Georgescu.  

 Bunăoară, în Simfonia a III-a, viziunea metastilistică complexă asupra unui coral 

de Bach ales ca entitate-reper, adăposteşte simultan o acţiune morfogenetică ce 

întruchipează şi urmează etapele unei operaţii alchimice. Astfel, limbajul bachian este 

treptat descompus, degradat de-a lungul primei părţi a simfoniei, transformat într-o 

massa confusa sonoră (în partea a II-a), pentru ca finalul să recompună esenţa 

coralului ce capătă, într-o înveşmântare muzicală corală, o forţă de comunicare sporită 

prin semantica unei apropieri cât mai veridice de Absolutul inacceptat a priori.  

 De asemenea, Cvartetul de coarde nr. 2, compus din numai 4 sunete (mi, fa#, 

sol, si) îşi asumă, printr-un singur acord, întreaga istorie a muzicii, redusă la o esenţă 

ce primeşte diferite întruchipări de-a lungul devenirii sonore, urmând micro-trasee 

circulare şi macro-traiecte spiralice. În spiritul aceluiaşi minimalism arhetipal, se asistă, 

în debutul cvartetului, la naşterea limbajului, sunet cu sunet, printr-un demers 

procesual continuu, al adiţionărilor progresive, asimilate unei sintaxe eterofonice. Şi 

de această dată, viziunea post sau meta-stilistică a compozitorului impregnează 

rezultanta discursului muzical cu atributele universalităţii, reperabile simultan mai 

multor timpuri şi spaţii, relevând necesara altitudine a creatorului contemporan, în 

raport cu tradiţia absorbită astfel nu în litera, ci în spiritul ei.  
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Adrian Iorgulescu – Cvartetul de coarde nr. 2 

 

 Ştefan Niculescu: Arhetipul Ison. Acordarea eterofonică 

 Subliniind o dată în plus rolul pe care Ştefan Niculescu l-a avut în recuperarea 

eterofoniei şi conştientizarea ei ca sintaxă muzicală, se cer menţionate atributele 

arhetipale ale acestui străvechi mod de cântare cu dimensiuni atât culturale, naturale, 

dar şi transcendente. 

 Aspectul său de permanenţă geografică în culturile arhaice, dar, mai ales, 

starea presupusă de acordare în multiplicitate a eterofoniei, exprimă astfel situs-ul 

colectivităţilor umane individualizate, în armonie însă, ca „amintire a Paradisului 

pierdut”. În contextul predominanţei faţetei văzute şi „căzite din armonie a naturii” ‒ 

pusă în evidenţă de fenomenul contemporan analog prin trăsătura de multiplicitate 

desincronizată ‒ textura ‒ recuperarea eterofoniei nu poate fi interpretată decât ca 

ieşire din „Valea Plângerii” (cea a realităţilor deformate şi degradate) în aspiraţia către 

modelul lumii primordiale.  

 Mai mult decât atât, Ştefan Niculescu descoperă, în interiorul acestor preocupări 

ce i-au marcat creaţia, un alt pattern cultural originar ‒ isonul ‒ reprezentare a esenţei 
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esenţelor: Arhetipul Centru, al Puterii Supreme, al gravitaţiei, al Tronului ceresc. 

Ipostaza muzical-culturală a centrului este aşadar bine intuită de Ştefan Niculescu ‒ 

ca pedală a cântării ce permanentizează fundamentala în dimensiunea ei atât naturală 

(ca izvor de rezonanţă), cât şi transcendentă (întruchipare, prezenţă continuă a lui 

Dumnezeu).  

 Compozitorul român a elaborat în consecinţă un ciclu de lucrări (Ison I şi II) ce 

întrupează problematica arhetipală mai sus-menţionată, ca şi componentă a unei 

concepţii artistice şi filosofice largi, subordonate raportului dintre Unu şi Multiplu.  

 Piesa Ison I apelează bunăoară la tehnica ancestrală a isonului (termen preluat 

din muzica greco-orientală), tipică culturilor monodice. Forma lucrării (cu 2 versiuni ‒ 

una pentru orchestră de 14 solişti, a doua pentru orchestră mare) apare astfel 

sinusoidală, prin alternarea a două situaţii distincte în care se află prezentate isonul şi 

superpoziţiile de monodii: „coincidenţa tuturor vocilor în unison şi ramificarea vocilor în 

linii individuale”30.  

 
Ștefan Niculescu – Ison II 

                                                           
30 Ştefan Niculescu, Reflecţii despre muzică, Bucureşti: Editura Muzicală, 1980, p. 130.  
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 Cealaltă lucrare a ciclului ‒ Ison II, Concert pentru suflători şi percuţie ‒ se naşte 

şi ca aderenţă la mişcarea spectrală, în prima etapă (isonică) a acesteia, explorând, 

pe lângă eterofonie, posibilităţile acustice deduse din rezonanţa naturală a sunetului. 

În discursul muzical sunt antrenate astfel într-o formă palindromică, deci simetrică, 3 

tipuri de structuri: melodiile flauţilor, armoniile, blocurile sonore ale alămurilor şi 

ritmurile percuţiei. Se face aşadar trecerea treptată, procesuală de la starea non-

pulsatorică, contemplativă a primei structuri, acompaniată în grav de isonul ce se 

inserează progresiv la instrumentele de alamă, către zona pulsatorică, susţinută de 

percuţia neacordabilă (ca stare complementară), traseul fiind apoi invers parcurs către 

linişte şi acordare, unde acelaşi ison se instalează de această dată în registrul acut. 

Nevoia de ison, de simetrie, de procesualitate se împlineşte prin ethosul rezultat din 

îmbinarea armonicelor sunetului LA, puse în evidenţă de flauţi (armonicele 11-32) şi 

clopote (armonicele 5-13). Descoperirea treptată a fundamentalei realizează mesajul 

căutării centrului, care din gravitaţie se metamorfozează în prezenţă cerească: 

Arhetipul Unu, ce integrează toate existenţele sonore, „adâncirea unei unice, dar 

complexe stări, în mereu alte ipostaze”31. Intenţia arhetipală a òpusului şi-a atins astfel 

scopul în cadrul său bipolar de tip tensiune-relaxare, organic susţinut în baza 

conştientizării principiului coincidentia oppositorum.  

 O altă materializare a numitului principiu se întâlneşte în Simfonia a II-a „Opus 

Dacicum” a lui Ştefan Niculescu, ca „mariaj” între două ipostaze distincte ale timpului 

muzical: cea discontinuă şi cea continuă (dezvoltarea, transformarea materiei sonore), 

ce se află alăturate în cele două părţi cântate fără întrerupere ale simfoniei. Isonul se 

doreşte prefigurat în cea de-a doua parte, grefată pe un material de 7 sunete (6+1). 

Acest modul „parcurge întregul cerc al sistemului nostru muzical temperat”32.  

 În faţa partiturii, Ştefan Niculescu mărturiseşte o pozitivă coincidenţă ce a 

influenţat titlul şi chiar demersul òpusului său: „În timp ce lucram la Simfonia a II-a, mi-

au căzut în mână câteva studii consacrate marelui sanctuar din incinta sacră a 

Sarmizegetusei. Două aspecte m-au izbit la acest străvechi monument: 1. configuraţia 

lui de ansamblu ‒ 3 cercuri concentrice de stâlpi şi lespezi, reprezentare de tip 

mandala, simbol al totului sau al sinelui, coincidenţă a contrariilor şi 2. structura unuia 

dintre cercuri ‒ modul de 6+1 piese repetat pe circumferinţă de un număr întreg de ori. 

Toate aceste corespondenţe cu marele sanctuar circular al Samizegetusei, 

descoperite după ce schiţele mele erau încheiate, m-au încredinţat despre existenţa 

unei permanenţe a gândirii, până şi la intervale de timp atât de considerabile, în 

domenii sau linii atât de diferite şi în ciuda abisului ce separă mijloacele de exprimare 

sau formele de manifestare”33.  

 

 

 

 

                                                           
31 Ştefan Niculescu, op. cit., p. 312.  
32 Iosif Sava, Ştefan Niculescu şi galaxiile muzicale ale secolului XX, Bucureşti: Editura Muzicală, 1991, 
p. 237.  
33 Ştefan Niculescu, Simfonia a II-a (partitură), Bucureşti: Editura Muzicală, 1982.  
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 Corneliu Dan Georgescu: Arhetipul Major-Minor.  

Atemporalitatea percepţiei. Minimalismul esenţializat 

 Influenţat de filosofia orientală ‒ ca sursă inepuizabilă de simboluri şi 

reprezentări fundamentale, de scrierile lui Jung şi de rezultatele cercetărilor sale etno-

muzicologice, Corneliu Dan Georgescu se „abandonează” total esteticii arhetipale, 

urmărindu-i acesteia câteva coordonate principale, impuse sieşi ca norme de creaţie.  

 Într-un portret pe care Dan Scurtulescu îl realizează compozitorului, sunt 

relevate o serie de caractere ale muzicii sale, ce oferă marca unui stil propriu, 

inconfundabil. Trei dintre acestea apar potrivite în a demonstra arhetipalitatea creaţiei 

autorului: caracterul atemporal, caracterul minimal şi cel aşa-numit „statistic”.  

 În ceea ce priveşte prima trăsătură, este remarcat faptul că, la Corneliu Dan 

Georgescu, „o lucrare reprezintă o monostructură complexă, un bloc unic şi non-

evolutiv, în care intervin ostinato-ul, ideea de repetiţie, ideea de continuum, de buclă, 

statismul (lucrul intens al unei idei până la saturaţie), monotonia”. Şi, cu toate acestea, 

„starea non-evolutivă, statică, nu semnifică o absenţă a tensiunii ci, paradoxal, o 

cultivă, aducând-o la un nivel al expresiei de aşteptare a momentului concilierii”34.  

 În aceeaşi interpretare, recursul la simplitate, la exploatarea unui arsenal redus 

de mijloace, recte minimalismul, conţine referinţa la un alt concept contemporan ‒ neo-

primitivismul folcloric (termen formulat de Petru Comarnescu în legătură cu pictura lui 

Ion Ţuculescu), pentru ca sensul statistic să presupună „extracţia unor adevărate 

esenţe, prin renunţarea la detalii, fiind definit prin deviaţii minime în raport cu un pattern 

ales”35.  

 În contextul numitelor deziderate estetice şi în spiritul minimalismului 

esenţializant caracteristic muzicii compozitorului, se poate spune chiar că întreaga 

creaţie arhetipală a lui Corneliu Dan Georgescu este dominată de o adevărată obsesie 

a modelului Binar, de tip Ying-Yang, ce capătă diferite întrupări sonore (acord 

major/acord minor, terţă mare/terţă mică, sextă mare/sextă mică, sau combinaţii ale 

acestora). Compozitorul priveşte astfel arta sunetelor ca pe o imagine atât a 

universului, cât şi a vieţii psihice, ale cărei stări opozante ‒  bucuria şi tristeţea ‒  ating 

extensii paroxistice în manifestarea răsului şi a plânsului, ca realităţi fiziologice.  

 În lucrările sale, Corneliu Dan Georgescu extrage bunăoară modelul sonor al 

arhetipului DOI, epurând relaţia major-minor de toate implicaţiile ei stilistice, într-o 

acţiune de recuperare înnoitoare. Astfel se prezintă, spre exemplu, Cvartetul nr. 2, 

dedicat lui Mondrian, ce aduce respectivele imagini sonore în succesiune şi 

simultaneitate sau simfoniile II şi III, dedicate lui Ion Ţuculescu (Orizontale şi Privirile 

culorilor) în care acordurile majore şi minore capătă pe parcursul discursului muzical, 

în veşnica lor pendulare, întruchipări diferite, prin tehnica de scriitură sau timpul (lent 

ori rapid) de evoluţie.  

 Cele mai reprezentative pentru aplicarea arhetipului Binar sunt însă Studiile 

atemporale Corona Borealis, circumscrise esteticii non-evolutive, a căror problematică 

nouă vizează şi funcţionalitatea artei sonore, repusă astfel în discuţie prin alternativele 

                                                           
34 Dan Scurtulescu, Corneliu Dan Georgescu: portrait, in: revista Muzica nr. 11/1982, p. 35.  
35 Dan Scurtulescu, op. cit., p. 36.  
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execuţiei lor indicate de autor: „Aceste lucrări pot fi executate în concert, utilizate cu 

funcţie ambientală sau ca fundal sonor pentru alte lucrări instrumentale”36.  

 
Corneliu Dan Georgescu – Corona Borealis 

 

 Angajat aşadar orientării arhetipale, Corneliu Dan Georgescu explorează 

versantul simplităţii acesteia, contemplând în arta sa esenţele lumii, dincolo de 

aspectul ei fizic, concret.  

 

 

 Iancu Dumitrescu: Arhetipul Rezonanţei Naturale.  

           Recuperarea arhaicităţii timbrale  

 Cel mai apreciat de către criticul franco-belgian Harry Halbreich, Iancu 

Dumitrescu este considerat „o personalitate radicală şi îndrăzneţ novatoare în peisajul 

atât de bogat şi de variat al muzicii româneşti actuale”37.  

 Estetica definitorie a creaţiei lui Iancu Dumitrescu este atfel profund ataşată 

dezideratelor arhetipalităţii artistice, pe care le atinge din interiorul preocupărilor sale 

spectrale. Arhetipul Rezonanţei Naturale apare întrupat prin mijloace simple, născând 

„o muzică absolut nouă, comprehensibilă, la antipodul tuturor speculaţiilor abstracte şi 

tuturor experienţelor de laborator”38. Aventura reîntoarcerii la sursele sonore 

ancestrale urmează aşadar o cale instinctivă, intuitivă, conţinându-şi, prin impactul 

naturaleţii, o forţă de comunicare directă, ieşită din comun.  

 Câteva concepte şi tehnici componistice alcătuiesc instrumentarul de lucru al 

compozitorului şi, totodată, de cunoaştere a creaţiei sale.  

                                                           
36 Corneliu Dan Georgescu, Studiu Atemporal nr. 1 „Corona Borealis” (manuscris).  
37 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, „Roumanie, terre du neuvième ciel”, Bucureşti: Axis Mundi, 1992, 
p. 49.  
38 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 50.  
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 Mai întâi, acusmatica ‒ termen pre-socratic, pitagoreic, „desemnează arta de a 

«oculta» sursa sonoră, pentru a face mesajul mai misterios şi, deci, mai puternic”39. 

Ana-Maria Avram apreciază astfel că „acusmatica lui Iancu Dumitrescu presupune arta 

de a transforma sursa sonoră într-o metaforă, ghidând auditorul spre noi sfere ale unei 

aventuri sonore din domeniul cripticului”40. Este vorba, în fapt, despre utilizarea prin 

diferite mijloace de „preparare” a instrumentelor sau prin abordarea unor moduri de 

acţionare inedită a acestora, „a sunetelor parţiale, criptice, ocultate de însăşi natura 

lor, pentru a-şi găsi o nouă semnificaţie”41. Aşa se explică şi predilecţia compozitorului 

pentru instrumentele grave (violoncel, contrabas, fagot, trombon, tubă etc.) care 

posedă o coloană de armonice cât mai completă, recte spectrul acustic cel mai bogat. 

Din această cauză, rezultanta sonoră va crea senzaţia, prin succesiunea de „explozii” 

în interiorul sunetului, a unei muzici „subterane”, conexă practicilor magice: o magie 

misterioasă, a întunericului.  

 Tehnica acusmatică apare astfel strâns legată şi de o altă preocupare arhetipală 

a lui Iancu Dumitrescu ‒ recuperarea arhaicităţii timbrale, a modelelor de esenţializare 

acustică a naturii. Pentru că, în trecutul îndepărtat, instrumentele erau în aşa fel 

construite, pentru a imita şi prin aceasta, pentru a intra în comunicare cu vibraţiile 

acustice ale naturii sau Transcendenţei: instrumentul ca „icoană sonoră” a esenţelor 

cosmice. Prin timbru se doreau surprinse chiar şi vibraţiile primordiale care au creat 

lumea, relevându-i aşadar acestuia valenţele sale sacre. Din numitele motive, 

transfigurarea actuală a cântării instrumentale şi vocale, ca recuperare înnoitoare a 

străvechilor practici sonore, se integrează de facto esteticii arhetipaliste.  

 Mai mult decât atât, după cum observă Harry Halbreich, „într-o muzică spectrală 

şi hiper-consonantică cum e cea a lui Iancu Dumitrescu, ni se pare că recunoaştem 

ecouri ale melodiilor folclorice, ale cântecelor şi semnalelor ancestrale caracteristice 

păstorilor din Carpaţi. Spectrul conţine astfel mii de melodii virtuale, care se încarnează 

fugitiv după întâlnirile şi intersecţiile coloanelor armonice”42. Iată cum reputatul critic 

descoperă de fapt, prin descifrarea reflexelor sonore ale Arhetipului Rezonanţei 

Naturale, a iradierii lor multiple, proiecţia metastilistică pe care o favorizează 

întrebuinţarea acestui model sonor fundamental, ce-şi conţine în propria-i substanţă 

întreaga producţie muzicală, de la începuturile existenţei şi până în prezent.  

 Acest aspect motivează şi explică un alt concept atribuit creaţiei lui Iancu 

Dumitrescu ‒ cel de „sunet diagonal” sau „tehnica diagonală a sunetului”, prin care 

acesta ‒ „deopotrivă arhaic şi modern, artificial şi natural, străbate mileniile, 

proiectându-se în prezent”43. Este vorba despre Sunetul-Centru (subliniat şi prin 

practica isonului) ‒ „ca o axis mundi, în jurul căreia întreg Universul se află 

convergent”44 ‒ argument pentru care rezultanta hiperarmonică a aventurii artistice a 

                                                           
39 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 8.   
40 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 8.  
41 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 8-9.  
42 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, „Roumanie, terre du neuvième ciel”, Bucureşti: Axis Mundi, 
1992, p. 51.  
43 Iancu Dumitrescu, Ursa Mare (partitură), Bucureşti: Editura Muzicală, 1988.  
44 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 6.  
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compozitorului solicită o apropiere de ceva ce poate fi numit orfism sau „puterea orfic-

incantatoare a muzicii” (Grete Tartler).  

 La numitele atribute se mai adaugă concepţia fenomenologică, natural 

fundamentată a lui Iancu Dumitrescu asupra compoziţiei muzicale: „A compune devine 

aşadar o atitudine de chirurg sau de biolog, lucrând direct asupra plasmei sonore, a 

materiei vii şi mobile”45.  

 Estetica astfel conturată a artistului român se regăseşte în numeroase lucrări 

ale sale, ca summum constant al principiilor de creaţie.  

 Un exemplu elocvent îl constituie piesa intitulată Ursa Mare pentru 4 contrabaşi, 

2 fagoţi, 3 percuţii, pian preparat şi bandă magnetică, dedicată lui Harry Halbreich, 

unde evoluţia melodică şi temporală este una de tip parlando-rubato, în a cărei 

aventură, „interpretul poate avea revelaţia naturalităţii cosmice a sunetului”46. După 

spusele autorului, „operând cu multe spectre care fuzionează, compoziţia aceasta 

devine un hipersemn de armonice ocultate”, căruia i se adaugă o componentă ritmică 

ordonată după concepţia conform căreia „fiecărui număr îi corespunde în plan muzical 

un ritm, având estetica, etica şi pregnanţa inconfundabile”. „Interpretul poate înainta 

pe calea intuiţiei primare (pure), până la întrezări, prin proprie ordonare, existenţa şi 

autenticitatea unor ritmuri pure (ne-metrice), ce stau la baza fenomenologică a 

socmicităţii, sesizând relaţia originară dintre plin şi gol, activ şi pasiv, pozitiv şi negativ, 

concav şi convex (ritm sistolic şi diastolic) etc.”47  

 
Iancu Dumitrescu – Ursa Mare 

                                                           
45 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, op. cit., p. 52.  
46 Iancu Dumitrescu, Ursa Mare (partitură), Bucureşti: Editura Muzicală, 1988.  
47 Iancu Dumitrescu, op. cit.  
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Principii componistice similare se întâlnesc şi în Movemur et Sumus (pentru 

violoncel sau contrabas solo) sau Cogito Trompe l'Oeil (pentru pian preparat, 2 

contrabaşi şi percuţie) ş.a.m.d., unde „instrumentele, printr-o tehnică de execuţie 

specială, se întrec pe ele însele, emiţând o anumită aură care le apropie de sunetele 

arhaice, primitive, cu alte cuvinte, de acustica naturală”48.  

 
Iancu Dumitrescu – Movemur et Sumus 

 

Iancu Dumitrescu caută astfel, prin aceste demersuri, acea unitate a conştiinţei 

‒ „starea de graţie pe care a pierdut-o Orfeu prin îndoiala sa”49, demonstrând că 

„muzica bazată pe armonice naturale găseşte un răspuns posibil acolo unde 

numeroase curente ale avangardei au eşuat”50.  

 

 

 Doina Rotaru: Arhetipul Glissando. Decantarea folclorică 

 Asimilând arhetipalitatea ca pe o manieră de creaţie, Doina Rotaru şi-a conturat, 

prin consecvenţa scriiturii sale componistice, un stil individual, integrabil orientării 

arhetipale atât pentru acţiunea de modelare a unui aspect paradigmatic comun mai 

multor tradiţii folclorice orientale ‒  Arhetipul Glissando, cât şi pentru înveşmântarea 

acestuia, respectiv cumularea în discursul muzical a mai multor aspecte şi dimensiuni 

                                                           
48 Iancu Dumitrescu, partitura lucrării Ursa Mare, Bucureşti: Editura Muzicală, 1988.  
49 Grete Tartler, Melopoetica, Bucureşti: Eminescu, 1984, p. 127.  
50 Harry Halbreich, Ana-Maria Avram, „Roumanie, terre du neuvième ciel”, Bucureşti: Axis Mundi, 
1992, p. 4.  
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esenţiale, fundamentale, născute pe terenul fertil al condiţiilor favorabile, anticipative 

ale numitei mişcări artistice.  

 Ca şi la Corneliu Dan Georgescu sau Iancu Dumitrescu, se poate spune deci 

că analiza din punctul de vedere arhetipal a unei singure lucrări a Doinei Rotaru oferă 

în linii mari imaginea şi cheia de pătrundere a tuturor celorlalte òpusuri de atare factură 

apartenente compozitoarei. Astfel că, pe lângă prezenţa Arhetipului Glissando ‒  ca 

permanenţă culturală (în muzica orientală japoneză, indiană etc., dar şi românească), 

în respectiva creaţie se mai întâlnesc elemente arhetipale ca: ornamentica de tip 

folcloric, micro-repetiţiile, minimalismul sonor esenţializant, scriitura eterofonică, 

formele şi numerele simbolice ‒  constante ce asigură unitatea de stil a autoarei în 

multiple ipostaze de materializare a imaginaţiei sale fecunde.  

 Bunăoară, lucrarea Troiţe pentru ansamblu cameral (pian, clarinet şi percuţie) 

se constituie ca sinteză a acestor argumente arhetipale subordonate numărului 3 şi 

simbolisticii sale: piesă scrisă pentru 3 interpreţi cu 3 momente de unificare timbrală 

(fluiere, percuţie, voci) ce încearcă să redea 3 stări emoţionale în faţa morţii: durerea, 

revolta şi resemnarea. Pentru că cel mai vechi sens al cuvântului troiţă este acela care 

relevă înlănţuirea, îngemănarea a 3 coloane ale cerului într-un monument funerar, 

reprezentând legătura dintre viaţă şi moarte. Apoi, troiţa a căpătat o semnificaţie 

religioasă ‒  3 cruci împletite într-una singură ce reflectă unificarea (Trei într-Unul) prin 

credinţă.  

 Discursul sonor se derulează cu variaţii lente şi continue, a câtorva motive care 

amintesc de folclorul arhaic românesc, utilizând structuri modal-diatonice, permanent 

îmbogăţite cu glissande, micro-intervale, în ţesături sonore eterofonice, ale căror irizări 

curg neîncetat, totdeauna în culori inedite. Se remarcă astfel la Doina Rotaru o acţiune 

foarte subtilă de decantare a melosului folcloric referenţial, de absorbţie doar a esenţei 

acestuia prin tratarea modelelor care au mai multe origini ‒  prezente pretutindeni şi 

dintotdeauna. Conexă acestei observaţii este şi preocuparea Doinei Rotaru pentru 

recuperarea arhetipurilor timbrale: utilizarea în debutul piesei a fluierelor care, prin 

emisia multifonicelor, modelează Arhetipul Rezonanţei Naturale sau în final a vocilor 

(grave, bărbăteşti) ce sugerează, şi prin structurile melodice înfiripate, absorbţia unor 

elemente sonore de esenţă bizantină. Cel de-al treilea moment de unificare timbrală 

(percuţia) aduce, între două stări non-pulsatorice, amintirea unui dans arhaic ritual, 

puternic individualizat ritmic. Variaţia continuă a microstructurilor astfel antrenate în 

discurs, după principiul acumulării şi al rarefierii, însoţită pe alocuri de isonuri (pedale 

fonice) urmează în general un traseu melodic descendent, un katabasis, după modelul 

bocet, întâlnit în toate tradiţiile folclorice, ca exprimare simbolică a durerii, a suferinţei.  

 O altă referinţă ce poate demonstra arhetipalitatea demersului creator al Doinei 

Rotaru vizează ciclul de lucrări Spyralis (I ‒ pentru harpă,  ‒  pentru flaut şi orchestră, 

III ‒  pentru flaut alto şi chitară). Arhetipul Spirală se doreşte ca atare modelat în planul 

formei acestor òpusuri ‒  ca unul dintre cele mai vechi din mitologia europeană şi 

asiatică. În mitologia predacă, spirala face parte, alături de cerc şi roată, din ansamblul 

simbolic Solar, semnificând unitatea în diversitate, permanenta evoluţie şi 

transformare.  
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 Bunăoară, în Concertul nr. 2 pentru flaut şi orchestră ‒  Spyralis II, modelul 

spiralei este folosit atât în micro, cât şi în macrostructură, respectiv atât în jocul 

intervalic, în desfăşurarea melodică, dar şi în construcţia, în arhitectura întregii lucrări, 

ca modalitate de transfigurare a elementelor iniţiale, de direcţionare a lor spre expresii 

variate: lirică, melancolică, graţioasă sau dramatică.  

 
Doina Rotaru – Spyralis II 

 

Dorindu-se o meditaţie asupra vieţii şi a morţii, Spyralis II urmăreşte cea de a 

doua fază parcursă de simbolismul spiralei la români ‒  cea medievală creştină (spirala 

cu 7 volute), după cea arhaică, tracică (spirala cu 9 volute). Concertul se arcuieşte în 

consecinţă prin 3 părţi (fără întrerupere) ce integrează simetric cele 7 volute ale 

modelului (două în partea I, trei în partea a II-a, două în partea a III-a), fiecare volută 

având, la rândul ei, propria sa evoluţie spiralică.  

 De asemenea, Concertul nr. 3 pentru flaut şi orchestră - Cercuri magice, 

modelează celălalt simbol mitologic a soarelui ‒ Cercul (închis sau deschis), cele 
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închise „rezolvându-se” prin deschidere, iar cele deschise ajungând la culminaţii de 

cercuri concentrice. Părţile, articulate şi prin schimbarea tipului de flaut solist (bas, alto, 

normal şi piccolo) realizează astfel în structura arhitectonică şi în cea intonaţională, 

diferite rotiri ce dezvoltă continuu o idee muzicală, la care se revine întotdeauna dintr-

o altă direcţie şi cu un alt sens dobândit.  

 Pentru a mai oferi câteva exemple din creaţia de factură arhetipală a Doinei 

Rotaru, Over Time pentru flaut bas şi shakuhachi, se doreşte o punte între tradiţiile 

foarte vechi (româneşti şi japoneze) şi noile tehnici instrumentale, respectiv între 

instrumentele tradiţionale (shakuhachi, fluier) şi flautul cu posibilităţile sale actuale, 

între trecut şi prezent.  

 Lights from a rainbow, lucrare pentru orchestră de cameră, compusă sub 

semnul poeticului, al culorii timbrale, se află, tot ca argument arhetipal, la confluenţa 

numerelor sacre 3 şi 7: 3 grupe de instrumente, 3 secţiuni mari unite într-un arc, ce 

cuprinde însă 7 microstructuri, fiecare cu predominanţa ei expresivă, emoţională, 

asemenea celor 7 culori ale curcubeului.   

În sfârşit, Quartetul de coarde nr. 4 ‒ Şapte trepte spre cer se prezintă ca un 

adevărat „recital” de glissande, epuizând aproape toate variantele şi ipostazele 

respectivului model arhetipal. Este evidentă în acest caz, o dată în plus, distilarea 

folclorică pe care o întreprinde Doina Rotaru, prin aspiraţiile sale esenţializante. 

Asemănătoare oarecum esteticii lui Eugen Tăutu din pictură, a complexităţii detaliilor 

minuţios notate, a tehnicii micro-ornamentaţiei tipic orientale, maniera de creaţie a 

compozitoarei românce se profilează distinct, dacă se poate spune aşa, prin forţa 

rafinamentului, prin ethos şi culoare.  

 

 

 Octavian Nemescu: Arhetipul Total  

 Reprezentant al arhetipalităţii integrale, Octavian Nemescu este unul dintre 

artiştii care au participat la declanşarea mişcării arhetipale în România, rămânând în 

acelaşi timp consecvent respectivei idei transformată în ideal, pe care îl slujeşte 

necontenit prin creaţia şi întreaga sa existenţă spirituală, aflată într-o veşnică, febrilă 

căutare a adevărurilor fundamentale şi căilor de întrupare simbolică a acestora. De 

fapt, este foarte greu a cuprinde în cuvinte complexitatea demersurilor lui Octavian 

Nemescu, profunzimea concepţiilor sale artistice care dau adevărata măsură orientării 

arhetipale, astfel susţinută, impulsionată de acest compozitor cu forţă şi calităţi 

vizionare.  

 Octavian Nemescu este preocupat aşadar de modelarea artistică a Arhetipului 

Total (în planul tuturor parametrilor sunetului şi discursului fonic), într-o viziune 

complexă, multistratificată, polisemantică, metamuzicală. Teoria sa personală asupra 

dimensiunilor potenţiale ale arhetipurilor este elaborată ca imagine metaforică a unui 

copac, la care natura este rădăcina, tulpina este cultura ce face legătura cu coroana 

„cerească”, cu Înaltul, cu Transcendenţa. Din această perspectivă, opera muzicală 

trebuie să aibă baze naturale şi rodiri metafizice.  

 Prima lucrare ce aduce în muzică ideea, conceptul de arhetip este intitulată 

Concentric (1969), care inaugurează simultan alte două estetici importante ale 
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contemporaneităţii: cea spectrală, isonică şi noua complexitate non-serială. Concepută 

astfel ca muzică complexă, multistratificată, piesa lui Octavian Nemescu îşi dispune 

mesajul sonor în 3 planuri distincte suprapuse:  

 

C Efemeride instrumentale în formă de valuri, construite din cadenţe 

ce se apropie şi se îndepărtează de armonicele lui DO 

B Cadenţe tono-modale pe armonicele lui DO ce pun în evidenţă 

istoria şi geografia muzicii şi a omenirii 

A Armonicele lui DO 

 

 Aceste realităţi sonore reflectă următoarele modele şi reprezentări:  

 

C Reflexe culturale 

B Arhetipuri cadenţiale, permanenţe culturale 

A Arhetipul natural al Rezonanţei Acustice cu reverberaţii 

transcendente 

 

 Întru conturarea ideii de perspectivă cu simbolica sa proprie straturilor psihicului 

uman (conştient, subconştient, inconştient), cele 3 planuri sonore apar totodată în 

nuanţe dinamice diferite:  

 

C Strat instrumental În f Conştiinţa individuală 

B Bandă magnetică În mp Subconştientul colectiv 

A Bandă magnetică În p Inconştientul cosmic 

 

 Printr-o viziune metastilistică, straturile sunt integrate organic sub forma unor 

trepte de esenţializare cu sens descendent sau ascendent:  

 

  

C Suprafaţa Dezvoltări, anticipări, punţi, 

distorsionări de B 

Multiplu  

(toate 

sunetele) 

B Substratul,  

Esenţa lui C 

Teme, cristalizări gravitaţionale 

de A 

Minimal 

(3-4 sunete) 

A Substratul,  

Esenţa lui B şi 

C 

Materie primă UNU 

(central) 

  

 Şi din punct de vedere al proiecţiei lor temporale, planurile se diferenţiază astfel:  

 

  

C Evoluţie rapidă, 

orizontală 

Timp rapid 

Evoluţie continuă, procesuală, 

transformaţională 
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B Evoluţie lentă, 

orizontală 

Timp lent 

Evoluţie discontinuă, cu rupturi 

A Evoluţie verticală 

atemporalitate 

Non-evoluţie 

 

  

 Iată deci, multitudinea de integrări ale aspectelor furnizate de piesa Concentric 

a lui Octavian Nemescu, ce foloseşte în sinteză Arhetipul Rezonanţei Naturale, tehnica 

isonului, Arhetipurile cadenţiale, gravitaţionale ‒ ca fixaţii, elemente invariabile în 

cadrul cântărilor, esenţe minimale, microrepetiţii, sintaxa eterofonică, aspecte 

morfogenetice în existenţa efemeridelor influenţate de memoria subconştientului 

colectiv, evoluţie procesuală şi non-evoluţie, estetica stratificării, principiul holist, 

raportul dintre Unu şi Multiplu ‒ toate subsumate concepţiei metastilismului vertical, ca 

privire în adâncimea realităţilor sonore, către natura lor tainică, eternă. Este motivul 

pentru care Radu Stan constată, în 1973, calitatea acestei piese ca „puternică 

deschidere metaforică de o mare frumuseţe: tot ce este şi va fi devenire, sentimentul 

de împreună, crearea unei armonii lipsite de stridenţe, transcenderea sunetului prin 

imagini, misterul legendelor şi răspândirea vieţii”51.  

 Arhetipul Trison ‒ simbol al Trinităţii divine, l-a inspirat de asemenea pe 

Octavian Nemescu, pentru compunerea unui òpus intitulat ca atare (Trison), ce 

reformulează acest model, cultivat cu precădere în muzica europeană creştină, prin 

aşezarea Fundamentalei (DO) în registrul infragrav, percepută ca glas de Tunet al 

Tatălui, a cvintei în registrul mediu (ca armonic 12), accesibil omului (Fiul) şi a terţei în 

zona supraacută, ca armonic 80 (Sfântul Spirit). Octavian Nemescu realizează astfel 

prin această piesă, prin investiţia ei polisemică, o adevărată teologie sonoră, o muzică 

sacră, ce se sprijină pe simboluri fonice, numerice, timbrale, ritmice, dinamice, cu alte 

cuvinte, pe Arhetipul Total.  

 Trisonul, adus în starea lui naturală, cu reverberaţie transcendentă, 

încununează de 3 ori pe parcursul discursului muzical, o meta-cadenţă IV-V-I ce naşte 

şi absoarbe o suită întreagă de evenimente sonore, dispuse în 7 straturi (notate în 

partitură de la exterior spre interior) dintre care I-II, III-IV, V-VI, formează perechi 

simetrice ce pun în evidenţă o ierarhie a esenţializării. În cadrul relaţional al cadenţei 

(epurată de orice context cultural), treapta a IV-a are semnificaţia naturii în stare 

născândă, reprezentată în plan timbral printr-un zumzet fundamental ‒ ca sunet al 

gestaţiei. În jurul său se ţes microstructuri muzicale, „glasuri” ale culturii realizate în 

mai multe trepte de carnaţie stilistică sau de purificare (în funcţie de apropierea sau 

îndepărtarea de continuum-ul subordonatei existenţiale). Cele 3 explozii cadenţiale ale 

partiturii semnifică, în acest context, cele 3 manifestări perceptibile ale Tatălui: pe 

muntele Sinai, la botezul lui Isus şi cea de la sfârşitul tuturor Timpurilor  

În plan ritmic este modelat arhetipul iambic ‒ al pulsului vital ce însufleţeşte 

straturile mai mult sau mai puţin esenţializate ale culturii, care însoţesc „miezul”, centrul 

                                                           
51 Radu Stan, Zbărutorii, in: revista România literară, 22 februarie 1973.  
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gravitaţional non-pulsatoric. Se realizează ca atare din punct de vedere temporal, o 

sinteză între starea permanentă de non-devenire şi cea dinamică de evoluţie, de 

mişcare continuă.  

 
Octavian Nemescu – Trison 

 

 Forma lucrării este una a ciclicităţii binare de tip „iarnă/vară” ca ipostază a unei 

macrorespiraţii a cosmosului:  

Iarna = inspiraţie, absorbţie, odihnă, sistolă 

Vara = expiraţie, explozie, diastolă 

 În acelaşi spirit, Natural-Cultural propune o întruchipare muzicală a viziunii 

naşterii cosmosului, cu pornire de la sunetul SOL ‒ a cărui semnificaţie, relevată de 

Alain Daniélou pentru muzica hindusă, desemnează prezenţa Divinităţii în Creaţie 

(Shiva sau Fiul Întrupat). Urmând trasee spiralice, discursul se află astfel într-o 

continuă căutare a fundamentalei (DO) şi a Sfântului Spirit (armonicul 80), înaintând 

pe ramificaţiile spectrului de reuonanţă al centrului presupus. Sunetul Sol apare aşadar 

ca o „sămânţă”, ca un germene (ADN-ul) ce expulzează creaţia, conţinând în latenţa 

existenţei sale vibraţiile tuturor regnurilor până la om, reprezentat prin cuvântul 
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Emanuel (Dumnezeu este cu noi) ce semnifică însăşi prezenţa lui Hristos. Referinţa la 

Geneză se reflectă chiar şi în structura formei lucrării ce apare împărţită pe zile şi pe 

cicluri (de Foc, Pământ, Aer , Apă). În prima versiune a sa, „copacul” sonor rodeşte în 

fiecare zi a creaţiei, iar în cea de a doua rodeşte numai în ziua de vineri, atunci când, 

conform textelor biblice, apare omul.  

 
Octavian Nemescu – Natural – Cultural 

 

 Natural-Cultural se profilează astfel ca o adevărate carte a regnurilor ce rămâne 

deschisă în continuare (aşa cum au fost scrise o carte a orgii, o carte a modurilor). 

Fiecare regn (mineral, vegetal, al insectelor, al păsărilor, animal şi uman) are vibraţiile 

sale distincte. Spre exemplu, la regnul vegetal sunt modelate ‒ zumzetul fermentării 

musutului de strugure, vibraţia unei plante în creştere, a unei plante care înfloreşte, 

care respiră sau, pentru insecte ‒ vibraţiile gestaţiei, ale greierilor, albinelor, chemările 

de împerechere la păsări, animale etc.  

 Germenele conţine tot universul în el, structura sa timbrală, ca identitate a 

macrocosmosului cu microcosmosul, expulzând, născând regnurile într-o 

procesualitate ordonată de identitatea zilelor de creaţie. Autorul recomandă de aceea 

ca audiţia să se facă într-o zi de Duminică (prima zi a Creaţiei), pe înălţimea unui munte 

sau într-un templu, spre malul mării, dimineaţa, la răsăritul soarelui, întru potenţarea 

maximă a simbolisticii complexe a lucrării.  

 Un alt òpus al compozitorului Octavian Nemescu, ce are de data asta o 

dominantă arhetipală în contextul complexului simbolic sonor, este piesa intitulată 

Sonatu(h)r ‒  de la sonanţă, natură, uhr (ceas) şi ur (codul universal) ‒ un metacuvânt 



Contribuţii estetice originale ale muzicii româneşti                                                                     Irinel Anghel 
din a doua jumătate a secolului XX 

39 
 

ce integrează şi concentrează 4 semnificaţii majore, fundamentale. Constanta 

arhetipală a lucrării o reprezintă modelul cadenţial, Sonatu(h)r fiind o piesă alcătuită 

numai din cadenţe, curăţate însă de orice carnaţie stilistică, de orice particularitate, ce 

apare în varianta timbrală a sonorităţilor unor diferite insecte. Numitul arhetip 

cristalizează în toate ipostazele asumate, în jurul armonicelor sunetului DO, într-o 

adevărată „polieterofonie” cadenţială, dacă o putem numi aşa, ca rezultat al acţiunii de 

multiplicare pe verticală.  

 Explorând continuu domeniul arhetipurilor muzicale, ca imagini, reprezentări, 

simboluri ale matriţelor esenţiale, primordiale, Octavian Nemescu şi-a adâncit, pe 

măsura compunerii òpusurilor, viziunea artistică, ce a căpătat profunzimi remarcabile. 

Astfel se prezintă Cvartetul de coarde pentru miezul nopţii ‒ o meditaţie asupra 

intervalelor ca modele ale psihologiei abisale. Bazându-se pe universalitatea 

semanticii intervalelor, compozitorul încearcă astfel în acest cvartet să le repună în 

drepturile lor psihologice:  

 a) terţa mare ‒ bucurie, linişte, viaţă, principiu solar 

 b) terţa mică ‒ tristeţe, moarte, principiu lunar 

 c) secunda mare ‒ lamentaţie, manifestare a neliniştii 

 d) secunda mică ‒ agitaţie, instabilitate totală 

 Din convingerea că psihicul, sufletul omului trebuie deschis ca pe o carte şi 

văzut până în străfunduri, Cvartetul pentru miezul nopţii se doreşte ca atare, o carte a 

vieţii, structurată în 24 de secţiuni (prima parte) corespondente celor 24 de ore ale unei 

zile, cu pornire din centrul fiinţei (terţa mare), îndepărtare de acesta şi revenire la 

initium. Prin extindere semantică, momentele parcurse sonor ale zilei se doresc 

analoge întregului ciclu existenţial (naştere, maturitate, bătrâneţe), ceasurilor vieţii prin 

care nu mai poate fi atinsă starea pură de linişte a copilăriei.  

 A doua parte a cvartetului reprezintă o metapiesă în raport cu cea dintâi, privirea 

de dincolo a vieţii parcurse. Căci aceasta este şi motivaţia indicaţiei interpretării lucrării 

la miezul nopţii ‒ ca punct crucial de trecere de la o zi la altă zi, de la o stare existenţială 

la alta, de la viaţa pământeană la cea de dincolo. Discursul muzical realizează astfel o 

recapitulare esenţializată şi condensată a primei părţi a òpusului, de fapt 12 absorbţii, 

implozii, echivalente celor 12 bătăi ale ceasului ‒ atât în planul intervalelor (ce se 

micşorează), cât şi în cel strict temporal. Modificarea calităţii intervalicii muzicale aduce 

cu sine şi schimbarea sensurilor investite. Locul terţei mari este luat de terţa mică, ce 

semnifică tristeţea; cel al acordului micşorat (ca suprapunere de terţe mici) este preluat 

de triton (angoasa ca o prezenţă satanică), iar secunda mică este înlocuită cu cea 

micşorată din sistemul netemperat ‒ imposibilitatea dureroasă a unisonului. Din când 

în când se mai produc întâlniri „fugare” ale discursului ca atare conturat, cu trisonul 

major ‒ simbol al Trinităţii divine.  

 Cvartetul pentru miezul nopţii este precedat însă de un număr de exerciţii de 

practicare a meditaţiei lăuntrice, asupra terţei mari şi mici, într-o acţiune intimă, 

ritualică, ascetică. Octavian Nemescu solicită astfel naşterea unui nou interpret al 

muzicii viitorului secol, într-o privire ce depăşeşte acest timp istoric, către o nouă eră, 

pătrunsă de sentimentul sacrului.  
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 6. Condensul spaţio-temporal şi estetica eshaton-ului 

  

 În contextul preocupărilor sale arhetipale, compozitorul Octavian Nemescu îşi 

mai asumă paternitatea a două estetici originale: a condensului spaţio-temporal şi a 

codei (eshaton-ului).  

 Prima dintre acestea se naşte ca replică a practicii dilatării timpului muzical, 

extrem de răspândită în rândurile creatorilor secolului XX (Karlheinz Stockhausen, 

Morton Feldman, La Monte Young, Horaţiu Rădulescu, Corneliu Dan Georgescu etc.). 

Ea pune în evidenţă implozia timpului, absorbţia, acţiunea de concentrare şi 

esenţializare ce-şi declină ascendenţa în haiku-urile japoneze sau în maxima concizie 

a lucrărilor lui Anton Webern. Replica numitei estetici are în vedere faptul că starea de 

dilatare este una non-gravitaţională, centrifugală, de îndepărtare, scăpare de centru, 

în timp ce aceea de condens este o stare puternic gravitaţională, centripetă, prin care 

spaţiul şi timpul se contractă, se adună într-un punct, lăsând în jurul său locul vid ‒ ca 

orizont al contemplaţiei. 

 Dilatarea şi condensul sunt, de fapt, respiraţia şi inspiraţia cosmosului, „ochiul 

de muscă” ce percepe microexistenţa şi cel de „elefant” al macrocuprinderii. Pe când 

experienţa dilatării duce însă la rarefiere, la însăşi distrugerea structurii, ca stare în 

interiorul sunetului, cea a condensului propune clipa aflată în afara respectivei 

structuri, prin care intervalele sunt percepute simultan, cu întregul lor ethos.  

 Ciclul de piese intitulat Spectacol pentru o clipă materializează sonor această 

viziune, printr-o adevărată constelaţie de momente condensate, de piese devenite în 

totalitatea lor centre de gravitaţie spaţio-temporală. Ca o ripostă şi în planul intensităţii 

la estetica lui Morton Feldman, clipele apar în fortissimo possibile, căpătând astfel 

semnificaţia revelaţiei transcendente, a deschiderii fulgerătoare a cerului într-o 

fracţiune de secundă.  

 
Octavian Nemescu – Spectacol pentru o clipă 
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 Cea de-a doua estetică inaugurată de Octavian Nemescu, a codei, vizează un 

parcurs firesc al istoriei muzicii (al unor repere importante ale sale), pe traiectoria 

principalelor segmente ale formei de sonată: expoziţie, dezvoltare, punte, concluzie, 

codă. Bunăoară, estetica expozitivă îi este proprie creaţiei mozartiene, fluxului său 

tematic neîntrerupt, cea dezvoltătoare lui Beethoven ‒ ca prelucrare, travaliu al 

materialului tematic, dus până la ultima consecinţă. Mai departe, Anton Webern îşi 

revendică, prin aspectul concentrat al òpusurilor sale, o tehnică concluzivă, pentru ca 

repetitivii, continuitiştii anilor '60-'70 ai contemporaneităţii să experimenteze o estetică 

a punţii non-finite. Un singur segment formal a rămas astfel neexploatat de creaţia 

muzicală, şi anume coda.  

 Preocupat de această problematică, Octavian Nemescu descoperă soluţia 

muzicii muribunde sau în stare născândă, după reflecţia lui Mircea Eliade, conform 

căreia „sfârşitul e implicat în început şi viceversa”. Lucrările reperabile acestei viziuni 

modelează arhetipul cadenţei finale, uneori în relaţie cu aspectul său complementar ‒  

cel al anacruzei, al incipitului primordial. Două sunt formele pe care ciclul de lucrări 

circumscrise numitei estetici le abordează:  

 a) forma de „copertă” 

 b) forma de „ierbar” 

 Cele mai multe òpusuri se înscriu primei categorii conceptuale, fiind alcătuite 

din două „cortine” muzicale: prima ca piesă de debut a concertului, iar cea de a doua, 

ca ultimă piesă a întregii manifestări artistice, căreia i se află integrată. Astfel se 

prezintă, spre exemplu, lucrarea  Finaleph pentru orchestră, a cărei primă secţiune 

(Final) este formată din 5 cadenţe ce ies una din alta, din ce în ce mai dilatate temporal 

şi care parcurg un traseu intonaţional descendent (un katabasis) în căutarea centrului 

(DO). Simbolul morţii extins de la individ la epocă induce treptat şi o stare de rărire a 

pulsaţiei discursului, pe măsura purificării, a esenţializării sale. În replică, Aleph 

(Învierea), pornind de la respectivul punct final, aduce 12 anacruze „” ca trepte de 

transfigurare sonoră, într-un anabasis ce culminează cu întâlnirea spectrului armonic. 

Este şi cazul piesei Finalpha pentru trombon, percuţie şi bandă magnetică, care 

antrenează în acelaşi mod simbolurile finale şi cele ale noii geneze, întru demonstraţia 

faptului că „eshatologia nu este decât prefigurarea unei cosmogonii a viitorului”52.  

 O altă situaţie a formei muzicale „de copertă” la Octavian Nemescu este ilustrată 

de lucrarea Alpha Omega recidiva pentru orchestră, în care Alpha durează doar 3 

secunde, conţinând o mare anacruză, pe relaţia armonică I-V, ca imagine sonoră a 

exploziei primordiale, ca moment al actului de Creaţie divină. În compensaţie, Omega 

propune, în finalul concertului, 40 de cadenţe, grefate pe o meta-relaţie (V-I), 

deţinându-şi semnificaţia celor 40 de zile ale desprinderii sufletului de trup „” ca arhetip 

al Eshaton-ului, al distrugerii ultime. Cadenţele în succesiune se află într-o stare 

progresivă de esenţializare, generând astfel semantica a 40 de despărţiri „” de trup, de 

deprinderi, de naţie, de cosmos etc.  

                                                           
52 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti: Univers, 1978, p. 50.  
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 În ceea ce priveşte forma de „ierbar”, aceasta pune în evidenţă o suită de 

cadenţe finale ce încadrează fiecare lucrare a concertului de care aparţine, precum 

paginile ierbarului care cuprind o suită de piese de colecţie (vezi ciclul Finalis):  

 

cadenţa Piesa     cadenţa Piesa     cadenţa    Piesa       cadenţa 

finală               A     finală    B     finală   C       finală 

   a                   b                    c                     d 

 

 Un caz particular îl reprezintă compoziţia intitulată Finalis septima, ce alătură 

într-un continuum aceste modele cadenţiale, în număr de 7, ierarhizate pe o tipologie, 

de la cea eroică de tip beethovenian, la cea smerită, bachiană, parcurgând pe fundalul 

unui strat sonor non-evolutiv, drumul ieşirii din timp, ca dilatare populată de condensări, 

revelaţii, într-o tehnică a „şocurilor” sonore, pentru scoaterea spectatorului din starea 

de inerţie.  

 Iată, deci, foarte sumar descrise, traseele arhetipale ale creaţiei lui Octavian 

Nemescu, compozitor ce s-a confirmat, aşa cum apreciază şi Costin Cazaban, ca „un 

component dintre cei mai interesanţi, mai personali şi mai consecvenţi cu sine ai 

generaţiei sale.”53 

 

 7. Muzica imaginară 

 

 O reacţie la invazia cotidianului în muzică, a esteticii agresive şi, în general, la 

actul muzical spectacular, exterior, cu prelungirile sale în perioada contemporană ‒ 

datorate intervenţiilor mass-mediei, se doreşte aşa-numita muzică imaginară ‒ 

tentativă unică (deocamdată) de reală depăşire a epocii ego-ului creator, ce-i aparţine 

tot compozitorului român Octavian Nemescu. Noul gen muzical se naşte deci pe fondul 

preocupărilor pentru redescoperirea modelelor fundamentale de ordine sonoră, ca o 

variantă sau o consecinţă a curentului arhetipal.  

 Meditând asupra rezultatelor obţinute în sensul desacralizării artei de-a lungul 

istoriei sale, de la Renaştere până astăzi, Octavian Nemescu observă astfel că 

„dezvoltarea conştiinţei smerite la temelia proiecţiei individuale, derapajul fiind realizat 

prin intermediul cadrului spectacular al evoluţiei”. Aşteptarea compozitorului se 

direcţionează ca atare spre o nouă epocă ‒ „cu miza pe individualul lăuntric, eliberat 

de toate servituţile şi presiunile colectivului, supus de bunăvoie unei ordini comune, de 

natură şi de proporţie universală, cosmică, ca reflectare a unei ordini transcendentale”. 

„Întrevăd această perspectivă ‒ spune compozitorul ‒ ca aparţinând unei ere 

nonspectaculare, introvertite”54.  

 Potenţiala soluţie de intrare pe acest nou făgaş, respectiv calea muzicii 

imaginare, se argumentează firesc, în continuarea acestei pledoarii prin evidenţa că 

„muzica va trebui să-şi găsească alte căi şi genuri de manifestare, care să corespundă 

                                                           
53 Costin Cazaban, Dialog cu istoria, in: revista Luceafărul, 24 februarie 1973.  
54 Octavian Nemescu, Dimensiunea interioară a sunetului, in: revista Muzica nr. 4/1992, p. 56.  
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nevoii individuale a omului de a clădi punţi lăuntrice de contact cu Transcendenţa; or, 

terenul cel mai natural şi adecvat de manifestare a lăuntricului este imaginaţia”55.  

 Problema care se pune astfel cu acuitate muzicii imaginare se referă la 

semantică şi la simbolismul arhetipal al imaginilor ‒ afirmaţie susţinută şi de Carl 

Gustav Jung, care „îşi dă bine seama că orice gândire se sprijină pe imagini generale 

‒ arhetipurile ‒ scheme sau potenţialităţi funcţionale care o modelează inconştient”56. 

Se poate spune însă că muzica imaginară, ca gen al orientării arhetipale, depăşeşte 

acest stadiu inactiv, încercând tocmai să aducă la suprafaţă, să conştientizeze 

numitele simboluri, arhetipurile sinonime ale imaginilor primordiale, originare.  

 Într-o primă concluzie, „actul imaginării presupune reprezentarea lăuntrică, ca 

formă de autosugestie a unui obiect, a unei situaţii reale sau a unei imagini artistice cu 

caracter simbolic”57. Mai mult decât atât, Octavian Nemescu consideră că acea 

„capacitate de reprezentare cu care a fost înzestrat omul oferă posibilitatea unor 

senzaţii la fel de intense în contactul lăuntric al subiectului cu realitatea imaginată, ca 

şi în cazul contactului real, ba, uneori, imaginile lăuntrice provocând senzaţii, satisfacţii 

mai puternice decât realităţile”58.  

 Această teză, stranie poate pentru mulţi dintre adepţii spectacularului îşi 

găseşte rădăcinile şi totodată confirmarea în vechile practici ale civilizaţiilor arhaice, în 

tehnicile actualizate de meditaţie sau în unele acţiuni terapeutice redescoperite în 

genere de medicii psihiatri.  

 De regulă, „imaginea vizuală, în sensul reprezentării lăuntrice a unor imagini 

sacre, a fost folosită ca mijloc, ca tehnică mistică de purificare, cu recomandarea de a 

fi extrem de eficientă în diferite doctrine religioase”59. Există însă menţionat în aceleaşi 

tradiţii şi conceptul de clair-audiance, în legătură cu „rolul activ pe care-l poate juca 

imaginaţia, ca facultate care poate servi pregătirii surprinderii realităţilor sonore subtile 

şi care contribuie eficace la intrare în extaz”60. Acesta indică astfel „experienţe în care 

audiţia sunetelor cosmice se produce prin forţa de meditaţie şi nu prin hermeneutica 

sunetelor concrete”61.  

 În muzică se poate vorbi, prin urmare, despre sunete imaginare sau imagini 

sonore concepute ca simboluri intime ale unor „prezenţe” transculturale ce presupun 

un efort de practicare mentală, o deosebită concentrare asupra audiţiei interioare, 

transformată astfel într-un ritual individual şi lăuntric.  „Ce ar însemna acest fapt? ‒ 

explică Octavian Nemescu. Să-ţi imaginezi sau, altfel spus, să auzi cu urechea 

interioară un sunet, un interval, o scurtă melodie sau chiar o stare de eterofonie sau 

omofonie în interiorul fiinţei tale, în diferite locuri ale trupului conceput ca Templu, în 

funcţie de anumite senzaţii”.  

 Un prim rezultat al unor asemenea exerciţii ar fi acela de „activare şi canalizare 

a memoriei muzicale ce are capacitatea de a reţine, după o audiţie muzicală realizată 

                                                           
55 Octavian Nemescu, op. cit., p. 57.  
56 Octavian Nemescu, op. cit., p. 57.  
57 Octavian Nemescu, op. cit., p. 57.  
58 Octavian Nemescu, op. cit., p. 57.  
59 Octavian Nemescu, op. cit., p. 57.  
60 Jean During, Musique et extase, Paris: Albin Michel, 1988, p. 48.  
61 Jean During, op. cit., p. 41.  
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cu urechea fizică, uneori chiar în mod obsesiv, o perioadă lungă de timp, anumite 

segmente, adică fragmente sonore pregnante”, respectiv „prelungirea, 

permanentizarea pe durata unei zile, a unei săptămâni, luni, a unui an etc., păstrarea 

cât mai îndelungată a stării de graţie, atunci când sunetele reuşesc să instaleze în 

psihic un ethos benefic”62.  

 Problematica ethosului este aşadar fundamentală în conceperea unei muzici 

imaginare, pentru ca sonoritatea cotidiană şi derizorie, reziduurile fonice de care 

suntem înconjuraţi, cu sau fără pretenţie de artisticitate să fie respinse, anihilate prin 

trezirea interioară a unei muzici sublime, elevate. Şi, asemeni mantrelor, sunetele 

imaginare trebuie să devină adevărate talismane ce-l apără pe practicant, încărcându-

l cu energie harică, pe care „le va purta cu el permanent, ca pe nişte icoane sonore” 

(Octavian Nemescu).  

 Ducând mai departe numitele deziderate, „muzica imaginară poate deveni un 

mijloc şi o cale de restabilire a sunetului în dimensiunea şi statura sa interioară de 

receptor lăuntric al unor energii şi puteri supra-cosmice, dincolo de veşmântul exterior 

în care a strălucit şi în care a fost răsfăţat de către artistul civilizaţiei spectaculare. 

Răsfăţ care a dus astăzi la tragica şi extraordinara farsă pe fond de cacialma, ce 

rezultă din iluzia stăpânirii unei nemaiîntâlnite complexităţi în exteriorul, în ambalajul 

sunetului (iluzie întreţinută şi argumentată şi de ofertele ciberneticii şi ale mijloacelor 

moderne de producere şi reproducere a sunetului), acoperind o jalnică neputinţă 

interioară”63.  

 Riposta lui Octavian Nemescu este astfel direcţionată şi spre „comunicarea 

golită de cunoaştere, a lipsei semnificaţiei şi sensului”, în înfruntarea „absurdului, 

hazardului, arbitrariului”64. Partiturile sale de muzică imaginară Cromoson şi Crezi că 

vei putea singur?, spre exemplu, instaurează o artă activă, a modificării intime a fiinţei. 

INterpretul devine spectator şi invers, pentru descifrarea sonorităţilor acesta 

necesitând a beneficia de un minim de cunoştinţe muzicale. Eludarea intermediarului 

între creator şi receptor determină înţelegerea muzicii în chip de contemplaţie activă, 

individuală, ceea ce evident provoacă o serioasă mutaţie în mentalitatea muzicianului 

european.  

 De pildă, în lucrarea Cromoson, intitulată şi Cântarea obiectelor (în opoziţie cu 

Studiul obiectelor al lui Pierre Schaeffer), Octavian Nemescu încearcă să stimuleze 

muzicalizarea unor senzaţii vizuale, cu partitura concepută ca un „vocabular al 

corespondenţelor între culoarea reală şi simbolul muzical imaginar”65, renunţând la 

această asociere în Crezi că vei putea singur? ‒ o adevărată provocare a receptorului-

interpret, pentru realizarea efortului de obţinere a audiţiei interioare, în baza unei 

melodii de sunete-simboluri ce nu se mai află în dependenţă de nicio sugestie 

concretă. Se conştientizează faptul că imaginea transcende materialul, că sunetul 

imaginar, spre deosebire de cel produs, exteriorizat, îşi depăşeşte această condiţie, 

transformându-se în materie eterică, subtilă a gândului.  

                                                           
62 Octavian Nemescu, Dimensiunea interioară a sunetului, in: revista Muzica nr. 4/1992, p. 58.  
63 Octavian Nemescu, op. cit., p. 60.  
64 Grete Tartler, Melopoietica, Bucureşti: Eminescu, 1984. p. 200.  
65 Grete Tartler, Melopoetica, Bucureşti: Eminescu, 1984, p. 198.  
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Octavian Nemescu – Cromoson 

 

Grete Tartler considera în 1984 că „şi dacă nu vor fi alţi compozitori care să 

urmeze soluţia lui Octavian Nemescu (calea muzicii imaginare), felul său de a gândi îi 

va îndemna totuşi să privească arta sunetului cu alţi ochi”66. Ne punem şi noi aceeaşi 

problemă acum la graniţa dintre milenii şi totodată întrebarea: cine are puterea de a 

renunţa în primul rând la dorinţa de a fi cântat în sala de concert, pentru a-şi scrie 

partiturile, precum nişte volume cu poezii, pe care cititorul (ascultător) să le savureze 

în intimitate? Şi, mai ales, cine este pregătit pentru a păşi în epoca lăuntricului sonor, 

purificat prin convingerea existenţei adevărurilor ultime, absolute? 

 

*** 

  

 Imposibilitatea exhaustivităţii este primul sentiment pe care îl are autorul unei 

asemenea încercări de sinteză. Apoi, îndoiala de a nu fi omis ceva important. Acestea 

nu sunt decât consecinţe ale bogăţiei de idei şi personalităţi pe care şcoala 

componistică românească le-a născut, dându-le forţa de a sparge graniţele geografice 

(în ciuda minimalizărilor de ordin politic sau economic). Este o realitate ce nu trebuie 

nici lăudată excesiv, până la limita pierderii credibilităţii, nici ignorată. Ea trebuie 

cunoscută în toate felurile ‒ din interior, din afară, din sălile de concert sau din lucrări 

teoretice.  

                                                           
66 Grete Tartler, op. cit., p. 203.  




