A moruri vechi pe note noi

Auzim de cîþiva ani nu doar mult hulitele manele « moderne », ci ºi
vechi cîntãri româneºti, zise « de lume » sau « de la lãutari ». Unele îºi leagã
cumva numele de Anton Pann sau provin în chip declarat din culegerea
sa – celebrã ºi de negãsit – intitulatã Spitalul amorului. Iatã, în fine, dupã
mulþi ani, aceastã faimoasã sursã reeditatã, pusã la îndemîna tuturor celor ce
vor sã cînte ca prin Bucureºtii de acum cel puþin 150 de ani sau mãcar sã-ºi
facã o idee despre cum sunau dorul ºi petrecerea pe atunci. Pann spunea cã
a adunat :
Cîntece vechi populare,
Dupre orice întîmplare,
Pe care junii le cîntã
ªi babele le descîntã.
Însã
Pe lîngã cele sãtene,
S-a pus ºi din orãºene.
Deºi se pare cã stãpînea notaþia muzicalã occidentalã, a preferat sã
transcrie aceste cîntece « populare » în psalticã, mult mai cunoscutã la 1850
negustorilor ºi meseriaºilor amatori de melodii, care învãþaserã cîntarea bi-
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sericeascã la ºcoalã, pe lîngã scriere, citire ºi
socotit. Ciudãþenia istoriei face cã în România anilor 2000 sînt iarãºi poate mai
mulþi cunoscãtori de scriere psalticã – studenþi la teologie sau tineri absolvenþi ai
ºcolilor de cîntãreþi bisericeºti – decît de
liniarã europeanã, cãci muzica se predã,
din pãcate, destul de puþin sau deloc în
ºcolile obiºnuite. Cum textul original
e însã greu de citit, le propunem acestor iniþiaþi în psalticã o versiune recentã, realizatã cu migalã de Virgil
Nanu dupã broºurile lui Anton Pann.

Pagina de titlu a broºurii întîi din ediþia 1850 a Spitalului amorului.
Pann, întotdeauna scrupulos ca editor, a indicat locul ºi anul
apariþiei, precum ºi tipografia (aici, « în tipografia sa »).

Partiturile « europene » din volum i se datoreazã lui Gheorghe Ciobanu, care a editat în 1954 numeroase transpuneri din Anton Pann sub
titlul Cîntece de lume, apãrut la ESPLA, dimpreunã cu un studiu cuprinzãtor. În ediþia de faþã au fost preluate numai cîntecele din cele douã ediþii
ale Spitalului amorului, ºi anume 8 din cea de-a doua broºurã a primei ediþii
(1850) care nu se repetã în ediþia ulterioarã ºi 166 din cele ºase broºuri ale
ediþiei a doua (1852). Etnomuzicolog ºi bizantinolog destoinic, Gheorghe
Ciobanu a dus la bun sfîrºit operaþiunea foarte dificilã de transpunere a vechilor texte muzicale româneºti, adoptînd criterii ºi practici care þin cont
de specificul diverselor transcrieri, de modernizarea inevitabilã a interpretãrilor ºi chiar de înfãþiºarea pe care ar putea-o lua astãzi o redare documentarã (platã) sau una în gust arhaizant (cu ornamente). Astfel, în partitura europeanã sînt notate mãsuri (care lipsesc în muzica psalticã), apar pauze
menite sã menþinã simetria ritmicã, « fiorituri » care doar sugereazã ornamentaþia psalticã, diezi ºi bemoli laolaltã (ceea ce nu se vede pe portativele
culte) numai pentru a conserva treptele modurilor originare etc.
I-am oferit cititorului de azi, în deschiderea culegerii, « prefaþa » originalã a lui Anton Pann ºi lãmurirea adresatã de el poeþilor ale cãror versuri
s-au pomenit puse pe muzicã. Multe dintre atribuirile sale sînt, de altfel, discutabile – cercetãtorii au semnalat de-a lungul vremii neconcordanþe ºi
aproximaþii destule. Cum însã nu clarificãrile literare au motivat apariþia
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Broºura a ºasea se încheie
cu lista volumelor disponibile în curînd : « cãrþile
ce se aflã sub tipar în
tipografia lui Anton Pann ».

Cuprinsul broºurii a ºasea, adicã
« registru de cele ce se coprind
într-aceastã broºurã ».

Tiparul versurilor din broºuri
este clar ºi foarte îngrijit.

cãrþii de faþã, am evitat în paginile ei orice discuþie filologicã. Nu am ignorat însã curiozitatea fireascã a celui ce deschide o carte, fie ea ºi o culegere
de cîntece : dacã vrea sã afle cîte ceva despre evoluþia muzicii profane de pe
teritoriul românesc ºi despre marele folclorist care a fost Anton Pann, poate
citi cîteva pagini competente semnate de muzicologul Nicolae Gheorghiþã ;
dacã îl intereseazã o evocare a omului Anton Pann ºi comentarii pe marginea vastei sale opere de culegãtor, tipograf, editor ºi creator, gãseºte aici o
micã antologie de citate alcãtuitã de Petru Romoºan din scrierile istoricilor
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O dublã paginã în notaþie psalticã. Versurile, în chirilice,
sînt repartizate pe sonuri. Modurile sînt ºi ele indicate.

care s-au ocupat îndeaproape de « finul Pepelei, cel isteþ ca un proverb »
(M. Eminescu). Iar cum unele cuvinte au ieºit de cîtva timp din vocabularul curent, le-am repertoriat într-un mic glosar aflat la sfîrºitul partiturilor europene.
Fie ca opul tipãrit acum sã-ºi împlineascã menirea, înfrãþind vechile
ºi trudnicele restituiri ale patrimoniului nostru muzical cu aºteptãrile ºi cãutãrile identitare de azi. Pentru cã tradiþia, ca ºi speranþa, moare greu sau deloc
ºi, adesea, cele douã vieþuiesc împreunã.
Adina Kenereº

Pagina de titlu a celei
de-a ºasea broºuri
din ediþia a doua a lucrãrii.
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