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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 



                                                                  Revista MUZICA Nr.1/2011  

69 

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, 
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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). 
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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 
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l’accord altéré (alt.) de 4 sons (Do – Mi – Sol - – și -) qui ne 
fait pas partie de la structure des gammes se compose d’une 
double relation triangulaire allongée (déformée) par le rapport 
éloigné de quintes entre le "Mi" et le "Sol -" ce qui correspond 
bien à sa réalité sonore.  

Il en résulte que les éléments constitutifs qui 
composent les figurent d’accords sont porteurs d’énergies 
latentes différentes selon la disposition des vecteurs entre les 
éléments.  

Voyons maintenant les figures des accords de 4 
sons, qui montrent aussi bien leur composition interne que 
leur relation dans le cadre de la structure de la gamme, ici la 
gamme de Do majeur : 

 
Exemple 4 
Les sept accords représentés graphiquement d’une 

manière proportionnelle par rapport à l’échelle réelle des 
quintes (6 accords de 4 sons – les accords de septième et un 
accord de 5 sons - l’accord de neuvième de Dominante) font 
apparaître les similitudes, les complémentarités et les 
différences particulières en définissant ainsi la diversité mais 
aussi le classement de type énergétique de chaque accord.  

Similitudes : I-IV ou II-III-VI ou V-VII (figure 
résiduelle). 

Complémentaires : I et IV par rapport aux II-III-VI 
(figures inverses). 
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Différences particulières : V-VII par rapport aux autres 
accords. 

Cette observation est très importante car elle 
constitue un stade intermédiaire d’explication de l’accord par 
rapport à la fonction harmonique.  

Les accords sont donc porteurs d’énergies de même 
type, ou complémentaire, ou particulière. Dans cette dernière 
catégorie on classe l’accord de 7ème et de 9ème de Dominante 
et son,  soit disant résidu, l’accord construit sur le VIIème degré 
(qui s’avère être un accord très spécial et très utile dans le 
discours harmonique et non pas seulement un simple 
résidu !) C’est aussi pour cela que l’harmonie française  a 
tenu à avoir un chiffrage différent pour ces deux accords qui 
émanent des énergies particulières par rapport aux autres.  

D’après ce schéma, on peut donc classer les accords 
en trois familles fonctionnelles, classement important car il 
montre bien le niveau de parenté entre les accords. Pour cela 
on revient aux accords de trois sons qui sont à la base de la 
formation des autres accords plus complexes. 

 
Exemple 5 
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Le classement par trois familles, deux similaires I-VI-
III avec IV-II-VI et une différente V-VII-III montre les 
interférences possibles grâce aux superpositions des figures 
dans le cadre de la même famille où les fonctions principales 
I, IV et V (figures similaire) englobent celles secondaires II, III, 
VI (figures similaires) et VII (figure différente), ainsi que le 
niveau de rapprochement ou d’éloignement dans la famille 
(par exemple I-VI très rapprochés – figures complémentaires 
et symétriques, I - III plus éloignés).  Le même schéma révèle 
les éléments communs entre les trois accords qui expliquent 
certaines doublures dans l’harmonie à 4 voix ainsi que 
certaines interactions possibles entre les familles ce qui 
permet d’établir un tableau basé sur trois niveaux de parenté. 

Ce tableau représente la synthèse des relations entre 
les accords donnant un premier aperçu en ce qui concerne 
les enchaînements possibles entre les accords. Voici la vraie 
phase de transformation des accords en fonctions, mettant en 
marche des énergies « latentes » qui deviennent des 
énergies « vivantes » en créant le discours harmonique. 

 
Exemple 6 
Les analyses multiples des œuvres tonales montrent 

que dans la pratique les enchaînements les plus employés se 
font au niveau supérieur (I-IV-V : fonctions principales) 
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combinés avec le niveau immédiatement inférieur (VI-II-VII : 
fonctions secondaires) – niveau de substitution.  Le troisième 
niveau est rarement employé étant composé de fonctions où 
la parenté est plus éloignée.  Ceci s’explique aussi par le fait 
que le premier niveau est le plus chargé en énergie et dès 
que l’on descend vers les deux autres, les énergies 
faiblissent, le 3ème niveau étant le moins énergétique. 
Cependant ce niveau représente également un niveau de 
passage vers un autre système, le système modal, beaucoup 
plus large que le système tonal circonscrit dans celui-ci (voir 
le petit cercle englobé dans le grand cercle).  

Ce schéma démontre l’appartenance du système 
tonal au système modal ; il est en effet un cas particulier du 
système modal, basé sur deux modes : le majeur et le 
mineur. On l’a souvent comparé avec notre système solaire 
par rapport à notre galaxie et la comparaison n’est pas 
hasardeuse car il s’avère être « rond » et « symétrique » avec 
des attractions bien définies tandis que l’autre est beaucoup 
plus vaste, plus éparpillé, avec des attractions plus 
particulières et moins ordonnées.  

Le sens des enchaînements, surtout dans le système 
tonal, est extrêmement important.  

 
Exemple 7 
Un intérêt distinctif dans les enchaînements est porté, 

pas seulement vers les relations de quintes justes qui 
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représentent l’ordre des sons sur l’échelle réelle du système, 
mais aussi vers les relations des tierces. On remarque que ces 
deux types de relations, qui sont aussi à la base de la 
constitution des accords, se reflètent dans la construction 
syntaxique du discours en gouvernant son sens principal. Ceci 
démontre encore plus, à quel point, la morphologie est liée à la 
syntaxe en rendant le système extrêmement cohérent.  

Le sens du discours tonal par relations de tierces est 
surtout descendant, certaines relations ascendantes pouvant 
exister en harmonie accidentelle I - III, III - V, II - IV ou VI - I due 
à l’emploi des notes mélodiques : par retard ou appoggiature 
(sur temps forts ou parties fortes du temps), par note de 
passage, par broderie, par anticipation ou par échappée (sur 
temps faibles ou parties faibles du temps). Sinon, le sens du 
discours ascendant en tierces, affaiblit le discours tonal en le 
plaçant plutôt dans une des zones modales. 

En tenant compte du fait que les relations tonales sont 
englobées dans les relations modales, tout en représentant un 
cas particulier, surtout grâce aux énergies des relations de 
quintes justes, et que le système tonal est circonscrit par le 
système modal, on pourrait schématiser le sens harmonique 
du discours par les deux cercles en mouvement contraire, 
d’autant plus que l’enchaînement des tierces forme une boucle 
(il se renferme sur le degré de départ).  

Il y a dans cette boucle une exception dans le sens 
du discours tonal : il s’agit de la relation V – III - I où la 
fonction du IIIème degré s’emploie le plus souvent en harmonie 
accidentelle, mentionnée plus haut, sinon, on affaiblit la 
relation V - I qui est très énergétique étant une relation de 5 j 
(cadence parfaite de Dominante - Tonique).  

L’enchaînement des fonctions harmoniques engage 
des énergies vivantes qui définissent encore plus la notion de 
fonction par rapport à l’accord. Les exemples sont multiples ; 
prenons l’un des plus simples.  
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Ex. 8 A –  La relation entre  
 la fonction 
 et l'accord 
 
 
 
 
 
Ex. 8 B – Types d'énergie 
1) Énergie passive     a) 5, 6, 

4
6    

è  Énergie décroissante 
          
    b) V 5, V

+

7 , V

+

7
9     

è  Énergie croissante 
         
    c) V

+

7 ,  V
5
6 , V +6, V+4  

è  Énergie décroissante 
         
2) Énergie active en boucle a) I – IV – V – I  

        
   b) I – IV – V – VI – II – V – I  

        
3) Énergie réactive a) Par modulation 
    Sol M I - V

+

7  -  1 

    Do M I – IV – V  

               
   b) Par chromatisme 

            



                                                                  Revista MUZICA Nr.1/2011  

95 

Dans l’exemple n° 8A on a un enchaînement que l’on 
appelle un 6/4 de retard (plus précisément un double retard). 
Ce retard est préparé dans la tonalité de Do majeur par la 
fonction du IVème degré en état fondamental. Le moment du 
retard et la résolution du retard composent une seule fonction 
harmonique, celle du Ier degré tout en étant formée par deux 
accords : celui d’un 6/4 du IVème degré et d’un 5/3 du Ier 
degré. Ceci représente un exemple typique d’attirance 
énergétique : le premier accord plus faible à cause de son 
2ème renversement qui lui donne moins de stabilité sera 
« absorbé » par le deuxième en état fondamental donc plus 
fort.  

De cet enchaînement il en résulte deux conclusions 
concernant l’image de la fonction harmonique et l’énergie 
qu’elle dégage. La première définit la fonction comme un 
complexe harmonique qui dépasse la notion de l’accord avec 
laquelle parfois elle peut se confondre (dans notre exemple la 
fonction est composée de deux accords).  

La seconde conclusion fait référence aux différents 
types d’énergie que la fonction dégage, la structure et la 
position de l’accord jouant un rôle essentiel.  

Prenons l’exemple n° 8B où l’on propose quelques 
types d’énergie qui représentent certains modèles possibles 
(il y en a d’autres bien entendu !). 

Sans changer de fonction, le simple changement 
d’état (on passe de l’état fondamental au 1er et 2ème 
renversement) fait décroître l’énergie. L’inverse, par addition 
d’éléments sur la même fonction, sans changer l’état de la 
fonction, on obtient plus d’informations, donc l’énergie est 
croissante ; en appliquant les renversements l’énergie 
redevient décroissante.  

Ce type d’énergie, nous l’avons appelé « passive » 
car on reste sur la même fonction harmonique, malgré des 
changements énergétiques « intérieurs ».  

L’énergie de type « active » est due aux 
changements de fonctions. Dans le système tonal, elle se 
passe plutôt en boucle car elle est circonscrite entre le point 
de départ et d’arrivée (dans la plupart des cas de I à I). Mais 
comme les fonctions ont des énergies différentes, à l’intérieur 
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du discours, on crée d’autres boucles qui font monter 
l’énergie, ensuite la font décanter. Ce phénomène correspond 
à des accumulations de tensions et des détentes qui alternent 
d’une manière périodique, ce qui caractérise le discours 
fonctionnel tonal.  

Il y a un troisième type d’énergie, encore plus active, 
que l’on nomme réactive car elle fait réactiver le discours. 
Deux procédés s’imposent pour réactiver l’énergie : la 
modulation et la chromatisation.  

La modulation renouvelle les énergies en boucle par 
une transposition sur l'échelle réelle des quintes tandis que la 
réactivité du chromatisme fait monter la tension à des degrés 
inattendus en créant des surprises harmoniques et même 
parfois des ruptures. Souvent le chromatisme est un élément 
perturbateur dans le mécanisme des boucles harmoniques en 
détournant le discours  vers un trajet nouveau. On pourrait 
rajouter ce processus à l’image de la destruction d’une 
structure par un élément externe qui fait naître une nouvelle 
structure ce que René Thom nommait dans la "Théorie des 
catastrophes" un saut qualitatif. C’est vrai qu’il y a dans le 
processus de chromatisation une dimension fractale, 
dimension énergétique qui a fait même « exploser » le 
système tonal à la fin du XIXème siècle. Une image dans ce 
sens de l’éclatement d’un accord par le triple chromatisme 
dans notre dernier exemple (8B 3), est assez suggestive.  

Les exemples dans l’histoire de la musique tonale 
sont multiples donc difficiles à choisir pour illustrer nos 
propos. Pourtant nous nous sommes arrêtés sur un exemple 
qui incarne bien la forme d’un discours fonctionnel 
énergétique où sur une pente d’énergie croissante, soulignée 
par l’enchaînement des fonctions, le chromatisme va faire 
éclater le climax en créant un changement qualitatif du 
mineur en majeur au moment de la détente. Il s’agit des 8 
premières mesures du début du 4ème Mouvement de la IVème 
Symphonie de Brahms - le thème de la Passacaille, 
harmonisé comme dans un Choral, constitue un exemple de 
valeur énergétique dans un discours musical tonal.  
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Exemple 9 

(4ème Mouvement de la IVème Symphonie de Brahms) 
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ETNOMUZICOLOGIE 
 

 

Un savant european  
al etnomuzicologiei 

 

Speranţa Rădulescu 
 

Despre Constantin Brăiloiu – unul din fondatorii 
Societăţii Compozitorilor, reprezentantul cel mai erudit al 
folcloristicii în cadrul acestui for, omul care a condus 

Societatea ca secretar 
general, vreme 
îndelungată… 

Constantin Brăiloiu – unul 
din fondatorii Societăţii 
Compozitorilor… 

… unul din prea 
puţinii muzicieni români ale 
căror nume figurează în 
enciclopediile muzicale 
occidentale, inclusiv în cele 
mai noi.  

 
Traseu occidental  
Viaţa i s-a frânt în 

două la 50 de ani, în 1943, 
atunci când, bănuind că 
ţara va ajunge sub călcâi 
sovietic, a socotit că 

singura şansă de a se salva pe plan profesional este aceea 
de a o părăsi, renunţând la ce-i era mai drag pe lume: terenul 
şi arhiva. Vreme de câţiva ani a preferat să înfrunte o sărăcie 
năpraznică în Elveţia decât să accepte ofertele ademenitoare 
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şi cu siguranţă mincinoase venite din partea statului 
român bolşevizat. Beneficiind de sprijinul şi încrederea 
deplină a directorului de atunci al Muzeului de etnografie din 
Geneva, antropologul Eugène Pittard, el a fondat însă, în 
1944, Arhivele Internaţionale ale Muzicii Populare care, la 
moartea lui, numărau peste 1000 de discuri negre turaţia 78.  

În 1948 s-a stabilit la Paris, fără să-şi întrerupă însă 
activitatea la Arhivele Muzicii Populare din Geneva. Despovărat 
în fine de grijile existenţei cotidiene, a înfruntat însă o suferinţă 
nouă: colegii săi de la Musée de l’Homme nu conteneau să 
elogieze în prezenţa sa, cu  patos misionar, regimul comunist 
pentru care Brăiloiu avea cele mai profunde resentimente. 
(Gilbert Rouget, prietenul său cel mai apropiat, îşi aminteşte că 
pe atunci aproape toţi intelectualii francezi, inclusiv el însuşi, 
erau comunişti militanţi, probabil cu carnet, cotizaţie şi tot restul.) 
Brăiloiu s-a înălţat deasupra durerilor şi neajunsurilor, a citit, a 
întreprins anchete de teren (în Spania, Serbia şi Elveţia), a 
gândit, a scris, a publicat, a conferenţiat în toată Europa şi a 
devenit unul din fondatorii etnomuzicologiei europene moderne. 
Francezii din zilele noastre spun că scriitura sa, mai elegantă şi 
mai consistentă decât a oricărui alt confrate, continuă să fie 
pentru ei exemplară. (Mare păcat că scriitura sa românească n-a 
fost luată drept model în ţara natală !) A avut încă din tinereţe 
intuiţia faptului că ideile dependente de ideologii sunt perisabile, 
aşa că le-a evitat. De exemplu, într-o epocă în care alţi 
muzicologi români îi sfătuiau ritos pe folclorişti să-i ocolească pe 
ţigani şi să lucreze doar cu ţăranii, el a tăcut – în contextul vremii 
a-i contrazice ar fi echivalat cu sinuciderea profesională! –, dar  a 
recoltat muzică şi informaţii de la români şi de la romi deopotrivă 
(ca şi Béla Bartók de altfel). A reuşit prin urmare, graţie erudiţiei, 
inteligenţei sclipitoare – Claude Levi-Strauss spunea că este cel 
mai inteligent om cu care a conversat vreodată –, capacităţii de 
pătrundere, forţei de sinteză şi flerului să supravieţuiască, prin 
operă, propriei dispariţii biologice. În afară de Enescu şi de 
Lipatti, nu ştiu ca cineva din lumea noastră să mai fi izbutit.  

 
Să ne închipuim că…. 
…printr-un miracol, Brăiloiu s-ar întoarce în România de 

azi. Ce-ar face, oare? Risc să formulez câteva supoziţii, conştientă 
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fiind însă că la această întrebare fiecare poate să răspundă 
punând în spatele maestrului propriile sale gânduri şi idei.  

Bănuiesc că înainte de toate ar da o fugă în satele 
« lui » şi ar constata, cu întristare, dar fără prea mare uimire 
(prevăzuse doar !), că ţăranii pe care i-a cunoscut nu mai 
există; au dispărut odată cu viaţa premodernă care îi 
modelase. Iar « ţăranii recenţi » care le-au succedat cântă 
mult mai rar, muzici cam ciudate şi lipsite de consistenţă şi 
nobleţe. Ei ascultă şi privesc în schimb la televizor. În faţa 
acestuia, savantul s-ar îngrozi de-a binelea, auzind şi văzând 
caricaturile groteşti care trec astăzi drept « folclor » sau chiar 
« folclor autentic », caricaturi urmărite cu sfinţenie de ţărani şi, 
culmea, preţuite chiar şi de unii membri ai Uniunii ! Le-ar 
considera o batjocorire a trecutului românilor şi un semn că 
activitatea lui din România a fost zadarnică. Ar înţelege 
totodată că muzica bizară a ţăranilor recenţi se datorează în 
bună măsură faptului că aceştia îşi pierd cam multă vreme în 
faţa televizorului. 

Ar porni apoi către Institutul de folclor care îi poartă 
numele, ca să înţeleagă ce au devenit arhivele pe care le-a 
fondat şi le-a înzestrat cu segmentul lor cel mai preţios. Dar 
nu s-ar lămuri defel, pentru că accesul lui ar fi limitat cu 
severitate: fondurile institutului sunt ferecate cu şapte lacăte, 
să nu cadă cumva pe mâna muzicienilor şi cercetătorilor, care 
le-ar « valorifica » îmbogăţindu-se cu acelaşi fericit prilej.  

Ar merge apoi la Uniunea Compozitorilor – regret, 
Doamnelor şi Domnilor, dar cred că pe traseul său Uniunea ar 
figura doar pe poziţia a treia! S-ar opri la bibliotecă, să vadă 
ce şi cum mai gândeşte şi mai scrie lumea. Ar încerca să 
înţeleagă, printre altele, în ce măsură muzicienii de azi mai 
sunt preocupaţi de muzicile de tradiţie orală, cele pe care el 
le-a cules cu atâta devoţiune. Ar descoperi destul de iute că 
interesul confraţilor-urmaşi este ocazional şi se exprimă 
deseori doar prin consultarea grăbită a câtorva volume cu  
vechi notaţii de melodii. Nimănui nu-i mai pasă cum sună sau 
cum sunau cândva aceste melodii: doar notele contează. 
Presupun că, raţional, Brăiloiu ar pricepe de ce: azi etapa 
construcţiei naţionale s-a consumat iar muzicienii noştri au o 
altă preocupare – aceea de a se acorda la diapazonul 
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mondial; dar ar fi fără îndoială puţin dezamăgit, pentru că el 
era convins că un popor trebuie să-şi cunoască şi să-şi 
respecte trecutul. Oricum ar fi însă, Brăiloiu s-ar feri – cel 
puţin aşa cred – să-şi spună pe loc părerea: deşi aprig din 
fire, el e un profesionist serios, care nu se pripeşte să se 
pronunţe înainte de a-şi aduna şi organiza argumentele.  

Apoi s-ar întâlni cu… În fine, de aici încolo refuz să-mi 
mai imaginez ce-ar mai face şi cum ar reacţiona Brăiloiu 
redivivus: îi las pe alţii mai pricepuţi. Prefer să vă spun ceva 
mai folositor legat de viaţa post mortem a lui Constantin 
Brăiloiu. 

 
O comemorare somptuoasă  
La începutul anului 2009, cu prilejul împlinirii a 50 de 

ani de la moartea savantului român, Muzeul de etnografie din 
Geneva a pregătit un buchet de evenimente care i-au fost în 
întregime consacrate: inaugurarea expoziţiei L’air du temps; 
publicarea volumului de studii etnomuzicologice Mémoire 
vive; postarea pe internet a muzicii incluse pe cele 1000 de 
discuri din arhivele geneveze pe care le-a întemeiat;  
elaborarea unui disc de muzică tradiţională gorjenească; 
reeditarea pe CD a Colecţiei Universale a Muzicii Populare şi 
a colecţiei Musique populaire suisse; câteva concerte de 
muzică românească; câteva emisiuni şi rubrici de emisiuni la 
radio Suisse Romande. La pregătirea acestor evenimente au 
contribuit, după puteri, Muzeul Ţăranului, UNMB şi Arhiva 
naţională de filme. Expoziţia a rămas deschisă până la 
sfârşitul toamnei trecute. În acest an, probabil în septembrie, 
ea va fi însă remontată la Muzeul Ţăranului. Ocazie cu care 
vor fi reiterate o parte din gesturile comise la Geneva: 
publicarea volumului Mémoire vive (14 studii semnate de 
etnomuzicologi din Canada, Elveţia, Franţa, Germania, 
România şi Ungaria), lansarea unui nou disc de muzică 
românească, organizarea a două concerte de muzică 
tradiţională.  

Toate acestea împreună vor constitui un omagiu adus 
lui Brăiloiu şi, în mod indirect, Societăţii / Uniunii 
Compozitorilor. 
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PORTRETE 
 

 
In memoriam:  

Dirijorul VALENTIN BĂINŢAN 
 

Mircea NEAGU 
 
După cum se ştie, mişcarea noastră corală de mare 

tradiţie a început să se înfiripe în partea a doua a secolului al 
XIX-lea din iniţiativa şi prin strădania unor bravi dascăli şi 
preoţi, mai ales în partea de nord a ţării, în istoricul 
Maramureş, perioadă în care populaţia majoritară din 
Transilvania şi Banat se afla sub dominaţia austro-ungară. 
Din documentele vremii se ştie că în aceste zone 
manifestările culturale şi artistice erau interzise de către 
administraţia oficială, acestea putându-se desfăşura doar în 
locaşurile de cult, în cadrul cărora puteau fi interpretate creaţii 
cu conţinut social, în genul cântecului patriotic, precum şi 
lucrări religioase, melodii simple, concepute în atmosfera 
patriarhală a mănăstirilor. În repertoriul coral figurau creaţii 
precum „Deşteaptă-te, române”, „Hora Unirii” şi alte cântece 
patriotice cum au fost „Pe-al nostru steag e scris Unire!” şi 
„Trei culori”, creaţii ale marelui compozitor patriot Ciprian 
Porumbescu, intrate în conştiinţa populară încă din timpul 
vieţii autorului. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea apar şi primii noştri 
compozitori de înaltă ţinută muzicală, compozitori-dirijori ca 
Gavriil Musicescu, Gh. Dima, D.G. Chiriac, Ion Vidu, Gh. 
Cucu şi alţii, care au scris cântece inspirate din tezaurul 
muzicii noastre populare autentice pe versurile unor mari 
poeţi români: M. Eminescu, G. Coşbuc, V. Alecsandri, iar mai 
târziu O. Goga, G. Bacovia şi alţii, lucrări care, prin valoarea 
lor, au îmbogăţit substanţial repertoriul corurilor profesioniste 
şi de amatori de la noi. În calitate de şef al serviciului muzical 
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al fostei Case Centrale a Creaţiei Populare, instituţie care 
avea menirea de a îndruma mişcarea artistică de amatori, am 
avut prilejul de a cunoaşte, la nivelul întregii Românii, stadiul 
dezvoltării de atunci în special cel al formaţiilor corale. La 
prima mea participare la un concurs zonal care s-a ţinut în 
anul 1964 la Târgu-Mureş mi-am dat seama de nivelul artistic 
modest al majorităţii formaţiilor muzicale pe care le-am 
ascultat, printre ele aflându-se şi unele şcolare. Şi totuşi, o 
surpriză plăcută mi-a atras atenţia: minunatul cor din Ardusat 
– Maramureş, prin valoarea artistică, o sonoritate expresivă şi 
un repertoriu valoros din creaţia românească clasică şi 
contemporană. Corul era condus de un foarte bun dirijor, un 
mare animator al mişcării corale maramureşene, profesorul 
Valentin Băinţan, pe care, mai târziu, aveam a-l cunoaşte mai 
bine în complexitatea activităţi sale muzicale şi în cadrul 
confruntărilor artistice pe plan local şi naţional. 

 Este de remarcat faptul că Valentin Băinţan s-a 
preocupat temeinic de activitatea de metodist cu probleme de 
muzică la Casa Creaţiei Populare Baia Mare, antrenând într-o 
activitate permanentă mişcarea corală, dar şi alte genuri 
muzicale, la nivelul judeţului Maramureş, prin întâlniri 
periodice cu dirijorii şi formaţii ale acestora şi schimburi de 
experienţă. Buna organizare şi conducere a acţiunilor au 
determinat şi rezultate pe măsură. Putem spune că datorită 
preocupărilor sale privind buna pregătire a corurilor pe care 
le-a îndrumat la nivelul judeţului, rezultatele s-au dovedit a fi 
dintre cele mai frumoase. 

 Privind corul din Ardusat, pe care l-a dirijat mai bine 
de 37 de ani – cor căruia i-a dăruit şi o amplă şi foarte bine 
documentată monografie – se poate afirma cu certitudine că, 
datorită devotamentului său sincer, a realizat foarte multe şi 
frumoase lucruri cu dragoste şi pasiune, cu sensibilitate 
artistică, printr-o enormă muncă, dublate de un optimism 
robust, trăsături care l-au caracterizat întreaga sa viaţă. 
Personal, am considerat că prin lunga şi prestigioasa sa 
activitate, cu preocupări de esenţă în domeniul său de 
muncă, a făcut un adevărat apostolat pe tărâmul activităţii 
muzicale, mai cu seamă a celei corale, dar şi prin 
preocupările sale scriitoriceşti: elaborarea a 11 monografii de 
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reală valoare literară şi documentar-istorică, dintre care se 
distinge o amplă lucrare privitoare la mişcarea corală 
maramureşeană din partea a doua a secolului al XIX-lea până 
în zilele noastre.  

 Urmărindu-l cu reală curiozitate în cele mai diferite 
momente de activitate practică, la repetiţii, în concerte, 
concursuri şi festivaluri, mi-am putut da seama cât de puternic 
era legat sufleteşte de coriştii săi, adresându-li-se cu cuvinte 
calde, frumoase, încurajându-i de fiecare dată cu ocazia unor 
confruntări artistice importante, ştiind să-i aprecieze pentru 
calităţile lor muzicale şi vocale moştenite din tradiţia specifică 
muzicii populare maramureşene autentice. Privind succesele 
artistice realizate de celebrul cor din Ardusat, la loc de cinste 
se situează cel repurtat în cadrul unui important concurs 
internaţional care avut loc în Polonia, în localitatea 
Sezeczecin, în anul 1973, concurs la care a obţinut premiul I 
din cele 29 de formaţii participante, formaţii deosebit de 
valoroase, venite din ţări europene cu mare tradiţie corală. În 
mod cert, acest succes a avut un mare impact asupra 
moralului şi stării de spirit optimiste a dirijorului şi coriştilor, 
fapt care i-a însufleţit, sporindu-le încrederea în forţele lor 
pentru activitatea lor viitoare.  

 Este de apreciat şi faptul că în îndelungata sa 
activitate corul din Ardusat a participat la multiple manifestări 
culturale cu ocazia unor importante sărbători legate de 
trecutul istoric care au avut loc în special pe plaiurile 
Transilvaniei. Un moment deosebit de important în viaţa 
corului din Ardusat îl constituie fără îndoială vizita corului 
MADRIGAL, prilej fericit de a avea în mijlocul lor o valoare 
artistică muzicală de talia acestor muzicieni binecunoscuţi 
pentru frumoasa lor activitate concertistică, atât în ţară cât şi 
peste hotare. Relatată pe larg de presa din Baia Mare, 
această vizită a lăsat urme adânci în conştiinţa membrilor 
corului din Ardusat, dar şi a locuitorilor acestei localităţi, 
respectiv a celor din împrejurimi. După concertul corului local, 
unii dintre membrii corului Madrigal şi-au exprimat deosebitele 
lor impresii în legătură cu valoarea repertoriului abordat, dar 
şi, mai ales, cu frumuseţea glasurilor, a expresivităţii şi 
originalităţii stilului interpretativ, de o aleasă muzicalitate, al 
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acestei formaţii. În continuare îmi voi permite să prezint 
câteva asemenea impresii publicate în presa locală după 
turneul Madrigalului: 

Sunteţi primul maramureşean pe care l-am cunoscut 
şi care m-a fermecat ca om şi ca artist. Ştiţi cât de mult 
contează prima impresie, aşa că mă bucur nespus de mult că 
plec de aici cu amintirea omului minunat, agreabil şi cult, care 
este domnul Băinţan. Vă aşteptăm la Bucureşti. Multă 
sănătate şi satisfacţii în munca dumneavoastră! - semnează 
Georgeta Ciobanu. 

Ne-aţi picurat în suflet perle de parfum de mosc şi 
trandafiri uscaţi. Le-am închis în adâncul inimilor noastre şi le 
vom păstra peste ani. Vă mulţumim. Irina Lungu 

Impresionantă puterea de muncă, vigoarea şi 
dragostea de frumos ale maestrului Băinţan. Personal, îi 
doresc multă sănătate şi mari succese cu corul din Ardusat, 
precum şi o colaborare pe linie profesională. Aş dori ca 
întâlnirea dintre corul Madrigal şi corul din Ardusat să 
constituie începutul unei prietenii trainice şi îndelungate. 
Eremia Stere. 

Vizita făcută la dumneavoastră a fost pentru noi o 
revelaţie. Avem în suflet impresii şi amintiri pe care le vom 
păstra toată viaţa. Rodica Mirică şi Aneta Arvinte. 

Inima-mi nu-mi poate cuprinde întreaga admiraţie 
pentru inimosul şi minunatul rapsod al plaiurilor 
maramureşene ce se numeşte Băinţan! Gh.Lazăr 

 Asemenea impresionante aprecieri ale unor 
muzicieni din cadrul corului Madrigal reflectă atât de sugestiv 
calităţile profesionale şi umane ale dirijorului Valentin Băinţan, 
reliefând nu numai buna sa pregătire muzicală, ci şi talentul 
său de artist profund în arta dirijatului, cultura sa generală, 
precum şi tot ce a realizat el, în dorinţa fierbinte de redare cu 
profunzime a creaţiilor pe care le-a inclus în repertoriul corului 
pe care l-a condus atâţia ani. Este de apreciat că membrii 
corului Madrigal, cu studii superioare în domeniu şi o mare 
experienţă în arta corală, au avut asemenea cuvinte de 
apreciere, constituind un bun exemplu de urmat şi de către 
alte colective artistice de acest gen. 
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 Un moment important a fost prezenţa minunatului cor 
PRELUDIU, formaţie creată şi condusă de maestrul Voicu 
Enăchescu, la o întâlnire de suflet cu corul din Finteuşu Mare, 
moment de mare însufleţire, de reală sărbătoare, concertul 
susţinut cu acest prilej de bucureşteni impresionând prin 
calităţile vocale şi repertoriu, prin măiestria dirijorală a 
muzicianului Voicu Enăchescu, profund cunoscător al creaţiei 
clasice dar mai ales contemporane, cu un limbaj mai nou ca 
stil melodic, armonic şi polifonic. A fost un bun exemplu 
pentru dirijorul Valentin Băinţan şi coriştii finteşeni, aceştia 
fiind impresionaţi de sensibilitatea artistică şi de cultura 
muzicală a corului Preludiu, formaţie având un palmares 
impresionant, cu mari succese în ţări europene, precum şi în 
îndepărtatele state americane sau asiatice (China). Dirijorul 
Valentin Băinţan şi-a exprimat impresiile legate de prezenţa 
corului Preludiu, considerându-l ca un moment de reală 
însufleţire pentru propria activitate de viitor. 

În anul 1919, moment cu totul deosebit în istoria 
neamului nostru, din iniţiativa a trei vrednici intelectuali 
ardeleni: Gavriil Bogdan, Valer Dragoş şi Nistor Dragoş a luat 
fiinţă corul din Finteuşu Mare, formaţie care şi-a adus 
contribuţia la manifestările legate de 1 decembrie 1918 – 
anume la o mare adunare populară ce s-a ţinut la Şomcuţa 
Mare în aşteptarea hotărârii Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia. Într-un asemenea moment de mare efervescenţă 
patriotică s-a afirmat pentru prima oară în public corul din 
Finteuş cu un program emoţionant alcătuit din lucrări cu 
accentuat caracter naţional şi social: „Deşteaptă-te, române!” 
şi două creaţii ale lui Ciprian Porumbescu, „Trei culori” şi „Pe-
al nostru steag e scris Unire”, lucrări mult îndrăgite de public, 
care în acele momente de entuziasm revoluţionar le insuflau 
credinţa fierbinte a vieţuirii libere pe pământul strămoşesc. 

 Dirijorul Valentin Băinţan s-a preocupat serios şi de 
stimularea relaţiilor corale la nivel internaţional prin 
organizarea unor concerte comune, schimburi de experienţă, 
festivaluri cu formaţii corale din Elveţia, Italia, Ungaria, 
Polonia, Cehoslovacia, Republica Moldova, ceea ce pentru 
corişti a reprezentat un veritabil îndemn de creştere a 
nivelului cunoştinţelor lor muzicale, de lărgire a orizontului de 
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pătrundere aprofundată a stilurilor de interpretare a diferitelor 
creaţii clasice şi contemporane. În aceeaşi măsură trebuie 
apreciată şi activitatea sa privind participarea la multe şi 
importante activităţi cu caracter cultural-istoric, cum a fost 
aniversarea a 125 de ani de la naşterea marelui patriot Dr. 
Vasile Lucaciu, în 1977, la Siseşti-Maramureş. Programul 
prezentat atunci a fost alcătuit din vechi cântece patriotice, 
precum: „Treceţi, batalioane române Carpaţii!”, „Colo-n munţii 
Ţebei”, „Noi suntem cei chemaţi să apărăm”, „Marşul lui 
Iancu”, „Glasul neamului”, „De la Dunăre la Sena” ş.a. 

 La una din fazele festivalului Cântarea României 
desfăşurate la Baia Mare compozitorul Constantin Arvinte 
avea să declare: Am rămas profund impresionat de nivelul 
valoric al formaţiei corale din Finteuşu Mare, care mi-a creat 
un puternic fior emoţional prin redarea unui înălţător mesaj 
patriotic. Varietatea repertoriului s-a remarcat ca o constantă 
în programele concertelor prezentate de acest cor condus de 
profesorului V. Băinţan în cadrul diferitelor festivaluri şi 
concursuri. Invitat la Timişoara de către universitatea din 
acest oraş cu recunoscută tradiţie muzicală, corul din 
Finteuşu Mare a susţinut un foarte frumos şi emoţionant 
concert în moderna sală a Liceului de Muzică „Ion Vidu”, 
concert ce s-a bucurat de un mare şi foarte lăudat succes. Pe 
unde a participat ca invitat la diverse manifestări cultural-
artistice, festivaluri şi concursuri, corul din Finteuşul Mare 
aflat sub bagheta magică a lui V. Băinţan a lăsat o foarte 
bună impresie, apreciindu-i-se dăruirea şi stilul personal de 
interpretare de către un public entuziasmat. Rolul determinant 
în gândirea şi redarea cu sensibilitate şi muzicalitate a 
lucrărilor prezentate în concerte se datorează cu certitudine 
talentului şi dăruirii totale ale celui care a fost animatorul de 
excepţie, părintele spiritual al acestui valoros ansamblu coral, 
dirijorul Valentin Băinţan. 

Prezent la una din ediţiile „Festivalului D.G. Chiriac” 
de la Piteşti, corul finteuştean a impresionat, ca de obicei, 
printr-o evoluţie remarcabilă, lăsând o impresie deosebită 
publicului şi juriului prin capacitatea de a transmite fiorul 
interior al lucrărilor cântate, balada „Mioriţa” bucurându-se de 
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o excepţională tălmăcire muzicală, act ce a emoţionat într-un 
mod aparte asistenţa. 

 Valentin Băinţan s-a dovedit a fi, în decursul anilor, şi 
un bun coleg cu dirijorii şi muzicienii maramureşeni – printre 
aceştia numărându-se profesorii Ion Săcăleanu, Iustin 
Podăreanu, Gh. Parascineţ, Maria Mihalca ş.a. -, apreciindu-
le acestora în mod deosebit devotamentul faţă de mişcarea 
corală zonală. Între frumoasele triumfuri corale 
maramureşene se numără şi remarcabilul succes obţinut de 
corul Prietenii Muzicii din Baia Mare, condus odinioară de 
talentatul profesor şi dirijor Ion Săcăleanu, care, la Concursul 
Coral Internaţional de la Varna, Bulgaria, în anul 1985, a 
obţinut Medalia de Aur precum şi Premiul special pentru 
interpretarea unei lucrări aparţinând unui compozitor bulgar. 
De menţionat că premiul al doilea nu s-a acordat, iar ce de-al 
treilea a revenit unei formaţii bulgare, aţa încât prezenţa 
corului din Baia Mare la această importantă manifestare a 
reprezentat un succes de prestigiu pentru mişcarea noastră 
corală. 

 În finalul cuvântului meu doresc, pe această cale, 
tuturor formaţiilor corale maramureşene multe şi frumoase 
succese viitoare în laborioasa lor activitate închinată 
frumosului artistic, cu gândul la realizările de cea mai înaltă 
ţinută obţinute de cel care a fost toată viaţa sa un mare dirijor 
şi îndrumător al activităţii corale maramureşene, profesorul 
Valentin Băinţan. 
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ISTORIOGRAFIE 
 

 

Anda Petrovici 
 

Cristalizarea orchestrei simfonice 
(II) 

 
ORCHESTRA ÎN CLASICISM  

(DIN JURUL ANULUI  1740 PÂNĂ  SPRE 1815) 
 
A doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi primii ani ai 

următorului secol reprezintă perioada „orchestrei clasice”, 
perioadă de consolidare a orchestrei din punct de vedere al 
instrumentelor ce o alcătuiesc, al organizării ei interne, al 
rolului jucat în societate şi al practicilor de interpretare 
valabile până astăzi. Această organizare corespundea noului 
concept componistic melodico-armonic, ce se impunea ca 
înlocuitor al celui polifonic, specific perioadei baroce. Apărea 
un nou tip de limbaj muzical, mai limpede, mai direct, 
corespunzând pe plan ideatic şi istoric cu epoca 
Iluminismului. Ideile muzicale se decantau, prindeau contur 
şi independenţă. Melodia (melosul) se impunea mai mult ca 
oricând, devenind purtătorul principal de mesaj, iar armonia 
primea valenţe noi ce depăşeau conceptul unui simplu 
acompaniament, transformându-se în partener egal cu 
melodia. Structura armonică pe patru voci ducea aşadar la 
consfinţirea alcătuirii Streich-ului în tot atâtea partide şi la 
dublarea acestuia de grupul împărţit la fel al suflătorilor. În 
istoriografia muzicală, denumirea de „orchestră clasică” i-a 
fost dată nu numai prin asociere cu perioada Clasicismului, 
legată indisolubil de creaţia marilor clasici, Haydn, Mozart şi 
Beethoven, dar şi pentru că a reprezentat prima configuraţie 
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orchestrală stabilă şi guvernată de norme clare. Elementele 
de stabilitate sunt considerate a fi fost: 

Instrumentele. Orchestra clasică includea viori, viole, 
violoncele, contrabaşi, flaute, oboaie, corni şi fagoturi, toate 
pre-existente în orchestra barocă târzie; trompetele şi timpanii 
erau opţionali. Un singur instrument nou, clarinetul1, avea să 
fie adăugat ca membru constitutiv, către sfârşitul perioadei. 

Organizarea internă. Regula era de distribuţie pe 
patru voci: două partide de viori (vioara I şi vioara a II-a), una 
de viole, plus un grup basso format din violoncele, contrabaşi, 
fagoturi şi clavecin. Suflătorii erau adăugaţi ca perechi de 
instrumente, de obicei câte unul pentru o voce, deşi în 
orchestrele mai mari puteau fi dublaţi. 

Balanţe şi proporţii. Mărimea orchestrei clasice varia 
foarte mult de la un loc la altul. Totuşi, balanţa între instrumente 
varia mult mai puţin. Indiferent dacă orchestra era mare sau 
mică, viorile reprezentau de regulă 50 până la 70% din totalul 
Streich-ului, violele între 10 şi 15%, violoncelele şi contrabaşii 
între 20 şi 30%. Proporţia suflătorilor în orchestră varia 
considerabil: între 20% în orchestre mari şi peste 50% în 
orchestre mai mici.2   

Istoriografia muzicală consemnează, ca prototip al 
orchestrei clasice, Orchestra de la Mannheim, care este atât 
veriga cea mai bine definită şi concisă din lanţul evoluţiei de 
la orchestra barocă la cea clasică, cât şi structura în care cea 
din urmă s-a consolidat şi desăvârşit. Orchestra prinţilor 
electori melomani de la Mannheim3 este prima despre care 

                                                
1 Încă din 1730, die Kapellen germane foloseau perechi de clarinete, 
la care cântau oboiştii [sic]. Pe listele de instrumentişti, clarinetiştii  
specializaţi au apărut mai târziu: la Mannheim în 1759, la Koblenz 
în 1769, la Münich în 1774, la Berlin în 1786, la Dresda în 1795; în 
alte oraşe europene: la Paris în 1763 (în orchestra lui Le Riche de 
La Pouplinière) şi în 1770  în orchestre de l’Opéra; la Torino în 
1779, în orchestra de la Teatro Regio. 
2 JOHN SPITZER; NEAL ZASLAW, The Birth of the Orchestra, 
History of an Institution, 1650-1815 (Oxford University Press, 2005), 
pag. 307. 
3 Electorii Palatinatului, Karl Philipp (elector între 1716-42) şi 
nepotul său, Karl Theodor (elector între 1742-99), au avut la 
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se poate spune că a avut de la bun început trăsăturile unui 
ansamblu modern, bazat pe un mare număr de instrumente 
din familia viorii. Şansa ei s-a datorat probabil faptului că, 
odată cu mutarea curţii de la Heidelberg la Mannheim în 
1720, vechea capelă fusese desfiinţată şi o orchestră nouă îi 
luase locul, organizată fiind după ultimele standarde atinse 
de practica generală orchestrală de la sfârşitul Barocului. În 
relativ scurta ei existenţă (între 1720, anul stabilirii curţii lui 
Karl Philipp la Mannheim, şi 1778, anul mutării curţii lui Karl 
Theodor la München), orchestra ajunsese să fie spre 
mijlocul secolului cea mai faimoasă din Europa. 
Leopold Mozart a numit-o cu reţinere:  

„dacă nu cea mai bună din Europa, fără doar şi poate 
cea mai bună din Germania.”1  

Charles Burney, după ce a ascultat orchestra în 
1772, a scris despre ea că era: 

  
„ [...] pe merit atât de celebră în toată Europa. 

Am găsit-o că este într-adevăr tot ceea ce faima ei m-a 
făcut să aştept: puterea va rezulta firesc dintr-un număr 
mare de mâini, dar folosirea judicioasă a acestei puteri, 
în toate ocaziile, trebuie să fie consecinţa unei bune 
discipline; într-adevăr, sunt mai mulţi solişti şi buni 
compozitori în aceasta, decât poate în oricare altă 
orchestră din Europa; este o armată de generali, în 
egală măsură potrivită să facă planul unei bătălii, cât şi 
să lupte în ea.”2  

                                                                                          
Mannheim un Residenzstadt deosebit de bogat: castelul era 
unul dintre cele mai mari din Europa, oraşul avea străzi şi case 
nou construite după planuri simetrice, comerţul înfloritor era în 
special cu obiecte de lux, nenumărate taxe umpleau vistieria, o 
garnizoană însemnată era încartiruită în oraş. Tot oraşul trăia şi 
lucra pentru curte, iar orchestra era folosită în toate ocaziile, 
ajungând să fie un fenomen simbol ca şi opera la alte curţi. 
1 W. A. MOZART, Briefe und Aufzeichnungen, ed. Wilhelm A. Bauer 
und Otto Erich Deutsch (Kassel: Bärenreiter, 1962-75). Scrisoarea lui 
Leopold Mozart din 19 iulie 1763, pag. 79.    
2 CHARLES BURNEY, Present State of Music in Germany, the 
Netherlands and United Provinces, (reeditată: London, 1969), 
pag. 101. 
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Pentru Friedrich Heinrich Jacobi1, Mannheim era în 
anul 1777 fără îndoială:  

„ [...] un paradis de maeştri.” 
În 1780, Christian Friedrich Daniel Schubart2 a 

descris interpretarea orchestrei prin comparaţii foarte 
sugestive cu sunetele naturii: 

 
„Nicio altă orchestră nu poate depăşi vreodată execuţia 
orchestrei de la Mannheim. Forte-le ei este un tunet, 
crescendo-ul ei o cataractă, diminuendo-ul ei un pârâu 
de cristal şopotind în depărtare, piano-ul ei o adiere de 
primăvară.”3  
 

Orchestra era prezentă permanent: cânta în capelă 
pentru serviciile religioase, cânta în timpul mesei prinţului, 
cânta operă în teatrul construit în aripa de vest a palatului, 
cânta pentru teatrul vorbit şi pentru balet, cânta pentru dans la 
balurile curţii, cânta în „cabinetul” electorului (apartamentele 
particulare) şi cânta mai mult muzică de „cameră” la „academiile” 
ţinute în lunile de iarnă în Rittersaal (Sala Cavalerilor) - o sală mare 
şi împodobită din centrul palatului - şi la reşedinţa de vară de la 
Schwetzingen, din mai până în octombrie. Academiile, al căror 
nume şi componentă muzicală erau împrumutate de la 
Accademia italiană, erau nişte evenimente în care se etala 
strălucirea curţii în faţa mulţimii, se jucau cărţi, se bavarda la o 
ceaşcă de ciocolată fierbinte, ceai sau cafea, dar se asculta şi 

                                                
1 Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819): filozof şi scriitor german. 
Reşedinţa sa de la Pempelfort, lângă  Düsseldorf, era locul de 
întâlnire al multor literaţi distinşi. Printre prietenii săi cei mai apropiaţi 
erau Wieland, Hamann, Herder, Lessing şi Goethe. A asistat la 
Academiile de la Mannheim. 
2 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-91): poet german, 
reprezentant al perioadei Sturm und Drang, preocupat în mare 
măsură de muzică. În tinereţe a fost organist la Geislingen şi 
Ludwigsburg, iar în 1787 a fost numit Musik-und Theaterdirektor la 
curtea de la Stuttgart. Lucrarea sa de istorie a muzicii, Ideen zur 
Aesthetik der Tonkunst, a fost o carte de bază pentru Robert 
Schumann şi Johannes Brahms. 
 3 CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART, Ideen zur Aesthetik 
der Tonkunst (Viena: Degen, 1969), pag.  130.  
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orchestra, care, înălţată pe un podium vis-à-vis de faţada de 
sticlă a Rittersaal, acompania soliştii vocali şi instrumentali – 
membri ai Kapelle-i sau invitaţi, ca Mozart, de pildă – şi cânta 
simfoniile de deschidere şi de închidere, compuse de obicei de 
muzicienii orchestrei. La începutul domniei lui Karl Theodor, 
academiile aveau loc din când în când, după bunul plac al 
prinţului, dar începând cu 1768 au devenit manifestări regulate, 
cu un program de două ori pe săptămână: miercuri/joi şi 
sâmbătă.1 Astfel, academiile de la Mannheim, deşi patronate 
de o curte princiară, intrau în tendinţa europeană de concerte 
publice2 regulate, începute cu le Concert spirituel la Paris 
(1725), urmate de Grosse Konzerte la Leipzig (1743) şi the 
Bach-Abel concerts la Londra (1765).  

Meritul de a fi creat cea mai bună orchestră din 
Europa, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost al 
violoniştilor valoroşi care au poposit la Mannheim. Primul 
dintre ei, Johann Stamitz3, cooptat membru al curţii în 
1741/2, avea să ajungă erster Hofgeiger în 1743, 
Konzertmeister în 1745 (cu îndatoririle de a pregăti şi 
conduce reprezentaţiile orchestrei, de a interpreta concerte 
solistice şi de a furniza compoziţii proprii pentru orchestră) şi 
Musikdirektor în 1750 (cu îndatoririle de a organiza şi 
interpreta muzică de cameră, de a cânta în orchestră anumite 
opere, spectacole de balet sau servicii religioase). Până în 
1757, anul morţii lui premature, Johann Stamitz a reuşit să 
mărească numărul instrumentiştilor în general, dar, mai 

                                                
1 EUGENE K. WOLF, “The Mannheim Court”, în The Classical Era, 
ed. Neal Zaslaw (Englewood Cliffs, NJ, 1989), pag.  213-39. 
2 Concert devine deja termenul general acceptat pentru a defini un 
spectacol muzical public, care să implice de obicei participarea unei 
orchestre. Totuşi, până la mijlocul secolului al XIX-lea, concert 
putea să fie aproape orice tip de spectacol non-teatral. 
3 Johann (Wenzel Anton) Stamitz [pe numele adevărat Jan Václav 
Antonín Stamic] (1717-57): violonist-compozitor german de origine 
cehă, unanim considerat a fi fondatorul Şcolii de la Mannheim, 
denumire care se referă atât la tehnicile orchestrale folosite pentru 
prima dată de orchestra curţii de la Mannheim, în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, cât şi la grupul de compozitori care au scris 
muzică, în primul rând, pentru această orchestră.  
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important, prin mărirea procentului reprezentat de viori, a 
adus ansamblul la balanţa orchestrei clasice. Eugene K. 
Wolf susţine că această schimbare a survenit după vizita lui 
Stamitz la Paris (1754-5), unde a condus orchestra lui Le 
Riche de La Pouplinière şi a ascultat orchestrele mari de la 
Opéra şi le Concert spirituel.1 Extrem de importantă a fost 
activitatea sa pedagogică: aproape toţi violoniştii virtuozi din a 
doua generaţie a orchestrei i-au fost elevi, acest fapt 
explicând nivelul de omogenitate interpretativă, la care 
ansamblul de coarde avea să ajungă. Tehnica instrumentală 
omogenă şi gândirea unitară sunt şi astăzi condiţiile necesare 
ca un aparat de complexitatea Streich-lui să funcţioneze 
optim; se pare că Johann Stamitz a reuşit pe deplin în 
educarea unui asemenea mecanism uman. Elevul său, care i-
a şi urmat în postul de Konzertmeister, Christian 
Cannabich2, cânta în orchestră încă de la vârsta de 
treisprezece ani (!). Şi alţi viitori violonişti virtuozi ai orchestrei 
au cântat în rândurile ei din copilărie. Printre ei, Ignaz Fränzl3 

                                                
1 EUGENE K. WOLF, “On the Composition of the Mannheim 
Orchestra ca. 1740-1778”, în Basler Jahrbuch für historische 
Musikpraxis, 17 (1993), pag. 124, citat în SPITZER; ZASLAW: The 
Birth of the Orchestra, pag. 259.  
2 Johann Christian Innocenz Bonaventura Cannabich (1731-98): 
violonist-compozitor clasic german; elev al lui Johann Stamitz la 
Mannheim, apoi, între 1750-3, al lui Niccoló Jomelli la Roma. În 1757 i-
a urmat lui Johann Stamitz în funcţia de Konzertmeister, iar în 1774 
în cea de Musikdirektor al Mannheimer Hoffkapelle. 
3 Ignaz Fränzl (1736-1811): violonist virtuoz german. În 1773, Fränzl 
şi partenerul său din orchestră, Joseph Baptist (Giovanni Battista) 
Toëschi (1735-1800), au fost promovaţi împreună Konzertmeister-i ai 
orchestrei din Mannheim; până la urmă, Fränzl a devenit solo 
Konzertmeister. În 1778, după mutarea curţii lui Karl Theodor la 
München şi, odată cu ea, plecarea celei mai mari părţi a orchestrei, 
Fränzl a rămas la Mannheim şi şi-a asumat postul de Musikdirektor al 
nou-înfiinţatului Nationaltheater. În toamna lui 1778, Fränzl a reunit 
restul de orchestră cu un număr de amatori şi a format Akademie-
Konzerte, putând fi astfel creditat cu reorganizarea şi susţinerea vieţii 
muzicale a oraşului pe o bază civică. Această manifestare este şi 
astăzi centrul vieţii muzicale din Mannheim. 




