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Coordonate  

ale interpretării dirijorale 
 
George BALINT 
 

În textul de faţă, pornim de la premisa că faptul 
dirijoral este propriu unei funcţii pe care o comportă oricare 
instrumentist, indiferent de instrumentul la care performează. 
Generic, instrumentistul dirijor este un manager al cărui 
demers - sub aspectul evidenţei - se manifestă concomitent 
faptului de execuţie sonoră pe care-l coordonează. Apreciem 
deci că realizarea unei opere muzicale (OMz) nu se poate 
face decât prin participarea (nemijlocită a) dirijorului. Dacă 
pentru un ansamblu suficient de mare numeric necesitatea 
dirijorului pare (şi chiar este) firească, mai puţin se desluşeşte 
că demersul dirijoral, pe sub aspectul relaţiei de 
instrumentare (în/cu ansamblul), constă şi în edificarea OMz 
dinăuntrul ei, asemănător unui constructor care îşi ridică 
zidirea rămânând mereu în interiorul acesteia.  

Spectatorul, întrucâtva la fel ca instrumentistul din 
ansamblu, observă acţiunea dirijorală doar din exterior, de la 
suprafaţa ei. Fizic, sub aspectul corporal al instrumentistului-
dirijor, această acţiune se cuantifică în principal sub trei 
aspecte: stabilitate-altitudine (centrare la/din vârf); gestică-
amplitudine (deschidere/panoramare la orizont); viteză-
mobilitate (conduita/energetica mişcării). Aspectele 
menţionate le putem clasifica şi dintr-o perspectivă mai 
generală: de poziţie în/la centru (reliefare în plan vertical); de 
orientare în cuprindere (adresare indicativ-semnalizatoare în 
plan orizontal); de caracter în/de parcurs (modalizare în plan 
temporal, agogico-dinamic). Sintetizându-le, situare sau 
eşafodare în corporalizare, manifestare sau 
gestuare/gesticulare în exprimare şi energizare sau stil în 
expresionare sunt perspectivele exterioare majore ale 
execuţiei dirijorale. Imagistic (întrucât comportă aspectare), 
ele pot fi contemplate în sine, fără vreo legătură de natură 
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intrinsecă OMz puse în act. Au, ca atare, propria valenţă 
estetică şi de spectaculozitate. De bună seamă că dirijorul 
este nevoit să le ia în considerare, ele fiind circumscrise de 
cutuma publică. Ţine de un reflex cultural ancestral, ca tot 
ceea ce este imagine şi imaginabil să intre sub incidenţa unei 
judecăţi de valoare. Dar, întrucât sunt referite corporalităţii, 
toate aceste aspecte sunt imperativ necesare oricărui fapt de 
execuţie muzicală, chiar dacă, în substanţa lor, rămân străine 
muzicii. De aceea le putem clasifica drept aspecte de ordin 
tehnic-instrumental, prin care acţiunea muzicală devine 
posibilă ca execuţie propriu-zisă şi atât.  

   Dirijorul unei configuraţii sonore cu statut de operă, 
asemănător oricărui artist, nu se poate cantona însă exclusiv 
în postura de operator într-un program presoftat, ca 
performant al unor combinaţii numerizabile. El tinde către artă 
(acea operă), iar pentru a ajunge la acest stadiu, trebuie să 
treacă de la redare, la interpretare. La modul cel mai general, 
a interpreta echivalează cu a personaliza. Totodată, ca 
redator, dirijorul are calitatea de executant, iar ca interpret, pe 
aceea de actant. Prin abordarea interpretativă a unui text - fie 
el muzical, literar sau însăşi lumea -, actantul devine şi 
coautor, ca locutor de drept al acelui text. Prin aceasta, 
dirijorul nediferenţiază de compozitor sau ascultător, cu care 
se contopeşte într-o substanţă comună tuturor. De această 
dată accentul se mută din sfera fidelităţii tehnic-inginereşti, 
faţă de proiectul consemnat în partitură, în aceea a efortului 
imaginativ-creator, de integrare a propriei subiectivităţi 
(artistice) în cultura comunitară, tradiţională, căreia i se şi 
propune totodată, drept model. Este pasul ascensional întru 
desprinderea de anonimitate, ca personalitate. (Am comentat 
aceste lucruri pe larg, într-un alt text  - „Forţa de 
impresionare” rev. Actualitatea Muzicală, Bucureşti, Nr. 10-
12, LXXXVIII - XC, 2008, pag. 2-3).  

În cadrul unei schematizări teoretice, socotim patru 
etape de articulare majoră a procesului dirijoral, ca fapt 
instrumental-artistic. Le numim, centrând pe termenul de text, 
prin care înţelegem opera conceptualizată şi redactată grafic 
(în partitură): pretext, text, context, metatext. Prima şi ultima 
etapă sunt indivizibile în momente din care s-ar putea 
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compune, întrucât sunt continue prin ele însele. Astfel, 
trecerea din prima etapă în următoarea, ţine de un efort 
punctual de delimitare într-un domeniu predefinit, al operei 
deja compuse şi, ca atare, decompozabile analitic. Altfel zis, 
trecerea de la pretext la/în/pe text, nu are ca resort 
necesitatea, în caracterul ei fenomenal, ci voinţa de 
înfăptuire, printr-un demers raţional, exprimabil tehnic, aşadar 
instrumentabil. Mai departe, odată petrecute etapele 
intermediare, de text şi context, cea din urmă, de asemenea 
nu survine cu necesitate. Căci metatextualitatea este doar 
aparent staţia ultimă dintr-un traseu imaginat teoretic. Ea este 
o etapă care se relevă nu prin derivare logică sau spontană, 
ci printr-un reflex de naturală simetrie cu prima etapă. În fond, 
în prima etapă te afli anistoric, fără un început precis: nu poţi 
spune când a început, dar te poţi găsi că eşti (de-o veşnicie). 
La fel, ultima etapă, în mod miraculos, o recuperează pe 
prima, fiind o întoarcere asupra (pe fondul) ei. De această 
dată poţi spune când a început, dar nu poţi să-i anticipi 
sfârşitul, în sensul de necuprindere la orizont, exceptând 
desigur compromisurile de ordin convenţional, generatoare de 
pseudofinalităţi. Căci în ultima etapă se ajunge nu atât prin 
efortul propriei voinţe, cât al unei stări de graţie, deoarece 
este un stadiu în care sunt implicaţi şi ceilalţi, respectiv 
coactanţii. Cele două etape extreme le considerăm astfel 
complementare, sub aspectul închiderii/deschiderii 
(intrării/ieşirii): în prima etapă tinzi să ieşi (într-un anume fel 
însă), fiind deja intrat; în ultima, tinzi să intri (fiind deja ieşit). 
Figurativ, ele sunt juxtapuse simetric reflexiv (în oglindă), pe 
axa unei limite: de la neînceput (început nedeterminat sau 
mitic), către ceva determinat (limitat în cele din urmă) prin 
voinţa actantului; apoi, de la acel ceva determinat (prelimitat 
concepual), la mereu altceva (nelimitabil la nesfârşit). Cu alte 
cuvinte: pretextul este o figură aflată sub semnul închiderii 
(înspre, cu şi într-un fapt); metatextul este un pretext 
răsucit/întors (spate în spate cu el însuşi), simbolizând 
deschiderea, într-o necontenire de oriunde şi oricând. În fond, 
prin aceste două etape OMz este dezlimitată, mai întâi ca 
substanţă continuu avidă de (o) formă (finalitate), iar apoi ca 
formă ce se tot reformulează spre a neconteni în(tr-o) 
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substanţă. Etapele din mijloc ne relevă OMz în aspectul ei 
concret, relativ în raport cu înfăptuitorul - nu cel din origine, ci 
de la un moment dat - ca unul anume, altul însă decât 
Creatorul (unul absolut).         

Cum ne apar aceste etape în obiectualitatea lor, 
referită demersului dirijoral? Am conceput în acest sens un 
tablou (vezi la sfârşitul textului!) în care pe verticală am 
derulat cele patru etape majore, incluzând şi momentele care 
le compun pe cele din mijloc, iar pe orizontală am alcătuit 
cinci coloane (numerotate începând cu 0), prin care descriem 
demersul dirijoral în specificitatea sa de acordaj, la punerea în 
act a OMz. Avem astfel şapte momente de obiectualizare - pe 
care le putem considera şi nivele de abordare a OMz - şi 
patru faze ale acordajului dirijoral. Pe prima coloană, 
considerată faza 0 de acordaj, corespondent fiecărei etape, 
sunt derulate coordonatele obiectuale ale OMz, ca dat iniţial. 
Astfel, în pretext, datul operei este suflu - un aspect de 
substanţă şi, totodată, principiu prim al muzicii. Continuând pe 
veritcală, în etapa de text, distingem trei momente, generice 
pentru constituţia OMz, care sunt şi ipostaze ale materialităţii 
acesteia: melodie; ritm; tempo. Vom vedea mai încolo ce 
întreprinde dirijorul în câmpul fiecăruia dintre ele. La nivelul 
celei de a treia etape, contextului îi corespund alte două 
momente, ce ţin de medialitatea devenirii OMz, în care 
obiectele de referinţă sunt compoziţia - ca structură 
(mecanism) de pus funcţiune, şi armonia - ca expresie a 
coeziunii mişcării (în ansamblu), respectiv a unui sens/rost al 
ei. În fine, metatextului îi corespunde Opera, ca realizare 
spirituală (desprinsă/epurată de alteritatea materialităţii).  

Mergem mai departe, indicând mai întâi titulatura 
celor patru coloane prin care descriem fazele acordajului 
dirijoral. Prima dintre ele se numeşte acordaj empatic, 
caracterizând o acţiune instrumental-generică a dirijorului. 
Sunt listate aici principalele moduri prin care dirijorul îşi 
apropie OMz. Următoarea coloană indică rezultatul 
determinat conceptual, printr-un acordaj teoretic. În a treia 
coloană sunt denumite aspectele interpretării dirijorale, ca 
fapt artistic-subiectiv, în procesul unui acordaj imagistic (prin 
interfaţare). Ultima coloană cuprinde aspectele tehnic-
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obiective, ce ţin de modul instrumentării dirijorale în tactarea 
specifică unui acordaj gestual. Ne vom opri pe rând asupra 
fiecăruia dintre momente/nivele (Mt I - VII), descriind pe 
orizontală interferenţa lor cu fiecare dintre coloane/faze. 

ETAPA 1 
În cadrul primei etape, OMz este aprehendată la 

nivelul esenţei, ca substanţă contiuu – omogenă. Pe acest 
nivel, fazele acordajului dirijoral necesită o contopire a OMz în 
fiinţa dirijorului. Ca atare, se presupune OMz un atribut de 
ordinul fiinţei – mişcarea – şi, mai mult, care ţine de fiinţa într-
un aspect al mişcării de fiinţare – suflul. Astfel, prin şi ca suflu, 
OMz poate fi însubstanţiată persoanei dirijorului.        

Mt I. 1 - În faza de acordaj empatic dirijorul absoarbe 
substanţa OMz ca atribuire fiinţială, într-o trăire organică. 
Cum propriul fundamental al fiinţei organice este viul, şi cum 
OMz este suflu (ca un aspect de mişcare în metabolismul 
trăirii organice, precum respiraţia), dirijorul încearcă să-şi 
însuşească OMz prin insuflare, luând-o deci ca obiect al 
inspiraţiei sale. Ţinând de fiziologia oricărei constituţii 
biologice, în genere, mişcarea respiratorie exprimă un arhetip, 
deopotrivă al mişcării şi transformării (schimbării), prin 
dualitatea tipologiei Yin–Yang. Astfel, a te afla/pune în suflu 
cu opera, este modul fundamental de a ţi-o atribui, drept 
însuşire a propriei fiinţe/persoane. Aceasta se concretizează 
prin faptul ancestral de punere în glas (ton/cheie proprie). 
Pentru noi, oamenii, glasul este unul din principalele 
instrumente organice destinate relaţionării cu lumea, în 
special pentru comunicarea în domeniul viului (în/din care şi 
suntem). Aducerea OMz după putinţa propriului glas, ţine de 
intimitatea unui acordaj introectiv, la nivelul fiinţei noastre, ca 
fapt de înfiinţare personală (întru sine).  

I. 2 -  În faza acordajului teoretic, glăsuirea 
sonorizează într-un continuum pentru care propunem 
termenul de eulodie, în accepţia căruia referim un melos 
intonat vocalic (nearticulat), printr-o continuă alunecare în-
sus/în-jos, între înălţimi/frecvenţe sonore. Diferitele sunete 
sunt astfel contopite, aspectând continuitatea în variabilitate a 
unuia singur. În mecanismul eulodierii, deşi referenţial, tonul 
de bază (glasul) se păstrează ca un ison ascuns, fiind real 
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doar în/pentru lăuntricul (organic-sufletesc al) glăsuitorului. 
Teoretic, obiectul muzical determinat pe această linie nu 
poate avea decât o aspectare spaţială, cadrul temporal 
rămânând nedefenit.  

I. 3 - Interpretativ, dirijorul îşi relevă opera ca 
formă de undă (ondulare), sub aspectul de contur sau frazare 
dinamică, recte o legare în arc. Imaginea obţinută astfel o 
numim profilodie, perspectiva fiind însă dinăuntrul operei, din 
adâncimea ei, consubstanţială (întrucât a fost însuşită ca 
suflu) cu sufletul dirijorului. Aici survine şi analogia cu 
intensitatea (patosul), prin a cărei variabilitate este subliniată 
ondularea/arcuirea spaţială. Aceasta se face pe fondul intuirii 
corecte a faptului fizic că frecvenţele înalte (cu lungimi de 
undă mai mici) consumă mai multă energie decât cele joase, 
ceea ce este important de ştiut atunci când se procedează la 
proporţionarea dinamică a unui ansamblu orchestral (cu 
timbru şi regsitru eterogene). Pe de altă parte, ondularea 
intensităţii pe un sunet ţinut (lung/isonic) generază iluzia unei 
mişcări (silenţios-libere, ca de plutire/alunecare) în spaţiu, fie 
pe aspectul de mărime volumică (mare/mic), fie pe cel de 
distanţă (aproape/departe). De aceea, varierea procesivă 
(prin alunecare) a intensităţii şi/sau a înălţimii sunt aspecte de 
mişcare ale aceluiaşi lucru, apriori considerat ca însufleţit, viu 
(asemena nouă). A interpreta prin profilodie înseamnă a 
aspecta un caracter/mod al unei stări de-a fi. Ca pe o scenă 
în a cărei spaţialitate (starea) se mişcă (modalizează) un 
singur personaj (caracterul). Privind astfel, dobândim valenţa 
mitică a OMz, întrucât mişcarea unuia singur (unului) nu 
pendulează timpul (ca într-o povestire), ci stăruie 
dintotdeauna într-un timp mitic, originar (neivit, imemorial), ca 
într-un ritual. Este ipostaza „tinereţii fără bătrâneţe”, a 
eternităţii în sine.   

I. 4 - Gestual, profilodia se exprimă prin sugestia 
plastic-coregrafică a unor suiri şi coborâri, asemănător 
mişcării alternative din respiraţia corporală. Primul 
nivel/moment de acordaj dirijoral se finalizează deci în 
concreteţea unei tactări informal-sugestive, coregrafiate în 
perechi de suire-coborâre (creştere-descreştere). Scopul 
acestui mod/stadiu de tactare este de a lega datul OMz ca 
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suflu, într-o singură arcuire sau, pe cât posibil, în cât mai 
puţine. Timpul este irelevant la acest nivel, OMz fiind 
percepută ca şi cum s-ar afla închis-înfăşurată într-un timp 
insurvolabil (absolut).  

ETAPA 2 
Trecem în etapa materialităţii, prezentată prin trei 

momente-ipostaze din metodologia unui acordaj dirijoral, 
pornind de la datul OMz pe coordonatele de concretitudine: 
melodie; ritm; tempo.  

Mt II. 1 - În prima fază, dirijorul empatizează 
cu melosul OMz printr-o serie de rostiri punctuale. Se 
procedează astfel la o exprimare verbală, sub aspectul de 
continuitate discretă, precum imaginea unei linii alcătuite 
dintr-un şir (infinit) de puncte. Spunem că prin acest mod de 
exprimare verbală, dirijorul se acordează extroectiv, rostind 
OMz ca monodie.  

II. 2 - Teoretic, rostirea monodiei OMz este un 
solfegiu, în care relaţiile intervalice nu mai sunt sugerate prin 
alunecare, ci diferenţiate punctual (indicate, numite/fixate), ca 
înălţimi muzicale, fiecare înălţime tăind (limitând) 
continuitatea celei anterioare. Obţinem astfel o aspectare cu 
timp, la suprafaţa melodică, întregul sunet (iniţial continuu) al 
ei decupându-se-n şir, ceea ce reprezintă OMz pe palierul 
discontinuităţii.  

II. 3 -  Imagistic, dirijorul face o taxilodie – 
fragmentare la/pe suprafaţa OMz -, interpretabilă ca 
determinare a întregului şir (de tăieturi) din energetica 
atacului. Rezultă de aici o aspectare a caracterului de impuls, 
prin mărimea lung/scurt a numărului de succesiuni (tăieturi) 
de(z)nodate din acesta. Astfel, prin câte atacuri de impuls 
(infuzie energetică în iniţierea unui şir) poate fi articulată 
melodica OMz, atâta cantitate de timp avem, adică atâtea 
incipituri sau noduri temporale. Fiecare astfel de timp decurge 
dintr-un mod de impuls al tactării dirijorale. Nu e vorba însă 
de fenomenalitatea unui timp imanent operei, ci de o 
încărcare cu timp, respectiv cu o serie de timpi deduşi din 
impulsul tactării. Precizăm că, pe planul formei de undă, 
alcătuită din perechile suire-coborâre (imaginate în momentul 
anterior ca profilodie), impulsul tactării se punctualizează în 
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incipiturile/nodurile acestei forme, acolo de unde începe o 
arcuire. 

II. 4 - Gestual, este nivelul unei tactări cauzal–
pretentive, în care dirijorul moderează relaţia cu OMz prin 
expresia energetică a mişcării sale, întru determinarea unui 
număr de succesiuni sonore. Înţelegem astfel că, din impulsul 
tactării se cauzează (printr-un reflex de feedback) energia de 
atac a ansamblului instrumental şi, totodată, se pretinde o 
anumită cantitate/segment din şirul sunetelor. Desigur, idealul 
constă în aflarea tactului unic-prim(ordial), din impulsului 
căruia să se deruleze întreaga OMz, într-un singur timp finit, 
fără rest (de transcendenţă).  

Spunem că taxilodia este stadiul unei abordări la 
suprafaţă, pe aspectul de timp al OMz, întrucât raportul între 
energia impulsului şi lungimea/cardinalul şirului (de tăieturi) 
însumabile temporal se apreciază doar empiric, el şlefuindu-
se odată cu stratificarea propriei experienţe dirijorale, şi în 
strictă relaţie, adeseori, cu un anume ansamblu. Nu se poate 
însă determina ştiinţific o valoare unică a acestui raport, şi 
chiar dacă s-ar putea face, nu ar însemna mai mult decât 
aventura unui experiment steril, intranslabil pe plan artistic. 
De aceea, sub aspectul impulsului tactării, dirijorul nu poate fi 
înlocuit cu un instrument, oricât de performant tehnologic.      

Mt III. 1 - În momentul abordării OMz 
ipostaziate ca ritm, acordajul dirijoral implică mai întâi o 
formalizare a şirului de sunete (alcătuind melodia), prin 
periodizare. Aceasta nu înseamnă o modificare a 
componenţei şirului, ci o proiecţie a lui printr-o grilă 
temporală. Practic, periodizarea se face prin aflarea 
repetiţiilor, atât de mărimi temporale, cât şi de înălţimi 
muzicale, din cadrul şirului de tăieturi relevat în momentul 
anterior. Pe diferite nivele de cuprindere ale acestora se pot 
identifica aspecte de ciclicitate sau simetrie.  

III. 2 -  Acordajul teoretic constă într-o măsurare 
(raţionare) a OMz pe planul succesiunii atacurilor 
(discontinuităţilor), găsindu-se pentru aceasta (din chiar datul 
în/din fărâme al ei) acele unităţi cunoscute sub denumirea de 
timpi metrici. Astfel, şirul atacurilor, indiferent de diversitatea 
mărimilor lor temporale, este redat în raport cu un alt şir, 
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considerat de pulsaţie. Tipologic, este un şir izocron, alcătuit 
din timpi simetrici sau grupabili în succesiuni simetrice, 
numite măsuri. În consecinţă, mărimea temporală a oricărui 
atac devine exprimabilă ca durată metrică, indicându-se prin 
denumirea fracţiunii dintr-un întreg (metric) unitar (unime, 
doime, pătrime, optime etc.).  

III. 3 -  Câtă vreme un acelaşi tip de măsură acoperă 
formal şirul de atacuri temporale din cuprinsul OMz, avem de-
a face cu o pulsaţie de stare metrică. Aceasta indică un 
aspect de caracter, şi se determină prin cardinalul măsurii 
(numărul timpilor cuprinşi) şi raporturile temporale interne 
(între timpii metrici din care se compune). Spre exemplu, 
starea metrică a unei măsuri binare este simţitor diferită de 
aceea a unei măsuri ternare sau compuse eterogen (din timpi 
sau grupări asimetrice). Aşadar, deşi pe cale raţională, 
formalizarea succesiunii în timp a atacurilor nu rămâne fără 
ecou în planul percepţiei sensibile. Ea devine cu atât mai 
interesantă expresiv cu cât stările metrice sunt mai just 
raportate la realitatea din datul OMz.  

În acordajul interpretativ, starea metrică, întrucât 
sinonimează percepţiei de timbru instrumental-muzical (ca 
aspect de culoare), o numim timbrometrie. Ea cuprinde OMz 
printr-un fel de înconjur, generând o aspectare perimetrică a 
acesteia. Împrejmuită astfel, OMz devine redabilă 
instrumental de oricâte ori, fără notabile abateri inginereşti (de 
la partitură), lăsând însă deschisă calea diferenţierilor artistic-
subiective.  

Trebuie să menţionăm că nu toate OMz sunt livrate 
într-o casetă de stare metrică relevantă pentru conţinutul lor 
ritmic. Bunăoară, o melodie liturgică bizantină sau un raga 
indian, ca şi numeroase lucrări muzicale din sec. XX, nu 
comportă o stare metrică lesne de formalizat. Totuşi, mai cu 
seamă pentru piesele cu ritmică complex-eterogen-variabilă, 
destinate unor formaţii instituţionalizate (care nu pot aloca 
foarte mult timp pregătirii în/de ansamblu, chiar şi din motive 
de costuri), se indică în partitură doar o măsură de 
convenienţă, cu rol strict instrumental-figurativ. În această 
situaţie nici nu este recomandabil să se mai ia în considerare 
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starea metrică aferentă acelei măsuri, important fiind doar 
modul de configurare a tactării, în indicarea timpilor metrici.  

Există şi lucrări a căror măsurare temporală este 
predată în convenţia unui număr de secunde, adesea mai 
mare decât posibilităţile de configurare dirijorală (care nu prea 
au cum să depăşească 12 timpi egali/inegali pe un cardinal 
de 4 locuri/poziţii). În aceste cazuri, deşi datul muzical conţine 
stări metrice, ele nu comportă un aspect de periodizare 
instrumentabil pe plan dirijoral - artistic. În situaţii de acest fel, 
mai ales când dirijorul trebuie să coordoneze mai tot timpul 
indicativ (intrările şi ieşirile din sunet), este nevoit să cedeze 
din suveranitatea sa interpretativă, retrăgându-se pe o poziţie 
de funcţionar - administrator/dispecer. De altfel, cu cât 
pretenţia de execuţie temporală a OMz a ajuns să se 
structureze mai riguros şi complex la nivelul proiectului 
componistic, cu atât dirijorul, ca instrumentist/executant, este 
mai nevoit să abandoneze gestualizarea, ca mod de 
instrumentare. 

Cred că sunt deja suficiente lucrări de factură 
modernă pentru a căror coordonare în execuţie gestualizarea 
să fie insuficientă, mai util fiind calculatorul. Să ne imaginăm 
de exemplu că la calculatorul unui pupitru dirijoral sunt 
conectate toate pupitrele unui ansamblu instrumental, astfel 
încât coordonarea să se facă optic, prin aprinderea 
alternativă, la fiecare pupitru din ansamblu, a două leduri de 
culori diferite: verde, pentru intrare în sunet; roşu, pentru 
ieşire. În acel calculator este deja cartelată (programată) 
derularea întregii lucrări pe diferite segmente de faze 
„regizorale”, de tipul intrare/ieşire din sunet. Odată pornită 
derularea programului, fiecare instrumentist este dirijat 
automat cu ajutorul „semafoarelor” (ca autovehiculele prin 
intersecţii), dirijorul trebuind însă să supravegheze abaterile 
care pot surveni în raport cu partitura şi să aibă posibilitatea 
de-a interveni „live”, spre corectare. Desigur că nu 
considerăm acest exemplu pentru o lucrare de tip clasic, ci 
exclusiv pentru acele piese muzicale a căror stare metrică nu 
mai poate fi condusă printr-o figură de tactare şi care pretind 
un ansamblu instrumental complex şi numeros. Astfel, 
dirijorului îi devine mai lesne ca, în execuţie, să poată 
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gestualiza nestingherit pe nivelele de profilodie şi taxilodie, 
respectiv prin tactările informal-figurative şi cauzal-pretentive. 
Cu toate astea, el trebuie să descopere (chiar şi numai spre 
a-şi releva sieşi) şi să-şi poată dimensiona interpretativ OMz 
pe aspectul de timbrometrie.      

III. 4 -  Tehnic, timbrometria se instrumentează 
printr-o tactare metric-figurativă, care, în spaţialitatea gestului, 
indică rangul timpului metric, situat într-un anumit loc şi, 
totodată, figura de ansamblu a măsurii, alcătuită dintr-un 
anumit număr de timpi. În expresia tactării din acest stadiu se 
pune deci accentul pe evidenţierea cantităţii metrice, de 
mult/puţin (ca număr de timpi metrici), într-o anume 
configurare gestuală a stării metrice. Din nivelul anterior de 
tactare, acestei figuri i se păstrează impulsul. Numai că de 
această dată impulsul survine periodic, nu ca taxilodie (nod 
punctat pe o profilodie), ci ca generator al unei 
măsuri/perioade. Deşi accentul metric al oricărei măsuri este 
logic convenit pe primul timp (ca timp metric 
principal/accentuat), impulsul gestual (generator) se tactează 
anterior acesteia, anacruzic, şi cu o valoare egală (simetric 
cel puţin) timpului metric cu care începe acea măsură 
(desigur, atunci când tactarea este configurată pe fiecare din 
timpii ce compun măsura). 

În plus, grilarea metrică a OMz poate avea două 
moduri de formalizare: uniformă sau neutră - când 
temporalitatea OMz este raportată la o singură stare metrică; 
formalizare variată sau adecvată - prin raportări la stări 
metrice diferite, în referinţa expresivităţii temporale a şirului 
de atacuri din cuprinsul acelei opere. Exceptând şirurile deja 
simetrizate în partitură, în general, formalizarea neutră este 
optimă pentru OMz-le cu dominantă sintaxă de polifonie sau 
cu numeroase variabile temporale a-periodice/-simetrice, de 
tip rubato.  

Trebuie să ştim însă că, indiferent de modul 
formalizării, aceasta implică o convertire a imaginii temporale 
a Omz din/la perspectiva sintaxei de omofonie. De altfel, 
poziţiei dirijorale însăşi, ca vârf axial (la/din centru), îi este 
imanentă omofonia, în simbolul aducerii ansamblului 
executant pe acelaşi aliniament temporal, de sincornizare în 
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atac. Este o perspectivă ce ţine mai cu seamă de cultura 
muzicală europeană. Nu incumbă acestei afirmaţii aspectul 
de şlefuire a sincronizării, prin mişcări repetate, ca exerciţiu 
necesar în pregătirea diferitelor acţiuni în echipă (indiferent de 
domeniul de activitate), care poate avea legătură doar cu o 
zonă eminamente de ordin administrativ/instrumental, în 
vederea executării sonore a OMz. 

Alinierea ansamblului la atacul instrumental, ca fapt 
de sincronizare, nu ţine exclusiv de performanţa dirijorală, 
fiind un rezultat al întregii echipe (dirijor-ansamblu). În acest 
caz, dirijorul este acceptat/convenit ca referinţă unică de 
racordare doar pentru clipa când trebuie să se producă 
atacul. El cauzează energetic şi pretinde debutul atacului, nu 
determină însă şi sincronizarea ansamblului, întrucât acesta 
nu este doar un simplu mecanism (precum un instrument), 
având ca atare o constituţie socială (ca grup de persoane). 
Antrenarea unui ansamblu muzical de orice fel (coral, 
orchestral etc.) spre a performa sincron, se face într-o etapă 
anterioară întregului set de faze ale acordajului dirijoral referit 
unei OMz. 

Mt IV. 1 - Este momentul când acordajul empatic se 
constituie prin modalizarea efectivă a OMz sub aspectul unor 
volute temporale. Ne referim la o scalare în plan cinetic, prin 
viteza de parcurs a întregii durate în raport cu datele din 
teren, pe coordonatele de dinamică (profilodie), melodie 
(taxilodie) şi ritm (timbrometrie). În ansamblu, acestea sunt 
considerate acum ca denivelări (reliefuri) ale timpului de 
parcurs, în concretizarea OMz. 

Este binecunoscut practicii muzicale faptul că, mai cu 
seamă pe aspectele sale concrete (de melodie şi ritm), orice 
cântare trebuie să se deruleze printr-un mod de a parcurge 
timpul analog distanţelor din spaţiu, în expresia generică de 
lent-repede. Această perspectivă instrumentală asupra 
duratei de-cântat schimbă radical statutul OMz, care devine 
din formală, efectivă. Chiar dacă dirijorul şi-a eulodiat 
(insuflat), solfegiat (rostit) şi măsurat (periodizat formal) OMz 
de interpretat, el trebuie s-o şi modalizeze efectiv, respectiv s-
o instrumenteze/execute într-un timp a cărui realitate se 
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concretizează din felul temporizării. Iar aceasta înseamnă a 
adecva durata/timpul OMz printr-un tempo/viteză de parcurs. 

IV. 2 - Acordajul teoretic se exprimă printr-un 
concept de pulsaţie, înţeles ca setare a vitezei de parcurs pe 
diferite trepte. Nu de puţine ori, în exprimările neacademice 
curente, aspectele formale de ritm (proporţionare) şi măsură 
(periodizare) sunt aduse pe acelaşi palier de înţeles cu 
tempoul, care este un aspect de modalizare a dimensiunii 
temporale. O OMz nu poate fi mai cu ritm decât este formal 
concepută, dar poate varia pe planul tempoului, întrucât 
formalizarea acestuia nu se poate face strict, decât într-o 
compoziţie de factură electronică, care nu are decât o singură 
variantă de redare, factorul subiectiv (instrumentistul în/ca 
persoană) fiind eliminat. 

Odată cu apariţa metronomului, vocabularul 
indicaţiilor de tempo s-a extins, expresiilor literare 
adăugându-li-se cele tehnice, în meniul de setări propriu unui 
instrument tactor (acustic/vizual), căruia îi sunt raportate 
valorile de durate proporţionale (timpii metrici) în vederea 
comprimării sau dilatării lor, pe calapodul unei invariabile 
simetrizări temporale (izocronii). Prin urmare, în faza 
acordajului teoretic, dirijorul îşi poate fixa/alege reperele de 
tempo din grila instrumentului tactor (metronomului), 
orientându-se atât în raport cu tradiţia şi/sau indicaţia din 
partitură, cât şi cu propria opţiune/intenţie.     

IV. 3 -  Sunt frecvente situaţiile din parcursul unei 
OMz când timpul metric nu coincide cu valoarea pulsaţiei, 
care poate fi mai mică sau mai mare în mod constant, pe un 
segment cu durată pregnantă. De exemplu, pe o stare 
metrică de 4 pătrimi, este de parcurs un segment exprimat 
omofon (la nivelul ansamblului), într-o diviziune metrică 
excepţională de 3 doimi. În raport cu tempoul, dar şi cu alte 
coordonate (suflul/profilodia sau melosul/taxilodia), poate fi 
optim ca tactarea metrică să rămână neschimbată, sau, în 
mod excepţional, să se reseteze pentru fiecare articulare din 
acel triolet. Chiar dacă nu se invocă o modificare a timpului 
de parcurs pentru întregul segment marcat de triolet, practic, 
dirijorul va face o manevră de schimbare atât a stării metrice 
(pe planul timbrometriei – din binar în ternar), cât şi a 
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tempoului, trecând pe o treaptă de viteză inferioară. Spunem 
că el va modula agogic, determinat de datul din/de parcurs, 
fără relevanţă însă la nivelul duratei globale. O astfel de 
manipulare a tempoului în/prin registrul agogic dă un aspect 
de variabalitate a vitezei în raport invers cu relieful 
parcursului, asemănător pedalărilor la o bicicletă cu 
schimbător de viteze, care sunt mai numeroase în rampă 
(urcare – mers lent = atacuri puţine la un tact/impuls) şi mai 
puţine în pantă (coborâre – mers rapid = atacuri multe la un 
tact/impuls). Numim această variere de ordin instrumental, în 
cadrul registrului agogic, tempolodie. Tempolodia nu are însă 
doar un resort instrumental, ci şi unul subiectiv, artistic. Astfel, 
interpretativ, tempoul se poate profilodia şi/sau taxilodia, 
variind în cadrul aceleiaşi „tonalităţi” de pulsaţie metrică, la fel 
ca densitatea (masei) într-un volum considerat constant. 

IV. 4 - Sub aspect gestual, dirijorul tempolodizează 
prin viteza de mişcare a tactării. În această fază, acordajul se 
efectuează printr-o tactare parcursiv-conductivă, întrucât nu 
ne referim exclusiv punctual, la o anume stare şi configurare 
metrică, având în vedere de această dată întregul câmp 
temporal al OMz. Dirijorul se mişcă (gestual) în acest câmp, 
conducând şi modelând totodată cumul sau expresia mişcării 
(din parcursul OMz). De aceea şi este considerat tempoul o 
valoare de ordin expresiv, ca mod al mişcării în şi prin(tr-o/un) 
stare/timp de mişcare.     

ETAPA 3 
În periplul realizării acordajului dirijoral am ajuns la 

stadiul abordării contextuale a OMz, ca medialitate de 
mişcare şi de sens. Avem deci o configurare din două 
momente, în care datul OMz este considerat diferit: 
compoziţie a mişcării (în/de mişcare); armonie a sensului 
(în/de sens). Le-am clasificat ca nivele de medialitate, 
deoarece fiecare dintre ele se constituie 
semantic/semnificativ, fiind valorizate ca atare într-un corpus 
socio-cultural. Suntem într-o etapă în care ne-am desprins 
atât de aspectul organic-personal, cât şi de cel material-
instrumental, în abordarea OMz accentul punându-se acum 
pe relaţionalitate. 
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Compoziţia şi armonia, se constituie ca ansambluri 
de relaţii. Astfel, compoziţia este un ansamblu al relaţiilor de 
alcătuire în trepte, pornind de la concatenarea unor elemente 
fără concretitudine spaţio-temporală (dar avide de formă) şi 
ajungând la statuarea unei forme de conţinut muzical. De 
cealaltă parte, armonia este o stare de ansamblu (a 
ansamblului relaţiilor de alcătuire) ipostaziată dintr-o 
compoziţie, pe un anumit nivel de alcătuire a ei. Obiectual, 
cele două daturi/nivele ale medialităţii OMz comportă 
aspectări diferite: compoziţia se prezintă ca descriere a unor 
operaţii de relaţionare, evocând un logos de gândire ilustrabil 
sonor/muzical; armonia se înfăţişează ca expresie a logosului 
compoziţional, pe planul coeziunii relaţiilor, cu rezonanţă în 
percepţia sensibilă, respectiv a impresiei. Dacă din 
perspectiva compoziţiei survine limbajul, din aceea a armoniei 
se relevă estetica acestuia. Mai spunem şi că, în esenţă, 
compoziţia prezintă o formă de mişcare a gândirii muzicale, în 
vreme ce armonia induce orizontul de sens al acestei mişcări. 
Putem concluziona că funcţia compoziţiei rezidă în armonie, 
căreia îi şi este suport obiectual; funcţia armoniei rezidă într-
un alt stadiu/etapă a OMz, la care ne vom referi mai încolo.                  

Mt. V. 1 - Acordajul dirijoral empatic constă în 
abordarea compoziţiei muzicale ca proces de structurare, 
analog ridicării unei construcţii arhitectonice. Cu alte cuvinte, 
dirijorul se acordează sub aspectul unui cum de mişcare a 
propriului gând, după/în modelul gândului/logosului 
compoziţional. Aceasta presupune aşezarea OMz din 
perspectiva unei forme generic-modelatoare, respectiv a unei 
paradigme formale. 

V. 2 - Pe plan teoretic, acordajul se struneşte pe 
considerentul OMz ca sistem, pe fondul unor relaţii de 
alcătuire spaţiu-temporal sintagmatice. Dirijorul caută acum la 
funcţiile formale, în câmpul cărora, diferitele secvenţe 
sintagmatice (notabile simbolic – a, b, c etc.) sunt conotate în 
raport cu un model generic (de exemplu, temă 
principală/secundară, punte, expoziţie, dezvoltare, repriză, 
coda – într-o formă de sonată). În acest cadru de expunere, 
se evidenţiază temporalitatea imanentă formei OMz, în 
aspectul ei cel mai definitoriu: ireversibilitatea. Din acest 
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unghi, întregul formal echivalează doar sieşi, ireductibil 
(indeductibil din părţi/proporţionări sau însumări ale 
fragmentelor), segmentele sintagmatice fiind funcţii în durarea 
formei, iar nu simple obiecte, interşanjabile/permutabile ca 
atare. 

V. 3 - Interpretativ, dirijorul operează pe interfaţa 
unei mişcări sonore cu finalitate, care survine dintr-un orizont 
cadenţial, teleologic, ca şi cum începutul OMz s-ar propaga 
dinspre sfârşitul ei. Altfel zis, întreaga durată a OMz este o 
descriere a propriei finalităţi: o extincţie temporală, ca 
dezinenţă dinspre un început relativ (posibil din orice 
moment) al sfârşitului, către un sfârşit simbolic, ca sfârşit 
absolut. Aşadar, imaginea unui sfârşit cu incipit real şi 
cadenţă simbolică, pe care o numim aici teleosonie, constituie 
interfaţa acordajului dirijoral interpretativ. 

V. 4 - În ultima fază a momentului la care ne 
referim, acordajul gestual nu are o evidenţă probabilă. Mai 
degrabă se are în vedere o încărcare/stare de potenţial 
energetic, ca atunci când îţi asiguri combustibilul necesar 
pentru a parcurge o anumită distanţă. Altfel zis, dirijorul se 
acordează timpului (finit) de parcurs şi, totodată, efortului 
necesar susţinerii acestui demers într-un mod coerent 
energetic. Deopotrivă, este un acordaj fizic şi mental, spre a 
putea fi permanent în actualitatea parcursului OMz. Prin 
urmare, caracteristic tactării din acestă fază sunt aspectele de 
actualitate (oricând este acum) şi consecvenţă (mereu acelaşi 
mergător, pe acelaşi parcurs).           

Mt. VI 1 - Luând OMz în datul de armonie (sensuare), 
acordajul dirijoral empatic reprezintă o abordare prin 
teatralizare, ca punere în scenă a ansamblului căruia OMz i 
se distribuie. Nu accepţionăm la propriu termenul de armonie, 
pe criteriul relaţiilor acordice (verticale) între înălţimi sonore, ci 
figurativ, ca distribuţie (sonor-instrumentală) ansamblată, în 
cadrul unor registre timbrale.  

VI. 2 - În acordajul teoretic se vor releva mai întâi 
relaţiile de sintaxă - între voci formale - şi apoi aspectarea 
acestor voci, ca orchestraţie/înveşmântare propriu-zisă. Unei 
aceleiaşi voci formale îi pot fi distribuite diferite instrumente 
(costume sonore), în formule solistice, sau de grup (partide, 
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compartimente). Sunt numeroase lucrări în al căror parcurs 
tipurile de sintaxă se modifică sau alternează. Sopul este deci 
de a panorama succesiunea tipurilor de sintaxă şi totodată, în 
cadrul fiecărui segment sintaxic, să se observe nuanţările 
timbrale ale fiecărei voci formale constitutive lui. 

VI. 3 - Imaginea pe care operează interpretativ 
dirijorul o numim nuanţare, şi se constituie dintr-o succesiue 
de marcări/sublinieri ale aspectelor timbrale cele mai 
pertinente. Este clar că dirijorul nu se poate adresa punctual 
şi permanent fiecărui instrumentist din ansamblu, mai cu 
seamă dacă acesta este o orchestră simfonică complexă şi 
amplă. El îşi va forma însă o imagine a schimbărilor de 
culoare cele mai evidente, într-o formulare sintetic-
rezumativă, încadrată pe orizontala întregii durate a 
parcursului, identică de altfel cu aceea determinată pe nivelul 
anterior, de teleosonie.  

VI. 4 - Acordându-se gestual, dirijorul se raportează 
ansamblului dispus în scenă sub aspectele de adresativitate 
(către un anumit instrument sau grup instrumental) şi de 
prioritate dinamică (în nuanţarea unei voci formale). Practic 
însă, nu toate adresările sunt de ordin formal-interpretativ, cu 
scopul de nuanţare, unele fiind de ordin pur instrumental-
executiv, în administrarea unor intrări/ieşiri din sunet. Ca 
atare, cele două tipuri de adresare le putem clasifica în: 
adresare indicativă (exclusiv administrativă, pe plan 
instrumental); adresare reverenţială (exclusiv interpretativă, 
pe plan formal). Dirjorul trebuie să le deceleze, printr-o 
adecvare a coregrafiei gestual-adresative. Se evidenţiază 
astfel un stil propriu al gesticii dirijorale. 

ETAPA 4 
Este etapa în care se trece dincolo de text/operă, dar 

şi de persoana dirijorului. Ne aflăm în stadiul spiritual, când 
OMz este dată în-deschidere, ca fapt de necontenită creare. 
Ca atare, delimitările ei temporale sunt tot mai mult împinse, 
începutul dizolvându-se într-o tradiţie (culturală), iar sfârşitul 
propagându-se într-o mereu altă interpretare, printr-o mereu 
altă perspectivă de conştiinţă. 

 



Revista MUZICA Nr. 1/2011                                                                 0 

52 

Mt.VII.1 - Acordajul empatic se face în raport cu 
tradiţia (şcoala, clasa) culturală din care OMz provine, ceea 
ce am numit perspectivă tradiţională. OMz se relevă astfel 
sub aspectul unui dat prin/din-continuitate. În fapt, 
continuatorul este chiar dirijorul, pentru care OMz este o 
ipostază dintr-o anume tradiţie căreia el i se substituie ca 
agent/purtător. Purtând o tradiţie, dirijorul comportă OMz în 
necontenirea acelei tradiţii. Este faza când dirijorul şi OMz se 
găsesc scufundaţi (ascunşi) amândoi, anonimizându-se în 
(raport cu o aceeaşi) tradiţie.  

VII. 2 - În faza teoretică a acordajului său, dirijorul îşi 
dispune toate datele/nivelele OMz pe aspectele de comun-
diferit, în referinţa unei tradiţii (căreia deja i s-a acordat). Este 
de menţionat aici următorul raport: cu cât aria de cuprindere 
tradiţională este mai mare, cu atât aspectele inedite ale OMz 
sunt mai relative. Invers, restrângând aria de cuprindere 
tradiţională, la nivelul unei şcoli de gândire muzicală, clase 
sau stil de compoziţie, aspectele de originalitate ale OMz se 
conturează mai cert. 

VII. 3 - În faza interpretării propriu-zise, acordajul 
dirijoral reţine doar aspectele care particularizează OMz, atât 
pe linia succesivităţii (parcursului temporal, pe orizontală), cât 
şi pe aceea a constitutivităţii (structurării spaţiale, pe 
verticală). Dirijorul se prepară astfel în vederea predării OMz 
ansamblului de instrumentişti. În plus, el are în vedere şi 
tradiţia de repertoriu a ansamblului respectiv. 

Pe considerentul valorii ei de ordin didactic (în 
pregătirea ansamblului), numim imaginea OMz din această a 
treia fază, predare verbală. Ea are un dublu rol: 
informativ/explicativ – în denotarea unor convenţii/însemne 
grafice sau gestuale; motivaţional - de punere într-o stare de 
spirit. Adesea este necesar ca dirijorul să le sugereze 
instrumentiştilor un înţeles imaginativ, printr-o expresie de 
metaforă şi/sau analogie, exprimate verbal. Poate fi chiar mai 
eficient, uneori, decât o explicaţie teoretică.  

VII. 4 - Odată ansamblul informat şi, mai ales, 
motivat spiritual, dirijorul îşi retrage/minimizează gestualitatea 
în dimensiunea statuării propriului corp (aspectat într-o 
costumaţie specifică, dar comună ansamblului). Aşadar el nu 
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mai gesticulează, căci ar fi tautologic, ci aminteşte numai 
ansamblului (făcându-l să tresară în racord cu spiritul OMz), 
prin chiar apariţia sa, ca stare de prezenţă. Am putut observa 
aceasta la unele ansambluri corale, ca şi la unele orchestre 
de factură camerală, foarte bine strunite, unde nici nu mai 
este nevoie ca dirijorul să li se centreze în faţă, fiind suficientă 
o poziţionare laterală şi cu foarte puţine gesturi. Relevante în 
acest sens sunt şi situaţiile în care dirijorul însuşi participă ca 
instrumentist solist, în relaţia cu ansamblul pe care-l 
coordonează şi de care este acompaniat, în acelaşi timp. 
Tipologic, tactarea se caracterizează ca discretă, prin aceea 
că dirijorul este de faţă în persoană şi, totodată, nemanifest 
prin gest(ul specific). Vorbim de o poziţionare 
fenomenologică, întrucât acţiunea dirijorală devine imanentă 
exclusiv prezenţei dirijorului. Ca atare, gestul tactării rămâne 
ascuns/inevident. Dirijorul şi-a dobândit astfel deplina libertate 
de interpretare în act, putând reveni la modul unei tactări 
informal-sugestive, efectuate de această doar din privire sau 
prin chiar simplul fapt de a respira.  

Mai spunem şi că în faza tactării discrete, coincid 
finalitatea acordajului dirijoral şi începutul coactării, ca 
interpretare în ansamblu. Astfel, OMz începe să capete o 
valoare de transcendenţă, deschizându-se definitiv pe axa 
unei conştiinţe necontenit creatoare. 
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Logica lumilor posibile 
(VIII) 

 
= Match – PHTORA II = 

 

Nicolae BRÂNDUȘ 
 
Ne vom imagina un joc muzical funcțional conform 

anumitor reguli. Vom avea de a face cu două grupe de 
interpreți implicați antagonic în derularea acțiunii 
performative. Modelul acesteia l-am schițat în Logica lumilor 
posibile VI1. Instituim ca atare un cadru precis definit, 
controlabil în totalitatea parametrilor jocului de către actanți, și 
premizele unei opere de autor indefinit reiterabile. 

Oricare joc în dispută antagonică are un aspect 
teleologic: adică un scop; pornește și duce undeva (cumva). 
Are un sens. (A nu se confunda scopul în Match – PHTORA 
II) cu rostul unui exercițiu cultural: deși oarecum legate – ca 
„sens” – conceptele nu se suprapun. Rostul are mai degrabă 
o conotație privind motivația existențială e unei experiențe 
culturale: chestiune ce ține mai ales de aspectul etic al 
problemei. Sensul în Match privește atât orientarea generală 
a procesului performativ (către „gol”) cât și încărcătura 
psihică, interioritatea estetică – atitudinală, adânc 
personalizată a participanților. Ne vom ocupa deocamdată de 
primul aspect, mai degrabă de ordin gramatical.  

Vorbind despre scop și în sensul celor deja discutate 
în aparițiile Logicii lumilor posibile din Revista Muzica ne vom 
referi, prin transfer de “limbaj”, la noțiunea de particulă așa 
cum apare în fizica cuantică. Observăm similitudini frapante – 
să fie oare datorate metodei de observație sau mărcii 

                                                
1 Vezi Revista Muzica nr. 2/2010, pag. 55-58 
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fundamentale ale Realului1 între modul de apariție 
(probabilistic) al particulei elementare (din continuumul de 
undă al materiei) și al golului (din continuumul activității 
impredictibile a actanților meciului). Impredictibile dar 
structurabile – conform celor de mai sus. În Match “particula” 
(golul) se naște prin înfruntările de centri de acțiune 
(personalități, adică interiorități angajate în discurs <joc>) 
unde elementul de indeterminare  din punct de vedere al 
observației procesului este la fel de semnificativ ca și în 
urmărirea apariției de particulă în fizica cuantică. Dificultatea 
acceptării paradoxului undă – particulă (ca și cea a acceptării 
logicii probabilităților în validarea ontologică a materiei sub-
atomice) devine o problemă fundamentală, tulburătoare a 
cunoașterii. În Match se taie nodul gordian: prin scor. Și nu 
numai; prin libertate – o problemă strict umană, deci, a 
visului. Putem așadar transgresa aspectul teleologic, 
pornind de la joc (match) spre structura fundamentală a 
materiei și, ca atare a energiei? Atât filozofia (cunoașterii) cât 
și știința au dat și nu au dat răspunsuri la această dilemă și 
libertatea a rămas în genere doar ceva care nu se poate 
defini decât prin negație… Este poate de remarcat și modul 
circumspect, oarecum timid, în care oameni de știință 
remarcabili2 pun în discuție, mai degrabă marginal, problema 
energetică a Universului în relația dintre viu și materia 
anorganică ca forme structurate ale energiei. Evident, odată 
cu materia vie și mai ales cu persoana (umană) logicile 
integrării în Sistem diferă și aparent ruptura dintre aceste 
aspecte ale Realității pare a se adânci iar unitatea tuturor 
acestor forme (în mișcare) ale energiei rămâne tot o ipoteză, 
mereu perpetuată. Mă îngrijorează faptul că o teorie care 
cândva a reprezentat o direcție importantă în filozofia 
românească și anume Personalismul energetic3 care 
propunea tocmai sudura dintre om și restul lumii din 
perspectiva energiei universale rămâne permanent trecută 

                                                
1 vezi Basarab Nicolescu 
2 vezi Revista Muzica 1-4/2009 și 1-3/2010. 
3 Vezi Constantin Rădulescu Motru, Ed. Albatros, București 2005, 
pag. 3. 
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sub tăcere. Descoperim în scrierile marelui om de cultură 
român încă de la începutul secolului XX teme esențiale din 
cercetare interdisciplinară de azi (în “haine noi”, evident), 
prefigurând o întreagă dezvoltare a logicii epistemologice. 
Lucrări care Timp și Destin1 și mai ales Personalismul 
energetic (carte apărută în București, Ed. Albatros, 2005, 
ediție îngrijită și comentată de Constantin Schifrineț) ar putea 
fi considerate emblematice în cultura românească a perioadei 
în care au apărut, surse prin care atât Noi, particula și lumea 
cât și Logica terțiului inclus s-ar putea înțelege mai bine (cel 
puțin, cronologic).  

Aici și acum nu ne vom referi la modul în care în 
tradițiile spirituale extrem – orientale se înfățișează 
problematica de mai sus. O vom face la momentul mai 
potrivit.  

Ce se pune și se propune practicii muzicale prin 
această Logică a lumilor posibile pe care intenționăm să o 
parcurgem pas cu pas este sensibilizarea, “umanizarea”, 
validarea acesteia în contextul respectiv. Este vorba despre o 
lume deschisă a gândirii și a expresiei vii  a fenomenului 
sonor, altfel generat, altfel constituit și confirmat în acțiune. 
Ceea ce ne pare de primă importanță este excluderea de 
preconcepții și o deschidere totală și autorizată spre celălalt. 
Lucru constatat și revăzut de fiecare dată în toate punctele 
nodale ale Istoriei Muzicii. Și poate nu toți ne dăm seama 
prea bine de timpul cultural pe care-l parcurgem azi, astăzi, 
cu toată mizeria subculturală generalizată, să-i zicem, 
“regulamentară”… Poate că așa ne trebuie, cine știe? Că așa 
trebuie sau nu, depinde de fiecare în parte (dar nu despre 
asta e vorba).  

În Match – PHTORA II opera muzicală se formează 
odată cu generalizarea agonică și conștientizarea unor 
mobile generative care vor fi puse în emulație pe echipe și 
anume: Intensitatea, Tempo-ul și Registrul. Sunt 
coordonatele psiho-fizice de bază care definesc fenomenul 
muzical2. Celelalte coordonate (L, D și TB) sunt auxiliare. 

                                                
1 Vezi Ed. Semne – București 2006 (1940). 
2 Vezi Revista Muzica nr. 2/2009 și 3/2010. 
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Niciun discurs muzical nu se poate rosti în afara parametrilor 
I T, T și R, care se referă la complexul de frecvențe (înălțimi 
ale sunetului), în care acestea se desfășoară, la viteza de 
succesiune a atacurilor elementare (în subsidiar, la tipologiile 
strié și lisse ale structurii temporale a discursului muzical) și 
la amplitudinea sonoră a enunțurilor, mergând de la 
intensitatea maximă până la non-sunet. Celelalte specificări 
privind obiectul sonor și anume locul sursei sonore în spațiul 
real de execuție, densitatea evenimentului muzical, rezultată 
din prezența-absența unor surse participate și timbrul 
respectiv (instrument, voce) care participă la enunțul muzical 
pot lipsi din predeterminările necesare și suficiente constituirii 
unei opere muzicale de autor. Cazul invers nu este posibil 
sau dacă apare ca atare implică necesarmente parametrii 
trecuți sub tăcere. Adică aceștia apar aleatoriu, din 
perspectiva operei finite, în discurs, la latitudinea interpretului 
(interpreților). Este vorba despre decizia componistică și 
aspectul semiografic la care ne-am referit până acum1.  

Pentru a institui în practica muzicală principiile 
acestei Logici (MATCH – PHTORA II) interpreții vor trebui să 
urmeze îndelung și bine, precum în jocul de șah sau cu 
mingea, un stadiu de pregătire (să-i zicem, de tipul “teoriei și 
solfegiului”) care să le formeze și să le educe mai ales 
activitatea percepției parametrilor puși în emulație. Ceea ce 
din practica tradițională a cântatului în ansamblu rămâne cu 
precădere valabil în MATCH II este inter-ascultarea, inter-
modelarea și inter-conectarea participării în joc în funcție de 
context și parteneri. Ar fi o super-potențare a unei practici a 
cântatului în ansamblu, dobândită în școlile de muzică și unde 
inter-ascultarea partenerilor a fost și este și acum și pururea o 
acțiune conștientă, care se face și nu o împărtășire pasivă a 
ceea ce îți apare pe la ureche și la care reacționezi “implicit” 
mai mult sau mai puțin intuitiv. Sau, dacă așa ceva se 
petrece, în cazul fericit al unor ansambluri celebre, tot ceea 
ce apare aparent instinctiv și “pe loc” este rezultatul unei 
interiorități îndelung formate conștient până a fi absorbită o 

                                                
1 Vezi Revista Muzica, nr. 2/2010. 
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întreagă cultură interpretativă în gestul simplu (vezi să nu fie 
simplu!) al comportamentului stilizat. 

Aici se pune problema logicii Match-ului: o chestiune 
în primul rând de interioritate. Actanții vor trebui să se 
“întreacă” în primul rând în problema formării și recunoașterii 
parametrilor generici pe care să-i aplice în dialog, inițial 
conștient, deliberat, iar ulterior, în urma antrenamentelor, 
instinctiv, în scopul validării structurale și estetice a jocului. 
Nu mai avem de a face cu concrețiuni, precum în scriitura 
tradițională, de “melodii și armonii” a fi “reproduse” cumva, ci 
de principii generative care există în primat și-și revendică 
concrețiunea în actul interpretării1.  

Problema operei muzicale se strămută deci dintr-un 
anume concret, definit de o anume scriitură muzicală spre o 
altă zonă, existențială, a cântării definită logic diferit și 
accedând spre niveluri superioare de voință formativă (din vid 
, după cum ne-am exprimat și altădată). 

În Match – PHTORA II jocul se desfășoară în trei 
etape și anume: propunere, contrapropunere și soluție. să 
urmărim specificările partiturii generale spre a desluși mai 
bine regulile acestuia, altfel zis, etapele de formare a operei 
muzicale. Ne vom referi pentru început la două grupe 
(echipe) a trei interpreți în relație antagonică. Ceea ce 
definește un meci, astfel conceput, este o perpetuă mișcare 
direcționată conform unui scop, în cazul în speță o stabilire a 
soluției jocului, la care se ajunge prin propuneri succesive în 
dialog. Acțiunea se desfășoară în trei secvențe în care sunt 
puse în emulație, rând pe rând, cele 3 mobile anterior 

                                                
1 Mai deunăzi, cu câțiva zeci de ani în urmă când în practica artistică 
muzicală în speță, se afirma cu tărie indeterminarea (tot felul de 
“aleatorisme”) un celebru “corifeu” de pe atunci, mai degrabă 
rezervat la noutățile ostentative ale avangardei emitea o aserțiune, 
de bun simț de altfel, spunând că “…poate și astea vor duce 
undeva…”. Cam în felul în care, după cum se zice, un ardelean 
privind pentru prima dată o broască țestoasă, reflectă: “D-apoi asta 
ori îi ceva, ori mere undeva” (fără conotații turcești de prost gust…) 
au dus, evident, undeva dar nu imediat ci prin decantări de câteva 
generații.  
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menționale: Intensitatea, Tempo-ul și Registrul și se aplică 
în câte trei etape pe secvență.  

În secvența Intensitate, la semnul “dirijorului” una din 
grupe enunță un fragment muzical (despre a cărui (căror) 
“compoziție” vom discuta mai la vale) într-o anumită nuanță, 
care va fi imediat “contestată” printr-un alt fragment muzical 
provenit din grupa opusă, într-o altă nuanță, ambele 
intervenții făcându-se la indicațiile dirijorului. Procesul se 
repetă de n ori până când dirijorul (arbitrul) va selecta o 
nuanță dintre propunerile (sau contrapropunerile) enunțate. 
Această nuanță (devenită soluția secvenței Intensitate) va fi 
generalizată pe ambele echipe în emulațiile următoarelor 
mobile. 

În secvența următoare, Tempo, emulația se va 
desfășura, în nuanța generală, după aceleași principii, în 
dialog, propunându-se alternativ, pe echipe, tempo-uri diferite 
(viteze diferite ale atacurilor elementare) pe fiecare fragment 
enunțat. Selecția unui tempo se va efectua tot de dirijor 
conform celor anterioare.  

În cea de a treia secvență, Registru, în nuanța 
generală selecționată și în tempo-ul de asemeni selecționat, 
emulația se va desfășura între echipe după aceleași principii 
(registre diferite propuse în dialog și selecția unuia conform 
indicațiilor dirijorului). 

Ca o concluzie a jocului, poate urma o secvență 
muzicală compusă din fie nuanțe – fie succesive, fie 
concomitente – care să împlinească “rezultatul” meciului, 
astfel constituit. Un joc structurat care în spectacol devine 
creator de operă muzicală definită în libertate, conform unui 
proces coerent de formare. Concrețiunea acestuia apare aici 
și acum, la fel și de fiecare dată altfel. 

Evident, principiul generativ al acestei opere se 
plasează dincolo de realitatea sonoră concretă și privește o 
interioritate de alt tip și la alt nivel de formare a discursului în 
timp real. Desigur, tot în vid, necreat, posibil, nedeterminat 
(toate între ghilimele). Abordăm poate, mai mult sau mai puțin 
tot o logică a particulelor elementare care ar putea (poate) să 
genereze o estetică larg cuprinzătoare care să înglobeze 
fațete de Univers de la lumea subatomică și până la Timp și 
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Destin (niveluri de realitate). De unde și atâtea referiri la artă 
și cultură în cele mai abstracte discipline exacte, ca refugiu al 
cunoașterii, dincolo de mai știu eu ce limite ale cuvântului și 
ale formalizărilor de tot felul. Ale sunetului? Poate acea 
energie care “apare” din vid și îmbracă nefârșite forme? 
Cum? … 

Urmăriți, oricum, spre exemplu un Meci (feminin) de 
baschet efectuat de 2 grupe antagonice de actanți(te): veți 
putea pătrunde, credem, în resorturi fundamentale de ființare 
a Realului prin ceea ce vedeți: aparențe, desigur, dar pline de 
acel sens pe care îl găsești numai dacă ți-l imaginezi. 

Practicând consecvent rigorile regulii (de orice 
natură) se poate institui, desluși și desăvârși un studiu corect 
și coerent al interiorității (prezenței umane) într-un proces 
definit ca Logică a lumilor posibile: aici funcționăm și 
încercăm să facem. În rest, circulăm prin metafore și analogii.  
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RETORICĂ ȘI PASIUNE  
ÎN FENOMENOLOGIA 

DISCURSULUI MUZICAL 
(I) 

 

Tudor  MISDOLEA 
 
Retorica este arta de a convinge. Regulile ei se aplică 

la orice tip de discurs menit să convingă printr-o argumentație 
atât rațională cât și emoțională. Discursul configurează relația 
umană de o manieră metafizică exprimând contingența 
omului în cadrul asumării responsabilității libertății sale. 
Discursul muzical se constitue conform unei practici retorice 
specifice care pune în valoare independența muzicii 
constituită ca un sistem de comunicație directă de la individ la 
individ, de la personalitate la personalitate. 

În studiul de față vom arăta cum elementele și legile 
retoricii sunt implicate în fenomenologia discursului muzical, 
discurs al cărui scop este să transmită auditorului dorința 
spirituală și pasională a cunoașterii estetice.  

 
 
 Orice discurs este o modalitate perenă de a sesiza 

realul conform viziunii locutorului, locutor implicat el însuși în 
acest real. Discursul muzical este expresia dinamică a unei 
necesități particulare în procesul afirmării capacității omului 
de a-și cunoaște structura și funcționalitatea orizontulului său 
social și cultural. În acest proces el are nevoie de o putere de 
convingere fără echivoc și deosebit de eficace. El și-a făurit și 
a dezvoltat un instrument, o tehnică specifică pe care vechii 
greci au numit-o «rhetorike» și care apoi a devenit în limba 
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latină, « rhetorica ». Atât pentru grecul Aristotel1 cât și pentru 
latinii Quintilian și Cicero2, retorica este arta de a convinge, 
arta de a atrage și emoționa auditoriul, artă fundamental 
bazată pe reacțiile naturale ale omului la modificările 
contextului în care trăiește. Ea este arta de a descoperi prin 
spirit și emoție toate căile care ne pot convinge. De aici 
decurge în mod direct caracterul social și cultural al retoricii. 
Nu există retorică singulară. Nu există retorică a deșertului. 
Ea nu reprezintă o speculație artificială, un exercițiu gratuit al 
limbajului. Retorica pune în evidență poziția și atitudinea 
omului într-un cadru instituțional determinat de legi, moravuri 
și credințe. Dimensiunea culturală a retoricii este în același 
timp dimensiunea sa istorică pentru că acest exercițiu social 
nu poate să se desfășoare decât într-un context de valori 
simbolice care adâncesc posibilitățile omului de a cunoaște în 
profunzime realul. Lumea retoricii este lumea vieții însăși, 
lumea mișcării și a comunicației, lumea profundă a sufletului 
uman și în ultimă instanță, lumea adevărului. De aceea ea 
este o artă. Precizăm că termenul « artă » provine din grecul 
« technê » care în latină devine « ars » și care la origine 
făcea referință mai mult la ideea unei metode raționale, a unui 
sistem de reguli destinate practicii unei meserii. În timp, 
termenul a căpătat conotațiile pe care le cunoaștem astăzi3.    

În acest context «pasiunea» este un element 
determinant al dinamicii recunoașterii adevărului în forma sa 
originară; ea își pune amprenta hotărâtoare în arta de a 
convinge, constituindu-se, după Descartes, ca o formă de 
gândire. Fenomenologia și structurarea unui discurs muzical 
pleacă de la ideea de convingere ca să ajungă în final, prin 
desfășurarea sa pasională, la descoperirea realității sufletului 
uman. 

 

                                                
1 Aristotel, Retorica. 
2 Quintilian, Institutio oratoria ; Cicero, De Oratore. 
3 M. Heidegger, L’Origine de l’œuvre d’art, Gallimard, Paris, 2001. 
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1. Retorica, mecanism necesar  
în structurarea discursului muzical 

 
Retorica înțeleasă în sensul ei de artă a convingerii 

este locul de întâlnire al omului cu discursul, locul unde 
pasiunea în starea ei brută devine « logos »1, unde haosul 
devine ordine, unde sacralitatea intră în cotidian. Retorica 
este o ontologie, adică o știintă a « ființei ». Ca subiect 
« ființa » este « unul »; ca predicat ea este « multiplul ». Cu 
această observație Aristotel face din teoria lui Platon a 
« Ideilor » o teorie desuetă punând în același timp bazele 
teoriei « propozițiilor ». Prin retorică, acolo unde pasiunea (în 
grecește « to pathos ») joacă un rol esențial în procesul de 
convingere, se pune în evidență logica identității și a 
diferenței, logică care prin dialectica ei, stă la baza teoriei 
limbajului. Mai mult, după Gorgias, retorica este arta supremă 
pentru că ea impune regulile sale tuturor celorlalte arte. Ea 
este de fapt arta de a pune în valoare obiectivele estetice ale 
celorlalte arte, adică un fel de mediator universal.2  

Discursul muzical, prin arta retoricii, pune față în față 
raportul neîntrerupt între mijloacele de expresie și finalitatea 
căutată a operei. Pe tot parcursul acestui discurs se 
articulează  dialectal succesiuni de mișcări care constitue 
cadrul imanent în care timpul, metaforic vorbind, devine 
perceptibil. În sensul acesta Stravinsky vede în opera 
muzicală o construcție unică și necesară al cărui scop este 
constituirea unei ordini imuabile între om și timp: « Le 
phénomène musical nous est donné ă seule fin d’instituer un 
ordre entre l’homme et le temps. Pour être réalisé, il exige 

                                                
1 În filozofia lui Heraclit « logos-ul » este legea ființei, necesitate 
universală; la Platon « logos-ul » reprezintă divinitatea ca sursă a 
ideilor; la stoicieni « logos-ul » este însăși rațiunea, la neo-
platonicieni unul din aspectele divinității, iar la creștini cea de a doua 
parte a Trinității; cele trei principii fundamentale ale « logos-ului » 
sunt: rațiunea, identitatea și non-contradicția.  
2 P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, 
Quadrige/Presses Universitaires de France, Paris, 1962. 
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donc nécessairement et uniquement une construction.» (I. 
Stravinski Chronique de ma vie, Ed. Denöel, Paris, 2000). 
Muzica, care are drept vocație esențială structurarea unei 
temporalități atât umane cât și cosmice, pune în mișcare o 
ontologie fenomenologică care sondează în cele mai mici 
detalii interioritatea primară a omului. În sensul acesta putem 
gândi sunetele muzicale ca o modalitate primordială de a 
exprima emoțiile, sentimentele, ideile, adică tot ceea ce 
determină pasiunile. Astfel, ca în orice relație retorică, o operă 
muzicală pune față în față trei elemente determinante în 
constituirea ordinei de care vorbeam mai sus citându-l pe 
Stravinsky: compozitorul, auditoriul și discursul. Compozitorul 
pune în mișcare « argumentele », adică elementele primare 
ale construcției muzicale prin care se dezvoltă « pasiunile » 
atât în starea de spirit a creatorului cât și în cea a auditoriului. 
Discursul este cel care configurează relația umană de o 
manieră metafizică și care, în final,  exprimă contingența 
omului în cadrul asumării responsabilității libertății sale. În fapt 
discursul muzical se constitue conform unei practici retorice 
specifice care pune în valoare independența muzicii 
constituită ca un sistem de comunicație directă de la individ la 
individ, de la personalitate la personalitate. Acest sistem pune 
în mișcare elementele constitutive ale percepției interioare la 
nivelul substraturilor primitive fundamentale ale conștiinței de 
sine. La nivel macroscopic, adică la nivelul exteriorizării și al 
practicii, activitatea conștientizată a percepției interioare 
devine ceea ce numim în mod curent « patos » și « etos ». 
« Patosul » este starea de spirit către care un individ tinde în 
mod natural conform dispozițiilor sale firești și către care este 
orientat și disponibil. Această stare de spirit conduce în mod 
direct la pasiune și ea caracterizează atât compozitorul cât și 
auditoriul. « Etosul », în schimb, este acea predispoziție 
imuabilă, acea capacitate intențională  prin care compozitorul 
face din arta sa expresia adevărului, expresia realului 
originar. În cadrul discursului muzical etosul și patosul se 
completează reciproc printr-o dialectică a necesității 
înțelegerii. Pe drumul acestei înțelegeri a realității, omul se 
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simte în mod imuabil dator să intervină, să argumenteze, să 
convingă cu toate mijloacele ce îi stau la dispoziție1. 
Conștiința acestei datorii metafizice fundamentează 
obiectivele retoricii dându-i în același timp mijloacele practice 
de structurare a discursului de orice natură ar fi el. Etosul este 
cel ce dă credibilitate discursului, în timp ce patosul este cel 
ce îl face acceptabil. Etosul și Patosul devin astfel două 
entități complementare. Dialectica lor dă naștere pasiunii care 
este logica identității și a diferenței și în același timp 
potențialitatea acțiunii. Practica discursului muzical își 
găsește sursele primare în această logică a identității și a 
diferenței, logică care relevă problematica comunicației de la 
individ la individ și care conferă muzicii funcția ei metaforică și 
metonimică. Prin această practică semnificativă se realizează 
conivența intrinsecă a spiritului cu natura, complicitatea 
acestuia cu pasiunea individuală, trecerea exemplară de la 
virtual la formal, adică, în termenii utilizați de Mircea Eliade, 
de la sacru la real2.  

Pe tot parcursul acestui drum, omul muzical în 
căutarea metafizică a identității personale, descoperă în 
interiorul său enigma timpului biologic și cosmic care 
constitue cadrul existențial în care își desfășoară cu toată 
plenitudinea dorința sa de viață pasională. Este un specialist 
în retorică, grecul Denys din Halicarnas (sec. I î.Chr.) cel care 
conferă reprezentării ascunse din spatele expresiei muzicale 
un fel de putere supranaturală pusă la dispoziția omului 
pentru a se defini el însuși, pentru a-și încerca puterea de 
înțelegere în scopul integrării lui în ordinea universală. 
Contemporaneitatea este epoca întrebărilor; ea este epoca în 
care totul se repune în cauză ; ea este epoca dezbaterilor și a 
preponderenței promovării individuale. În acest tip de epocă 
elementele principale ale retoricii, etosul, patosul și logosul și 
în consecință pasiunea în toată complexitatea ei, devin cu 
mai multă acuitate elementele determinante ale discursului în 
contextul în care ele se manifestă. Putem vorbi de o 

                                                
1 C. Plantin, Essais sur l’argumentation, Presses Universitaires de 
France, Paris 1990. 
2 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1996. 
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conștiintă pasională care este o conștiință de sine proiectată 
în ordinea naturală a realității și care este facultatea de a lua 
o decizie în fața problemelor existențiale ale omului 
« estetic »1. Pasiunea este omul în fata situatiei, cum ar 
spune Sartre. Pasiunea face ca omul să existe în ansamblul 
lui, dându-i sentimentul responsabilității libertății asumate de 
el însuși. Prin ea omul își definește o poziție, o atitudine cu 
care reușește să învingă incertitudinea și contingența legată 
de trecerea timpului. Pentru Stravinsky, muzica este singurul 
domeniu unde omul realizează prezentul. Orice discurs 
muzical pune în miscare argumentele unei logici pasionale, 
logică care articulează elementele retoricii într-un sistem de 
gândire global capabil să facă față întrebărilor imuabile ale 
existenței. Parafrazându-l pe Hugo Friedrich putem spune că 
întreaga muzică contemporană exprimă semne de întrebare 
și probleme din cele mai complicate ale căror soluții rămân de 
cele mai multe ori în suspensie sau în cel mai bun caz 
înconjurate de un mister contrafăcut. În aceste condiții 
discursul muzical este chemat să argumenteze de o manieră 
exemplară orice idee nouă, orice nou procedeu, orice 
înlănțuire sonoră specifică, recurgând pentru aceasta la o 
retorică dintre cele mai subtile2. Orice tip de limbaj, deci și cel 
muzical, este argumentativ deci retoric. În spatele oricărei 
fraze muzicale stă o stare de spirit, o idee pe care creatorul, 
conform posibilităților lui, încearcă să o pună în evidență, să o 
argumenteze. De felul cum o face depinde însăși perenitatea 
operei sale. De felul cum mânuiește această « praxis » care 
este retorica depinde succesul instaurării unei ordini imuabile 
în relația omului cu timpul, ordine pe care Stravinsky, în 
lucrarea sa  Chronique de ma vie, o considera drept scopul 
muzicii. Retorica, cu corolarul ei pasiunea, conferă discursului 
muzical două proprietăți determinante care se transformă în 
tot atâtea forțe fundamentale în definirea poziției omului în 
contextul în care trăiește. Este vorba de capacitatea de 
adaptabilitate și de variabilitate. Adaptabilitatea se realizează 
                                                
1 A. Michel, La Parole et la Beauté. Rhétorique et esthétique dans la 
tradition occidentale, P.U.F., Paris, 1992. 
2 C. A.Willard, A Theory of Argumentation, University Press of 
Alabama, 1989. 
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în raport cu auditoriul, cu circumstanțele momentului, cu 
personalitatea compozitorului. Variabilitatea se modelează 
după gust, după stil și după materia sonoră vehiculată. Prin 
aceste două concepte expresia muzicală se integrează în 
realitatea contextuală, în lumea mișcării și a comunicației, în 
lumea profundă a conștiinței umane și în ultimă instanță, în 
lumea adevărului. Ea pune sonoritățile în act, transformându-
le în emoție, sentiment și rațiune.   

 

2. Componentele dinamice ale retoricii 
discursului muzical 

Epoca modernă este epoca întrebărilor și în același 
timp a detronării oricărui piedestal, într-un cuvânt a 
desacralizării. Această desacralizare aduce cu sine 
impunerea relativului și al refuzului transcendenței în 
perceperea realității. Este evident o nouă situație  existențială. 
În căutarea obsesională a libertății mai mult sau mai puțin 
artificiale omul se vede în postură de demiurg căzând astfel, 
paradoxal, în capcana egocentrismului absolut. Arta este 
chemată să reflecteze această nouă lume. Pe ringul 
dezbaterilor relative și al relativității poziționale, retorica 
devine una din armele esențiale ale interlocutorilor. Expresia 
muzicală, prin capacitatea ei de abstractizare profundă a 
fenomenologiei conștiinței de sine, aduce în câmpul 
observației retorice elementele specifice ei, stabilind, după 
Stravinsky,  o relație de ordine între om și timp.  

Am vorbit în paragraful anterior de stările statice care 
caracterizează retorica discursului muzical : patosul, etosul și 
pasiunea. Vom aborda în continuare aspectul dinamic al 
derulării argumentației, argumentație care își găsește 
izvoarele tocmai în aceste stări. Mai întâi trebuie să observăm 
că argumentația se desfăsoară într-un cadru dialectal 
particular. Această particularitate provine din faptul că factorul 
uman este predominant în evoluția oricărui discurs care caută 
să demonstreze o anumită realitate, în timp ce cadrul dialectal 
clasic nu ia în considerare factorul uman decât pentru a 
semnaliza contradicția. Într-un discurs retoric, oricare ar fi 
natura lui, patosul, etosul și logos-ul trăiesc într-o simbioză 
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existențială în care pasiunea joacă un rol esențial, în timp ce 
în dialectica clasică numai natura și algoritmul raționamentului 
contează. Aristotel situa dialectica la mijlocul drumului între 
filozofie (sau știință) și retorica înteleasă în sensul ei cel mai 
general ca arta de a convinge1. Conținutul și structura 
componentelor dinamice ale retoricii diferă de la subiect la 
subiect. În studiul de față vom aborda dinamica acestor 
componente de o manieră caracteristică discursului muzical. 
Vom analiza în continuare, rând pe rând, caracteristicile 
retorice esențiale ale compoziției unui discurs muzical capabil 
să exprime convingător acea relație de ordine între om și timp 
de care vorbea Stravinsky. 

a. Invenția.  Elementul dinamic care marchează în 
primul rând orice discurs muzical este « invenția ».  Invenția 
este facultatea de a inventa (de la latinul « inventio », adică 
« găsirea ideilor »), întelegând prin aceasta, acțiunea de a 
imagina, de a crea ceva nou. Fenomenologia expresiei 
muzicale este tributară invenției pentru că prin ea se 
realizează o nouă sinteză de idei și în special o nouă 
combinație de mijloace în vederea obținerii rezultatului 
scontat. Orice compoziție autentică aduce cu sine o nouă 
abordare a realității, o nouă reflecție a adevărului în forul 
interior al compozitorului.  Este deajuns să facem referință la 
celebrul « Clavecinul bine temperat » de Bach care 
explorează magistral universul sonor, ideatic și emoțional al 
celor douăsprezece tonalități majore și minore. Lucrarea se 
transformă într-un original tratat de compoziție în cadrul 
căruia caracteristicile estetice ale fiecărei tonalități se 
materializează într-un adevărat portret. În acest context al 
invenției trebuie remarcat că asocierea unui preludiu cu o 
fugă, dacă nu este inventată de Bach, este în mod 
considerabil dezvoltată de el. Preludiul provine direct din 
spiritul imaginativ, la care răspunde fuga, contraponderea lui, 
adică produsul rigoarei și al ordinii transcendentale. 
Ansamblul « preludiu – fugă » devine astfel o modalitate de 
exprimare al unui sistem de gândire specific și în același timp 

                                                
1 M. Meyer, De la métaphysique ă la rhétorique, Editions de 
l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996. 
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un autentic tratat al pasiunilor sufletului, al stărilor 
emoționale1. Fiecare compozitor autentic, fiecare creator 
găsește în propria sa personalitate, în straturile ante-
predicative ale conștiinței sale, resursele dezvoltării inventive 
ale ideilor muzicale ce îl animă. El reușește să exprime astfel 
adevărul transcendent și originar.  

b. Elocuțiunea și Dispoziția. Într-un discurs muzical, 
răspunzând unor cerințe particulare,  elocuțiunea și dispoziția  
constituie două elemente dinamice ale căror funcționalități se 
întrepătrund într-o complementaritate specifică construcției 
frazei muzicale. Prin elocuțiune  se stabilește sintaxa care să 
fie capabilă de a argumenta eficient ideile vehiculate în faza 
invenției. Situându-se între inimă și spirit2, practica elocuțiunii  
conduce la alegerea și organizarea motivelor, a propozițiilor și 
a frazelor în cadrul unei sintaxe muzicale determinate. 
Calitățile esențiale ale elocuțiunii sunt claritatea și 
diversitatea. În practică, elocuțiunea capătă sensul de stil3 a 
cărei definire este determinată de compoziția sintactică a 
frazei. Elocuțiunea definită astfel trebuie să facă față exigenței 
de conveniență adică de adaptare la subiect , la circumstanțe 
și la auditoriul implicat în evoluția estetică a unui discurs 
muzical. Elaborarea unei elocuțiuni care să ordoneze de o 
manieră clară invenția în cadrul unei sintaxe particulare, trece 
în mod necesar prin trei faze esențiale. În cadrul discursului 
muzical aceste trei faze se percep simultan printr-un concept 
caracteristic care definește însăși actul compozițional. Este 
vorba de ordonarea propriu-zisă a materialului sonor, de 
dinamica legăturilor între componentele sonore și de raportul 
între ritmică și metrică4.  

Prima fază a elaborării unei elocuțiuni este deci 
ordonarea materialului sonor în cadrul unei categorii 

                                                
1 G. Cantagrel, Symbolique et rhétorique dans l’œuvre de Bach, 
Comunicare ținută la Academia de arte frumoase, Paris, 2008. 
2 J. Gardes-Tamine, La rhétorique, Armand Colin, Paris, 1996. 
3 Kibédi-Varga, Rhétorique et littérature. Etudes de structure 
classique, Didier, Paris, 1970. 
4 În literatura de specialitate acest raport între ritm și metru este 
definit prin termenul « număr »  (Georges Molinié, Dictionnaire de 
rhétorique, Librairie Générale Française, 1992) 
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sintactice specifice în care acest material sonor devine 
realitate muzicală1. În general, astăzi, sunt cristalizate patru 
categorii sintactice elementare: monodia, omofonia, polifonia 
și eterofonia. După Ștefan Niculescu, toate aceste patru 
categorii sintactice de bază se pot defini prin raport cu 
monodia. Astfel, considerând că monodia este o distribuție 
orizontală de obiecte sonore, polifonia este o distribuție 
verticală, o suprapunere de mai multe monodii distincte, care 
evoluează simultan și într-o relativă independență. Dacă în 
cadrul polifoniei, monodiile care o compun evoluează 
independent, omofonia este un fel de dilatare pe verticală a 
unei monodii, dilatare care respectă limitele fiecărui obiect 
sonor constitutiv al monodiei de referintă. Cu toate că există 
mai multe definiții pentru eterofonie, o vom preciza pe aceea 
dată de Ștefan Niculescu care ni se pare cea mai 
cuprinzătoare și în același timp cea mai precisă. Pentru el 
eterofonia este o distribuție verticală de monodii 
asemănătoare care evoluează simultan și oscilează 
permanent între două stări: una de totală dependentă 
(obiectele suprapuse sunt identice: caz particular de 
omofonie), și alta – eterofonia propriu-zisă – de totală 
independență (obiectele suprapuse sunt diferite: caz 
particular de polifonie). Eterofonia, conform acestei definiții, 
se prezintă ca o categorie sintactică intermediară între 
omofonie și polifonie, deși este ireductibilă la acestea. 
Întreaga creație muzicală din toate timpurile este structurată 
în jurul acestor categorii sintactice, iar în orice discurs muzical 
ordonarea obiectelor sonore într-o relație sintactică specifică 
determină autenticitatea și capacitatea lui de a convinge. 
Compozitorul autentic simte că în acest proces de ordonare, 
el trebuie să urmeze « ordinea naturală ». Este de la sine 
înțeles că această « ordine naturală » ține de contextul social 
și cultural al momentului de creație, dar există o componentă 
a acestei ordini care este transcendentă și imuabilă. 
Autencititatea discursului muzical provine din sesizarea 
acestei componente.             

                                                
1 Ștefan Niculesu, O teorie a sintaxei muzicale, Muzica nr. 3, 
București, 1973. 
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 A doua fază în elaborarea unei elocuțiuni este 
stabilirea, în cadrul unei sintaxe particulare, a unor legături 
specifice între componentele sonore constitutive care să ofere 
discursului muzical potențele necesare respectării acelei 
« ordini naturale » de care am amintit mai sus. Ordinea 
naturală presupune în primul rând coerența fluxului sonor, 
coerență care cere ca orice parte constitutivă, la toate 
nivelele, să posede o funcție predicativă prin raport cu 
subiectul discursului muzical. Se obține astfel o unitate 
semnificativă tematică și semantică a expresiei muzicale1. 
Acestă fază a unei elocuțiuni pleacă de la ideea că orice 
compoziție muzicală poate fi privită ca o categorie dinamică 
globală în care se dezvoltă forțe de atracție și de respingere 
la fel de bine ca în orice proces dinamic natural. În sensul 
acesta se pot stabili modele teoretice de analiză obiectivă a 
relațiilor existente în orice succesiune de obiecte sonore 
ordonate într-o anumită categorie sintactică. Se poate da o 
măsură realistă a dependențelor funcționale existente, prin 
stabilirea unor indicatori corelativi (corelație simplă, multiplă și 
globală) capabili să exprime interdependența părților 
constitutive ale discursului muzical2. Acest aspect al 
elocuțiunii, care relevă în mod esențial de talentul 
compozitorului, conferă discursului muzical capacitatea de 
convingere a firescului pentru că el are ca fundament, 
structurile realului.  

Cea de-a treia componentă a elocuțiunii este relația 
între ritmică și metrică. Această relație este fundamentală 
pentru elaborarea unei elocuțiuni care să respecte ordinea 
naturală. Conștiința umană sesizează ritmurile universale ca 
o manifestare a ordinii și armoniei cosmice. Messiaen, care 
era un bun cunoscător al metricii grecești și indiene, gândea 
că substanța lumii este poliritmia încadrată într-o metrică 
polivalentă și precisă. El afirma că substanța lumii este 
poliritmia (« …la substance du monde est donc la 
                                                
1 M. Cressot, Le style et ses techniques, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1974. 
2 T. Misdolea, Pour une phénoménologie de la musique. L’analyse 
dynamique de la monophonie, Revista Muzica seria nouă anul XVI 
nr. 1,  București,  2005. 
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polyrythmie »). La rândul său, Stravinsky, în Le Sacre du 
Printemps stabilește un raport între ritm și metru capabil să 
dezvăluie, de o manieră pasională, puterea instinctuală a 
vieții care se naște. Prin capacitatea talentului său, el 
pătrunde în sfera inefabilului, aducând de acolo pulsațiile 
primordialului. Relația între ritmică și metrică crează cadrul 
expresiei muzicale care se manifestă într-o temporalitate 
specifică, într-un timp propriu – timpul muzical ; din punct de 
vedere ontologic, timpul muzical este un timp federator între 
timpul primordial și cel simbolic în procesul conștientizării  
prezenței obiective. Bergson este de părere că prezența 
obiectivă se conturează ca o « melodie interioară intimă », că 
însăși conștiința noastră și viața noastră interioară urmează o 
structurare melodică. În lucrarea sa Dire la Musique, 
Boucourechliev afirmă că: « Muzica crează, inventează un 
timp diferit, care nu este suportul său ci substanța sa devenită 
perceptibilă prin sonoritate »1. După Boucourechliev, ca și 
după Messian dealtfel, relația « metru-ritm » capătă o 
dimensiune revelatoare în definirea muzicii ca expresie a 
adevărului originar. Într-un discurs muzical, sesizarea corectă 
a relației metru-ritm ține de simțul retoric al compozitorului, de 
capacitatea lui de a percepe pulsațiile realului reflectate în 
straturile ante-predicative ale conștiinței sale. Elocuțiunea 
configurată astfel prin cele trei componente ale sale 
enumerate mai sus, devine un act compozițional convingător 
și expresiv, un act conform legilor firescului intrinsec și 
imuabil. 

Mijloacele practice prin care elocuțiunea autentică 
reușește să convingă, sunt definite prin termenul generic de 
« figură ». După Jean-Marie Klinkenberg figura în sens 
general este un principiu activ, o structură specifică care 
produce un sens implicit2. Din punct de vedere al conținutului, 
figurile pot fi de două feluri, și anume: figuri care acordă o 
importanță particulară expresiei și figuri a căror frumusețe 
                                                
1 « La Musique  crée, invente un temps autre, qui n’est pas son 
support mais sa substance même, rendue sensible par le sonore » 
în Boucourechliev, Dire la musique, Minerve, Paris, 1995. 
2 J-M. Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Seuil, Paris, 
2000. 
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rezidă în structurarea și vehicularea anumitor idei. Este 
adevărat că ideea cere totdeauna o expresie și deci 
diferențierea celor două tipuri de figuri este, de cele mai multe 
ori, o chestiune de grad sau nivel. Structura figurilor este co-
substanțială discursului muzical, ea fiind determinată de 
sintaxă, stil și gen. Una este această structură într-o monodie 
iar alta este într-o eterofonie;  una este în muzica romantică 
iar alta este în muzica serială1. Elvio Cipollone2 distinge, în 
funcție de consistența lor, două categorii de figuri, și anume: 
figuri locale și figuri globale. Figurile locale se rezumă la 
gesturi sonore, la câteva note, eventual la un motiv, în timp ce 
figurile globale sunt unități mai vaste plecând de la fraze și 
ajungând chiar la secțiuni. Insistăm asupra conceptului de 
figură pentru că el a condus la definirea așa numitelor 
« Unități Semiotice Temporale » (U. S. T.) care reprezintă 
astăzi, conform autorilor lor, o cale nouă și fecundă în analiza 
spațiului muzical. Există cinci figuri care sunt în același timp 
Unități Semiotice Temporale și anume: Acumularea, 
Multiplicarea, Transformarea Genetică, Little Bang și Forma 
de Fereastră. Detalii asupra definițiilor și structurilor acestor 
noțiuni se pot găsi în lucrarea « Les Unités Sémiotique 
Temporelles: Eléments nouveaux d’analyse musicale » care 
are drept autori grupul de la Marseille și care a apărut în 
Editions MIM, Document Musurgia, Marseille, 1996. Prin 
aceste cinci figuri se vehiculează ideea de spatializare a 
muzicii încercându-se o integrare mai profundă a ideii 
muzicale în realitatea contemporană a actului de comunicație. 
După opinia grupului de la Marsilia aceste Unități Semiotice 
Temporale, utilizate atât ca figuri locale cât și ca figuri 
globale,  stau la baza structurării oricărui discurs muzical.  

Dispoziția, este conceptul dinamic al retoricii care 
contribuie în mod esențial la punerea în ordine a materialului 
furnizat de invenție în așa fel încât fiecare element să fie 
plasat într-un loc determinat de logica interioară a 

                                                
1 S. Sciarrino, Le figure della musica da Beethoven ad oggi, Milano 
Ricordi, Milano,1998  
2 E. Cipollone, Musica rhetoricans, Harmattan, Paris, 2008 
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discursului1. Ea organizează discursul muzical după criterii 
argumentative, structurale și estetice. Scopul ei final constă în 
aranjarea componentelor discursului după o ordine cât mai 
perfectă care să corespundă, după cum am spus mai sus, 
ordinii naturale. Articularea acestor componenete se 
realizează printr-o dinamică atât tematică cât și semantică. 
Dinamica legăturilor tematice asigură continuitatea gândirii iar 
cea semantică aceea a coordonării înțelegerii. Organizarea 
obiectelor sonore se poate face numai în cadrul uneia din 
sintaxele muzicale enumerate mai sus sau într-o combinație 
mai mult sau mai puțin complexă a acestor sintaxe2. Este de 
observat că această organizare este dependentă de subiect 
și ea trebuie să fie întotdeauna clară și inteligibilă. Ea se 
realizează atât în planul expresiei cât și în cel al conținutului. 
Apartenența la o sintaxă particulară sau la o combinație a 
acestora asigură coerența discursului muzical, oferindu-i 
acestuia unitatea stilistică a unei argumentații expresive. 

c. Memoria. Vom descrie în continuare conceptul 
retoric al memoriei într-o viziune care diferă de cea clasică 
dar care răspunde mai bine cerințelor unei analize moderne a 
discursului muzical. Memoria permite realizarea unui discurs 
muzical fluid și coerent. Rolul ei consistă în reproducerea în 
prezent a unei stări de conștiință legată nemijlocit de o 
activitate spirituală trecută. Ea aduce în prezentul momentului 
compozițional caracteristicele fazelor precedente în vederea 
obținerii unei expresivități estetice continue și omogene. Ea 
constitue un element centralizator în care sunt adunate toate 
ideile furnizate de invenție, conservând în același timp 
structura discursului muzical. Fără memorie elocuțiunea și 
dispoziția sunt imposibile pentru că activitatea lor se 
desfășoară într-un așa-numit « timp trăit ». Acest « timp trăit » 
este realizat printr-o mișcare perpetuă prin care prezentul se 
îmbogățește cu ceea ce a fost trăit și în același timp se 

                                                
1 Autor necunoscut, Rhétorique ă Hérennius, Les Belles Lettres, 
Paris, 1997. 
2 Ștefan Niculesu, O teorie a sintaxei muzicale, Muzica nr. 3, 
București, 1973 
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deschide către noi orizonturi1. Prin memorie conștiința unifică 
toate aceste manifestări în ceea ce ei îi apare ca o 
« prezență » în câmpul structurării discursului muzical. Cu 
alte cuvinte fiecare notă a acestui discurs este determinată de 
fluxul sonor anterior și în același timp pregătește apariția 
sunetului care urmează. Se obține astfel o metamorfoză 
globală a timpului, metamorfoză care este sursa oricărei 
fenomenologii reale, adică sursa oricărei existențe. La 
Messiaen, aceasta metamorfoză conduce la « sentimentul 
existențial al eternității », sentiment care se degajă viguros 
din majoritatea compozițiilor sale. Muzica lui Bach este sacră 
pentru că ea aduce în prezentul trăit sacralitatea 
primordialității, ea sanctifică lumea dând omului sentimentul 
eternității alăturate; ea este, simbolic vorbind, « capabilă de a 
opri timpul ». Memoria este aceea care dă sentimentul opririi 
timpului în contextul fenomenologic al prezenței. În acest 
context conștiința realizează sinteza a două momente 
semnificative: unul care aduce în câmpul cunoașterii  
fenomene anterioare instanței prezentului dar care se 
regăsesc diferențiat în memorie, iar celălalt, fenomene care 
țin de proiecția pe care conștiința o realizează în cadrul 
procesului de anticipare a noului prezent. Contrapunctul lui 
Bach prin structurile temporale utilizate, structuri specifice 
unei logici interne proprii geniului său, aduce în realul 
prezentului potențele opririi timpului ca o manifestare a 
eternității. Astăzi existența sintezei celor două momente 
semnificative ale prezentului de care vorbeam mai sus se 
poate pune în evidență de o manieră obiectivă prin crearea 
unor modele logice de analiză structurală2.  

În ultimă instanță este vorba de o nuanțare continuă a 
prezentului expresiv prin procesul psihic al memoriei. 

d. Acțiunea. Acțiunea sau actul în sine ține de 
interpretarea discursului muzical. Acest aspect al retoricii 
muzicale iese din cadrul studiului de față, el fiind menționat 
numai pentru a defini complet și omogen tabloul unei gândiri 
                                                
1 H. Parret, Epiphanie de la présence, Presses Universitaires de 
Limoges, Limoges, 2006. 
2 Tudor Misdolea, L’analyse dynamique de la monophonie, Revista 
Muzica seria nouă, Anul XVI nr. 1,  București, 2005. 
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retorice riguroase și expresive. Trebuie însă remarcat, că 
interpretarea discursului muzical are capacitatea de a-l 
susține și al face interesant tot așa de bine cum ea îl poate 
face ineficace și banal. 

 

3. Musica perpetuo rhetoricans sau 
rhetorica perpetuo musicans 

Din punct de vedere ontologic, muzica și retorica se 
situează pe poziții complementare; ambele se manifestă ca 
funcțiuni ale unei ontologii în care « ființa » și « non-ființa » 
formează cadrul de analiză a universalității omului. În cadrul 
dinamicii lor existențiale, muzica și retorica fac din discurs 
forma lor de manifestare. Muzica și retorica au funcții 
cognitive esențiale și eficace; și una și alta încercă să aducă, 
printr-un discurs adecvat, realul obiectiv în câmpul prezenței 
subiective. Arta de a convinge pune în mișcare mecanisme 
care relevă imanenta transcendență a lui « a fi » în realitatea 
subiectivă a lui « fiind », realitate care animă înțelegerea și în 
ultimă instanță  moralitatea omului.1 

Vorbind în alți termeni, se poate spune că între 
muzică și retorică se stabilește o relație specifică, particulară, 
pentru că ambele sunt expresia unei aceleiași esențe 
interioare a omului pe drumul lui în căutarea realității 
ascunse, a unui Deus absconditus2. Printr-un discurs muzical 
convingător, omul reușește să adapteze « prezentul » 
imanent la « prezența » pasională.3 Amintim cu această 

                                                
1 În ceea ce privește moralitatea, versurile lui Shakespeare 
din  Neguțătorul din Veneția  fac din muzică, simbolul cinstei și a 
luminozității ființei umane. Omul care nu ascultă muzica înscrisă în el 
este sortit corupției și lipsit de demnitate. (Shakespeare The 
Merchant of Venice,  acte V,  scène 1, G Flammarion, Paris, 1994,  
p. 262) ; amintim aici, de asemenea, că însuși Aristotel considera 
muzica ca un mijloc eficace de a schimba caracterele.    
2 Ananda K. Coomaraswamy ,The Pilgrim’s Way, Journal of the 
Bihar and Orissa Oriental Society, vol. XXIII. 
3 Heidegger, urmând gândirea pre-socratică după care timpul 
prezent este determinat de un timp originar al prezenței primordiale, 



Revista MUZICA Nr. 1/2011                                                                 0 

78 

ocazie că Cicero vedea în retorică împlinirea filozofiei prin 
estetică1. Mai mult, în De oratore, Cicero aspiră către o 
simbioză imanentă între retorică, filozofie și artă. Această 
simbioză rezidă, spunem noi astăzi, în existența unui limbaj 
primitiv, fundamental, limbaj care își găsește rădăcinile într-un  
ascuns al conștiinței, sintaxă formată din elemente universale 
virtuale apropiate arhetipurilor (de la grecul arche – principiu 
și typos – model) lui Jung2. Complementaritatea elementelor 
retorice cu cele muzicale prin aspectele lor exogen și 
endogen3 determină în mod esențial claritatea și în ultimă 
instanță semnificația expresiei argumentative. În comentariile 
asupra operei lui Platon se compară deseori structurile 
retorice existente la Platon cu configurația elementelor 
muzicale, făcându-se referire la unitatea și expresivitatea 
structurilor pe care aceste elemente le generează.  Este 
vorba deci de o adaptabilitate a omului la « prezență »,  adică 
de stabilirea unei corespondențe directe, existențiale între 
cele două contexte, contextul « spațiu – timp » și contextul 
« real – simbol » , contexte în care omul se manifestă prin 
asumarea responsabilității opiniilor sale.4 Un exemplu în 
sensul acesta îl constitue studiul La cathédrale engloutie de 
Debussy care prin profunzimea interiorității sale spirituale, 
reușește în mod magistral federarea și stabilirea unei 
simbioze perfecte între aceste două contexte. Problema 
argumentației devine astfel o problemă esențială în stabilirea 

                                                                                          
face o diferență netă între « a fi » și « fiind », respectiv între 
« prezență » și « prezent ». Mircea Eliade consideră că aceste 
diferențe sunt de natură ontologică. 
1 C. Lévy, Les lumières de la rhétorique, în Schèma/Figura, Editions 
rue d’Ulm /Presse de l’Ecole Normale Supérieure, Paris, 2004. 
2 J.J.Wunenburger, Les ambiguïtés de la pensée sensible, Cahiers 
internationaux de symbolisme, Mons, 1994 
3 « exogen » semnifică aici, ceea ce se percepe la exterior, la nivel 
empiric adică la nivelul  simțurilor; « endogen », din contră,  este 
ceea ce provine și se manifestă, în și din interiorul unui sistem, care 
ține de funcționalitatea intrinsecă a unui sistem. 
4 Detalii privind analiza contextelor « spațiu-timp » și « real-simbol » 
se pot găsi în studiul meu, « Real și simbol în experiența muzicală » 
(în curs de apariție)  
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identității spirituale a ființei umane. Acuitatea acestei 
argumentații capătă o importanță deosebită astăzi, când 
lumea contemporană se confruntă cu câteva probleme 
majore, printre care cităm: accelerarea timpului în sensul 
micșorării duratei fenomenologice, contracția spațiului prin 
mărirea vitezelor și a cadențelor finale, exigența unei libertăți 
individuale totale cu predispoziția spre anarhie, mondializarea 
economică și culturală, dirijarea atenției către problemele 
ecologice. Se ajunge chiar la un sentiment de îndoială asupra 
sensului existențial, sens privit numai din punct de vedere 
istoric și nu transcendental, atemporal. Este consecința setei 
de libertate absolută pe care omul contemporan o caută cu 
precădere în speranța găsirii unui panaceu universal. Prin 
câștigarea aceste libertăți absolute omul vrea să-și 
construiască propria lui lume în care numai el să fie 
demiurgul. Frenezia căutării libertății totale, a tendinței de 
transformare a omului în demiurg prin pierderea punctelor de 
referință ale sacralității primordiale, conduce nemijlocit la 
pulverizarea expresiei muzicale în elementele sale 
constitutive, și la dezintegrarea ei.  

Toate aceste probleme conduc la un nou tip de 
existență, la o altă modalitate de percepere a realității, la un 
alt tip de retorică și deci la un alt tip de discurs1.  

Rămânând însă tributari unei atitudini relativiste în 
care omul se conformează restricțiilor impuse de contextul 
universal în care trăiește, vedem în continuare în discursul 
muzical, prin elementele sale retorice pasionale,2 un act 
intențional și semnificativ. Acest act pune în evidență cu 
acuitate, capacitatea omului de a reprezenta realul oricare ar 
fi el, fizic sau spiritual3 . Mecanismul metaforic și metonimic 

                                                
1 Mai mult despre această problemă se poate găsi în lucrările 
prezentate în cadrul unui seminar organizat în aprilie 2001, de 
Centrul de cercetări « Langages Musicaux » al Universitătii Paris-
Sorbonne în colaborare cu Universitatea din Trento (Italia) și intitulat 
« Musique et rhétorique aux XIXe et XXe siècles » 
2 În lucrarea sa « Les passions de l’âme » Descartes consideră 
pasiunile ca o formă de gândire  
3 P. Jacob, What Minds Can Do ? Intentionality in a Non-Intentional 
World, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. Amintim cu 
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pe care discursul muzical îl pune în mișcare realizează pe de 
o parte o « deschidere  superioară »1 spre înalt, iar pe de altă 
parte vizează contextul unei lumi reale, contextul în care 
spiritul omului se manifestă în mod fenomenologic, adică 
subiectiv și particular. Această reciprocitatea mutuală 
reprezintă elementul fundamental al pasajului de la haos la 
ordine și echilibru, de la starea haotică ineficientă la existența 
universală și conștientă.  

Două lucrări de Bach sunt semnificative în acest 
sens: « Preludiul și fuga în si minor »  și « Ofranda 
muzicală ». Preludiul, scris într-o tonalitate  caracteristică 
expresiei pasionale a durerii este organizat în șase părți 
articulate riguros după regulile retorice ale unei orațiuni 
funebre. Ofranda muzicală se ridică la un nivel superior al 
discursului retoric pentru că lucrarea este constituită ca un 
ansamblu organic de piese care ilustrează cu acuitate 
trecerea de la starea haotică a materialului sonor brut la 
existența universală și conștientă a semnificației muzicale. 
Bach pune în evidență o gândire retorică profundă a 
discursului muzical, gândire care în ea și prin ea însăși 
definește ordinea și echilibrul. Ordinea și echilibrul care derivă 
din această gândire trec în mod obligatoriu prin pasiune 
pentru ca ele să devină elemente fundamentale în 
comportamentul natural și continuu al omului. Printr-o 
construcție elaborată care ține seama de principiile unei 
retorici riguroase, discursul muzical reușește să impună, să 
convingă, să transmită auditorului dorința emoțională și 
spirituală a cunoașterii estetice.  

 

  

                                                                                          
această ocazie că « intenționalitatea » nu trebuie confundată cu 
« intenția » care are o semnificație precisă și care corespunde unei 
finalități limitate și restrânse. 
1 Întelegem prin « deschidere superioară » tendința naturală a 
transcendenței care caracterizează funcția cognitivă a ființei umane. 
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La notion de fonction harmonique 
et sa valeur énergétique 

dans le discours musical du 
système tonal1 

 

Horia ȘURIANU 
 

Cette communication constitue une réflexion sur 
l'énergie des fonctions harmoniques et leurs enchaînements 
qui créent des tensions et des détentes spécifiques au 
discours musical du système tonal. Elle essaie de répondre ă 
quelques questions souvent posées par les élèves en cours 
d'harmonie. Pourquoi tel ou tel accord ou position d'accord 
est meilleure qu'une autre ? Pourquoi tel ou tel enchaînement 
est préférable ă un autre ? Pourquoi certaines résolutions 
harmoniques sont « obligatoires » ? Etc. 

Pour cela, dans la première partie de la 
communication, on va essayer d'éclaircir la définition de trois 
notions souvent confondues : le degré, l'accord appartenant 
au degré et la fonction harmonique qui parfois se confond 
avec l'accord mais qui dépasse cette notion par le 
chargement énergétique et par sa constitution, dans certains 
cas, de plusieurs accords qui forment un « bloc » 
harmonique. Plus en détail, il s'agit de définir les structures 
des gammes majeures et mineures par rapport ă la 
hiérarchisation des degrés en introduisant la notion de 
stabilité et instabilité selon l'énergie latente existante dans la 

                                                
1 Communication présentée par Horia ȘURIANU, 

Compositeur, Professeur associé ă l'Université Paris I Panthéon – 
Sorbonne, Professeur d'Écriture et d'Analyse musicale aux 
Conservatoires de Massy (91) et de Bagnolet (93), dans le cadre du 
Colloque Européen Enseignement de l'Écriture – Analyse et 
Composition, organisé par la Société Française d'Analyse Musicale 
ă Paris en 2001. 
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composition interne de ces structures et de voir ensuite 
comment cette énergie se transmet au niveau des accords. A 
leur tour, les accords présentent également une hiérarchie 
selon leur classification clans la structure et leur position (état 
fondamental, renversement, écart entre les voix, etc.). 
L'énergie latente du degré et de l'accord devient une réalité 
harmonique dans le discours musical au niveau des fonctions 
et d'enchaînement des fonctions où ces énergies créent des 
accumulations et des décantations de tension. 

La deuxième partie de la communication vise cet 
aspect du discours où l'on découvre les enchaînements des 
fonctions structurés sur trois niveaux qui définissent les trajets 
harmoniques spécifiques au système tonal et qui révèlent 
également une « frontière » possible entre la tonalité et la 
modalité ce qui a permis l'élargissement du système par la 
suite : un niveau de fonctions principales et deux niveaux de 
fonctions secondaires. L'étude essaie d'expliquer ensuite le 
choix de certains trajets harmoniques par rapport aux 
énergies accumulées et décantées tout en tirant les 
conclusions sur la stabilité et l'instabilité du discours ainsi que 
sur sa puissance ou sa faiblesse sans, bien entendu, avoir la 
prétention d'épuiser le sujet.  

De nombreuses questions qui surgissent pendant un 
cours d’écriture musicale, concernant la valeur d’un accord, 
sa place et sa position par rapport aux autres accords dans le 
cadre de la progression d’un discours harmonique, nous 
incite ă regarder aussi bien du côté de la morphologie du 
système dont l’accord est naissant, que du côté de la 
construction syntaxique dans laquelle il se retrouve positionné 
dans une suite harmonique progressive.  

Les deux aspects définissent une partie de la valeur 
de l’accord qui se traduit par un potentiel d’énergie qu’il 
possède : au niveau morphologique du système, il s’agit 
d’une énergie « latente » qui devient « vivante » par la 
construction syntaxique du discours.  

Le système tonal s’avère être un des témoins 
principaux dans ce sens, en contenant des énergies latentes 
au premier niveau dues ă l’ordre des quintes qui gouvernent 
le rapprochement ou l’éloignement des sons, donc 
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implicitement des accords et même des gammes, d’où la 
naissance d’une esthétique par rapport au choix de la tonalité 
aujourd’hui, malheureusement, presque ignorée ou carrément 
oubliée dans l’enseignement, quoiqu’elle fut fortement 
appliquée par les compositeurs classiques ou romantiques.  

Au deuxième niveau, les énergies latentes se 
transforment en énergies fonctionnelles créant des 
agencements vivants du discours, basés sur des fonctions 
harmoniques. 

Mais pour comprendre les enchaînements des 
fonctions sur un trajet discursif spécifique au système tonal, 
essayons d’éclaircir et de déterminer la différence entre trois 
notions fondamentales du langage harmonique, notions 
souvent confondues : le degrés, l’accord et la fonction. Le 
degré et l’accord que l’on peut construire sur chaque degré, 
constituent plutôt des éléments morphologiques dans un état 
énergétique latent, tandis que la fonction harmonique 
représente un élément de construction chargé d’une énergie 
vivante ; cette fonction est ă la base de la syntaxe 
harmonique.  

Le degré (qui dans un langage parlé abrégé, peut 
signifier l’accord ou la fonction) est plus précisément la 
position du son par rapport ă deux échelles, une naturelle que 
l’on va appeler réelle car elle surgit de la résonance naturelle 
représentée par la série des sons harmoniques – il s’agit de 
l’échelle des quintes justes (ou parfaites) - et l’autre artificielle 
prenant en compte une disposition par tons et demi-tons, 
représentant l’ordre apparent de l’échelle réelle réduite dans 
un ambitus d’octave.  

L’ordre réel a une importance théorique capitale car il 
explique les relations fonctionnelles que l’on établit dans le 
cadre de la tonalité. Pour cela, on peut l'appeler aussi l'ordre 
fonctionnel : voir la position de la Tonique par rapport ă la 
Dominante et la Sous-Dominante. 
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Dans ce premier exemple on observe l’équilibre entre 

ces trois piliers de la Tonalité qui se trouvent en relation 
symétrique de quinte juste (5 j) supérieure et inférieure par 
rapport ă la Tonique. Cette relation d’équilibre a eu des 
implications même au niveau de la construction formelle și on 
pense aux formes baroques qui modulent souvent ă la 
tonalité de la Dominante dans la première partie du discours 
et ă la tonalité de la Sous-Dominante toujours vers la fin du 
discours pour contrebalancer cette relation Tonique – 
Dominante et rendre ă la Tonique sa place centrale ; de 
même on peut dire sur la « Sonate » classique où on faisait 
parfois une fausse Réexposition à la tonalité de la Sous-
Dominante (voir par exemple le premier mouvement de la 
41ème Symphonie de Mozart – mesure 161). 

Dans cet exemple, il y a également un schéma qui 
exprime le rapport de quintes justes ascendantes et 
descendantes à partir de Do – chaîne de 12 quintes 
supérieures et inférieures à Do qui génèrent dans le système 
tempéré européen le principe de l’enharmonie (notamment 
Do = și # et Do = Ré --). Ce schéma montre les attractions 
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entre les sons sur l’échelle réelle en fonction de la position de 
rapprochement ou d’éloignement.  

Grâce à la résonance naturelle on sait qu’il existe une 
hiérarchie dans la série harmonique gouvernée par des 
attractions que nous allons nommer des « énergies 
latentes », ce qui permet d’établir un classement d’intervalles 
en consonances parfaites – les intervalles stables de la base 
de la série - les consonances imparfaites – intervalles placés 
entre une certaine stabilité et instabilité surgissant au milieu 
de la série - et les dissonances – les intervalles instables 
qu’on trouve dans la partie supérieure de la série (NB - Il 
s’agit de prendre en compte uniquement les 16 premiers sons 
de la série harmonique qui constituent le matériaux brut 
nécessaire à la composition du système tonal avec bien 
entendu les corrections appliquées à la conception du 
système tempéré sans s’occuper des micro-intervalles qui 
représentent un autre terrain de recherche dans le domaine 
modal ou spectral !) 

L’intervalle de 5 j a un rôle privilégié dans ce contexte 
morphologique car il se définit comme intervalle générateur 
contenant le premier son nouveau de la série, d’où la 
naissance de cette échelle de quintes. Le tableau montre bien 
que dès qu’on s'éloigne sur l’échelle, les attractions, donc les 
énergies entre les sons, faiblissent. Il faut noter que le 
principe d’attraction est aussi fortement lié à la stabilité ou 
l’instabilité de l’intervalle, ce qui nous renvoi aux rapports des 
proportions de la série harmonique. Il en résulte ainsi deux 
types d’énergies en ce qui concerne les relations entre les 
sons : une produite par la position des intervalles dans la 
série de la résonance naturelle et l’autre par celle de l’échelle 
réelle en quintes.  

La chaîne des quintes dévoile certaines 
correspondances entre les sons sur cette échelle, et 
notamment certains rapports croissants d’intervalles : 

La 2M (Fa - Sol) se trouve dans un rapport de 2 
quintes ; 

La 3M (Si - -Ré) à 4 quintes ; 
La 4+ (Mi - - La) à 6 quintes ; 
La 5+ (La - - Mi) à 8 quintes ; 
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La 6+ (Ré - - Si) à 10 quintes ; 
La 7+ (Sol - - Fa #) à 12 quintes – la première 

enharmonie possible. 
Une deuxième remarque concernant ce schéma est 

que la position centrale (symétrique par rapport à la 1ère 
apparition de la série des dièses vers le haut et des bémols 
vers le bas n’est pas occupée par le « Do » mais par le 
« Ré » d’où, dans l’histoire de la musique, on peut apercevoir 
une intéressante aventure de ce son, beaucoup côtoyé de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours : un mode très utilisé chez les 
grecs, le 1er et le 8ème mode dans le grégorien, les grands 
Concertos pour violon n° 2, n° 4 et n° 7 de Mozart, les 
concertos de Beethoven, Brahms, Tchaïkovski (on pourrait 
même dire que le violon est construit autour du Ré), 
l’Invention sur une tonalité dans le 3ème acte de l’Opéra 
Wozzeck d’Alban Berg, etc. 

Une suite de six quintes de l’échelle réelle réduite a 
un ambitus d’octave gouverné par l’ordre des tons et des 
demi-tons, donne les structures des gammes. Ce nouveau 
cadre morphologique qui représente l’ordre apparent des 
sons, étant donc une construction artificielle, révèle des 
relations basées sur des intervalles spécifiques qui créent des 
attractions horizontales nommées relations mélodiques et 
verticales nommées relations harmoniques. 

En ce qui concerne les relations mélodiques, elles 
sont multiples et classables par époque, style, tendances, 
etc. ; en un mot, on parle de « tournures » mélodiques 
spécifiques. La verticalité fait référence à la constitution des 
accords par superposition de tierce. Sur chaque degré de la 
structure de la gamme (structure horizontale) on construit des 
accords (structures verticales). 



                                                                  Revista MUZICA Nr.1/2011  

87 

 
Exemple 2 
Les deux types de gammes du Système tonal – 

gamme majeure et mineure – comportent une partie fixe sur 
la première quinte où on trouve la spécificité modale (3 M ou 
3 m), la structure du tétracorde modal (relation Tonique - 
Sous-Dominante) et l’intervalle générateur de quintes juste de 
l’échelle réelle (relation Tonique – Dominante) et une partie 
mobile qui concerne les degrés VI et VII modifiables pour 
créer les variantes harmoniques et mélodiques.  

Dans ce deuxième exemple on observe une symétrie 
parfaite des deux types de gammes par rapport à leur état 
naturel (le rangement par quinte) et par rapport aux variantes, 
aussi bien sur le pan mélodique (voir les intervalles 
spécifiques) que sur le plan harmonique (voir la composition 
des accords principaux I – IV – V). 

Il est fort dommage que certaines structures de 
gammes comme le mineur naturel et les variantes du majeur 
soient ignorées dans l’apprentissage théorique et pratique car 
elles trouvent une place importante dans la création, 
notamment grâce au mélange entre l’état naturel et les 
variantes. L’intérêt de ce mélange se révèle sur le plan 
esthétique car les variantes permettent le rapprochement des 
deux modes – le majeure vers le mineur et inversement. Les 
variantes rendent possible ce passage en élargissant la 
palette compositionnelle. On peut comparer ceci avec la 
démarche plastique d’un peintre qui réalise des dégradés du 
rouge vers le jaune et du jaune vers le rouge en mélangeant 
peu à peu les deux couleurs.  
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Ce procédé compositionnel d’une grande richesse 
introduit des énergies nouvelles aussi bien dans des relations 
mélodiques que dans celles harmoniques. L’utilisation du 
mineur sous ces trois formes dans la même pièce musicale 
par Bach, par exemple, ou des trois formes du majeur par 
Rachmaninov reste un témoignage de cette richesse 
structurelle d’une construction diversifiée et parfaite.  

La diversification subsiste également dans la 
constitution des accords à partir de ces structures de 
gammes.  

Pour donner une image plastique des accords, 
revenons à l’origine des sons sur l’échelle réelle en quintes 
justes. Dans l’exemple n° 3 on aperçoit les figures de 4 
accords de 3 sons qui font partie de ces structures de 
gammes : l’accord majeur (M), l’accord augmenté (+), l’accord 
mineur (m) et l’accord diminué (-). 

 
Exemple 3 
Les accords majeurs et mineurs sont 

complémentaires grâce à la permutation de la position des 
tierces. Leur composition est basée sur une relation 
triangulaire entre les trois éléments de l’accord (la 
fondamentale, la tierce et la quinte) et leur plasticité 
renversée due à la différence qualitative des tierces (3M – 
3m). 

Par contre, l’accord augmenté et l’accord diminué 
présente une relation linéaire issue de l’homogénéité des 
tierces (3M – 3M et 3m – 3m).  La même composition linéaire 
se révèle pour l’accord de 7ème diminuée (7-) tandis que 




