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Mircea Valeriu Diaconescu : 
Notă de lucru la « O introducere la Psaltirea Renascentistă Franceză din 1562 şi la versiunea 
ei română din 2012 »  
 
 
ConcordanŃa dintre Prozodie şi Melodie în creaŃia literar-muzicală din 

Renaşterea  Franceză  a secolului al XVI - lea - Analiza madrigalului 

« J’espere et crains » compus de Pierre Certon pe versurile  sonetului  cu 

acelaşi nume scris de Pierre de Ronsard  
 
 Acest studiu  reprezintă o comentare şi prelucrare proprie bazată pe un exemplu luat 
din lucrarea lui Myriam Suzanne Rion din 2004 intitulată « Ideea de concordanŃă dintre 
Muzică şi Poezie în FranŃa secolului al XVI -lea  -  Suplimentul muzical la  Amours -urile lui 
Pierre de Ronsard din 1552”.1 
 
 Un exemplu suprem al concordanŃei pe toate planurile dintre Poezie şi Muzică este 
preluat de autoare din Suplimentul la volumul Les Amours, 1552 : Sonetul « J’espere et 
crains » al lui Pierre de Ronsard muzicalizat de Pierre Certon, contemporanul lui Ronsard.  
 Redau textul original în franceză paralel cu o încercare proprie de parafrazare 
versificată a lui în română. 
 Prezint apoi facsimilul partiturii primului vers, întâi pe cel din tipăritura vremii, apoi 
pe cel din transcrierea lui Rion, transcriere pe care am considerat-o ca necesitând o modificare 
grafică substanŃială şi pe care o adaug - ca partitură integrală - pentru a sluji ca bază a analizei 
propuse.  
 

  
J’espere et crains, je me tais et supplie  Mă tem şi sper, implor şi-arunc tăcere, 

Or je suis glace et ores un feu chault,  Un foc sunt viu, sau sloi sunt îngheŃat, 

J’admire tout, et de rien ne ne me chault, Admir orice, de nimeni fermecat, 

Je me delace, et puis je me relie.  De mă dezleg, mă leg iar în plăcere. 
 
Rien ne me plaist si non ce qui m’ennuye, Nu chem nimic, şi totul e chemare. 
Je suis vaillant, et le coeur me default,  Stau pe-nălŃimi, şi inima-mi e-n văi, 
J’ay l’espoir  bas, j’ay le cauraige hault,  SperanŃa-i jos, curaju-n vârf de clăi, 

Je doute amour, et puis je me relie.  Şi fug de-amor, şi-i ies ‘n-întâmpinare. 
 
Plus je me  picque, et plus je suis retif,  Cu cât mă-nŃep, nu mă simt viu, 

J’ayme estre libre, et veulx estre captif,  Vreau să fiu liber, vreau captiv să fiu, 
Cent fois je meurs, cent fois je prens naissance. Mor însutit, mă nasc şi-a suta oară. 

 
Un Promethée en pasions je suis.  Sunt Prometeu împătimit a tot 

Et pour aymer perdant toute puissance,  Şi când, iubind, puterea mă doboară, 
Ne pouvant rien, je fais ce que je puis.  Deşi nu pot, fac totul ca să pot. 

 

                                                 
1 Die Ideee der Verbindung von Musik und Poesie im Frankreich des 16. Jarhrhunderts - Das musikalische 
Supplement zu Pierre de Ronsard Amours” (1552), München, 2004 
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Ronsard / Certon: J’espere et crains - Sopran 

(Sursă : Les Amours, Suplement, 1553, din Rion, 2004, p 270) 

 
 

Partitura primului sistem al sonetului muzicalizat « J’espere et crains »  
de Ronsard / Certon în transcrierea lui Rion, 2004, p531 

 
 Modificărle grafice pe care le aduc în  partitură  în raport cu grafica lui Rion sunt : 
- denumirea vocilor : Sopran -  Alto - Tenor - Bas,  în loc de Superius - Contratenor - Tenor - 
Bassus 
- forma notelor: rotundă în loc de romboidă ; notă întreagă în loc de brevis ; doime în loc de 
semibrevis ; pătrime în loc de minima ; optime în loc de semiminima ; 
- forma  pauzelor : cea folosită curent, nu cea din scrierea veche originară ; 
- cheile de sol pe linia a doua pentru S, A, T şi fa pe linia a patra pentru B, în locul cheilor de 
do pe liniile 1, 3 şi 4 pentru S, A, T ;  
-  măsura mixtă : ritmul mixt (ternar şi binar) indicat în sisteme cu ajutorul liniilor verticale în 
locul măsurii de 3 şi de alla breve indicate  la cheie ; 
- indicarea unităŃilor ritmice ternare sau binare cu ajutorul unei cifre şi unei note muzicale 
mici deasupra portativului, în locul cifrelor mici puse de Rion  pentru a indica « M » - 
unităŃile mensurale inexistente în original ; 
 - reorganizarea pe sisteme a celor 14 versuri : un vers şi o linie melodică pe sistem, în locul 
unor versuri şi linii melodice distribuite anarhic (observaŃie similară cu cea din Psaltirea 
română din 2012 în raport cu Le psautier français, 1995 ) 
- transpoziŃia la o tonalitate superioară  (sol), în  loc de fa,  pentru a face partitura mai uşor de 
intonat de către corul mixt ; 
- modificarea la ½ a raportului de durată a notelor pentru a face lesne de citit de către notistul 
actual: notă întreagă în loc de brevis, doime în loc de semibrevis, pătrime în loc de minima şi 
optime în loc de semiminima ; 
- numerotarea internaŃională (engleză)  a sunetelor muzicale : do central (do de pe linia 
suplimentară inferioară în portativul cu cheia de sol pe linia a 2 - a) se numeşte do4 (c4), şi nu 
c1, ca la Rion ; do din spaŃiul 3 în aceeaşi cheie se numeşte do5 (c5), şi nu C ; do de pe spaŃiul 
2 din portativul cu cheia de fa pe linia a 4 -a se numeşte do3 (c3) etc 
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- forma semnelor de pauză  folosită curent, nu semnele din partitura originară 
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Partitura Psalmului 4 « J’espere et crains » a lui Ronsard /Certon  rearanjată de MVD, 2013 

(Sursă : proprie, după Rion, 2004, 270) 
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 Analiza acestui sonet muzicalizat pentru cor mixt a cappella este o radiografie a 
textului şi a muzicii, o anatomizare pe cele două părŃi constitutive : Text şi Muzică, părŃi 
explicate sintetic şi demonstrând  concordanŃa perfectă între Prozodie şi Melodie (plus 
armonie). 
 Redau mai jos în cofraj propriu analiza literar-muzicologică : 
I. Elementele literare  
A Elemente de formă : 
1. Forma poeziei : sonet (variantă) 
 structura strofică : 4 strofe :      cvartet            cvartet            terŃet           terŃet 
 versul : tipuri : endecasilabic (11) şi decasilabic (10)  
            numărul silabelor pe strofe :  11-10-10-11   11-10-10-11   10-10-11    10-11 -10  
 numerotarea versurilor             1    2    3   4     5   6   7    8     9  10  11    12  13  14 
 rima :                                         abba                abba               ccd             ede 
 cezura : totdeauna după silaba 4: hemistihul 1 de 4 silabe, hemistihul 2 de 6 (7) silabe 
Cezura poate fi : 
 - masculină  muzicalizată - de exemplu silaba “crains” din cuvântul monosilabic 
«crains » în strofa 1, versul 1, silaba 4 ;   
 - feminină nemuzicalizată (silabă fără notă proprie, nenumărată, eludată) - de exemplu   
silaba « -ce » din cuvântul bisilabic « glace » în strofa 1, versul 2, silaba 4. SituaŃia se 
potriveşte doar în limba franceză cu al ei « e » mut la finele cuvântului. 
 Spre deosebire de terminaŃia femină nemuzicalizată a hemistihului 1, terminaŃia 
feminină (şi rima) din finalul versetelor undecasilabice feminine este muzicalizată - de 
exemplu silaba  « e » din cuvântul trisilabic « supplie » în strofa 1, versetul 1, silaba 11.  
 
B. Elemente de conŃinut : 
 Principalul element ideatic este antiteza, contrastul, zbaterea dintre raŃiune şi simŃire, 
oscilaŃiile dintre părŃile oponente de atragere-respingere, exaltare-deprimare, exteriorizare-
interiorizare care caractzerizuează dragostea umană.  Acest element este genial prezentat de 
Ronsard şi excelent redat muzical de Certon.  
 
II : Elementele muzicale 
RelaŃia dintre text (vers) şi muzică (linie melodică) în cadrul strofelor, versurilor şi sistemelor: 
 - strofele I şi II au aceeaşi muzică: 
  - linia melodică 1 = linia melodică 5 ocupând sistemul 1 şi 5 cu versurile 1 şi 5 
  - linia melodică 2 = linia melodică 6  ocupând sistemul 2 şi 6 cu versurile 2 şi 6 
  - linia melodică 3 = linia melodică 7  ocupând sistemul 3 şi 7 cu versurile 3 şi 7 
  - linia melodică 4 = linia melodică 8  ocupând sistemul 4 şi 8 cu versurile 4 şi 8 
 -  strofa  III: 
  - linia melodică 9 ocupând sistemul 9 cu versul 9 
  - linia melodică 10 ocupând sistemul 10 cu versul 10 
  - linia melodică 11 ocupând sistemul 11  cu versul 11 primul hemistih 
  - linia melodică 12 ocupând sistemul 12 cu versul  11 al doilea hemistih  
 - strofa IV: 
  - linia melodică 13 ocupând sistemul 13 cu veersul 12 
  - linia melodică 14 ocupând sistemul 14  cu versetul 13 
  - linia melodică 15 ocupând sistemul 15 cu versul 14 
 
  Cu alte cuvinte, cele 14 versuri ocupă locul a 15 sisteme, liniile melodice 1-4 sunt 
identice cu liniile melodice 5-8, linia melodică 9 este identică cu linia melodică 10, liniile 
melodice 14 şi 15  se repetă. 
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RelaŃia dintre text şi muzică în cadrul conŃinutului ideatic: 
1. Tratare diferită a strofelor: strofele 1 şi 2 sunt identice, ele diferă de strofa 3 şi de strofa 4, 
reflectând prin această tratare diferită  permanenta armonie a contrariilor. 
 
2. Mod ionian - major, preponderent major în sistemele 1-10 şi 12-15, e antitetic cu  modul 
 eolian-minor natural în sistemul 11 cu caracter depresiv.   
 
3. Ritm mixt, preponderent ternar în sistemele 1, 5, 9, 10, preponderent binar în sistemele 2, 6, 
 8, 11, 15 şi exclusiv binar în sistemele 3, 4, 7, 12, 13, 14, accentuează, prin alternanŃa 
 lor, relieful psihologic contrastant. 
4. Ambitus 
 - în general (melodia)  este un ambitus decliv-mediu, între re4 - re5;  
 - ambitusul pe fiecare voce: 
  - Sopranul - purtător de melodie - se mişcă în cadrul unei octave (re4-re5). 
Curba melodică paralelizează curba prozodică, unde nivelele energetice corespund cu nota 
cea mai înaltă (re5), cu intervalul ascendent cel mai mare (cvarta), cu sensibila (fa diez-sol) şi 
cu cvarta ascendentă pe tonică (re4-sol4). 
  - Alto se mişcă preponderent în spaŃiul unei cvarte (re4-sol4) în cadrul unei 
septime (la3-sol 4), pe o curbă melodică cu un relief ceva mai neted ; 
  - Tenorul - între do3 şi r4- se mişcă preponderent în spaŃiul la3-re4 ; 
  - Basul  are spaŃiul de mişcare cel mai amplu (de nonă) între sol2 - la3, cu 
salturi ascendente şi descendente mai mari decât cele ale sopranului (până la cvintă).  
 
5. Tratare armonică preponderent homo-ritmic-silabică a melodiei, alternând cu  scurte pasaje 
imitative în sistemele 2, 6, 8, 14 şi cu pasaje melismatice de culminare a ideii, toate  în slujba 
aceleiaşi alternanŃe (de exemplu în sistemul 12 pe silaba « « -san- » din cuvântul 
« naissance », aproape cel mai semnificativ cuvânt, cea mai semnificativă silabă al sonetului, 
ca şi în pasajul melismatic din ultimul sistem : « Je fay ce que je puis » care beneficiază aici şi 
de cadenŃa autentică). 
  
 Orice cititor poate verifica şi constata cum planul cadenŃial al muzicii  paralelizează pe 
cel al textului, Ńintind la acelaşi deznodământ estetic, al supunerii omului în faŃa destinului lui 
emoŃional.   
 
 Renaşterea franceză din secolul al XVI - lea este un fenomen de covârşitoare 
importanŃă în istoria omenirii, în primul în istoria societăŃii creştine, prin modificările majore 
produse în universul estetic. Una din aceste modificări, poate cea mai importantă, este cea pe 
plan naŃional,  privind unitatea indisolubilă dintre text şi muzică, dintre prozodie şi melodie. 
 Este drept că în creaŃia folclorică, anonimă, această inseparabilitate este mult mai 
veche, foarte veche, poate că « de la Adam şi Eva », cum se exprima delirant şi furios o 
somitate din domeniul etnografiei româneşti atunci când nu ştia ce să răspundă la întrebarea 
« De când există versificaŃia ». Căci poezia populară în formă exclusiv verbală nici nu există. 
Ea se manifestă  totdeauna în cânt. « Cu cât cânt, atâta sânt »,  declară creatorul genial 
anonim.  Expresia, propusă de Alecsandri, de « Poezii populare ale românilor » este aşadar o 
eroare. 
 Dar în Renaşterea Franceză această simbioză se realizează pe principii antice, adică în 
scop educativ şi terapeutic naŃional, în vederea însănătoşirii şi înnobilării naŃiunii, a 
umanizării ei şi se bizuie pe mijloace şi metode raŃionale, lucide, pe instrumente de cunoaştere 
precum  retorica, gramatica, matematica.  
 Unul din vârfurile creaŃiei Renaşterii Franceze este cuplarea dintre creaŃia unui poet de 
prim rang cu cea a unui compozitor de prim rang. Un exemplu este cel al cuplului Marot / 
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Goudimel în creaŃia psalmică, sacrală. Altul este cel al cuplului Ronsard / Certon  în creaŃia 
profană, aşa cum e cazul madrigalului analizat. Modelele lor sunt HoraŃiu şi Petrarca. 
 RevoluŃia renascentistă înseamnă în muzică  părăsirea polifoniei vocale abuzive şi 
supra-elitare şi cultivarea fie a omofoniei, fie a unei polifonii simple, cu importante 
împrumuturi din folclor şi cu mai puŃin importante împrumuturi din gregorian.  
 În secolul al XVI - lea FranŃa deŃine primul rang  în Europa în ceea ce priveşte creaŃia 
muzicală, iar muzica vocală deŃine primul rang în ceea ce priveşte genul. Chansonul, 
vodevilul, balada, psalmul, madrigalul stau în centrul creaŃiei, în timp ce aria, opera, concertul 
instrumental, cantata, sonata, simfonia…  sunt forme muzicale ale viitorului îndepărtat.  
 Lugubrul din biserică ne va plus, ca şi absolutismul bisericii, care, şi el,  ne va plus. 
Lugubrul şi absolutismul sunt străpunse şi risipite de razele luminoase, intense, ale frumosului 
vieŃii şi ale deminităŃii omului. Conştientul colectiv - care caracterizează societatea umană din 
evul mediu - trece în conştientul individual al evului modern.  Şi această renaştere, această 
« întoarcere la surse » cu care începe evul modern, continuă până azi. Mesajele Umanismului 
renascentist şi ale ReformaŃiunii se reînnoiesc neîncetat. Plecând de la baze naturale, 
naŃionale, ele nu vor fi înfrânte de globalizare postmodernă, după cum şi Cartea nu va fi 
înfrântă de Internet.   


