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Mişcarea de instrumentare a formei 
muzicale: variaţia de tempo şi intensitate  

analog celei de entropie  

 

George Balint 
 

În mare, entropia este o măsură a calităţii energiei, în 
sensul că, cu cât entropia este mai scăzută, cu atât calitatea ei 
creşte. Bunăoară, un corp a cărui energie este înmagazinată 
ordonat (precum cărţile într-o bibliotecă), are o entropie mai 
scăzută. Invers, cu cât aranjamentul energiei este mai haotic, 
cu atât entropia este mai mare. Conceptul a fost introdus de 
fizicianul Rudolph Clausius în 1856, pe când lucra la formularea 
celui de-al doilea principiu al termodinamicii, urmărind să 
definească variaţia de entropie care se produce atunci când 
energia este transferată sub formă de căldură unui sistem. 
Astfel, în termodinamică, entropia este o măsură a cât de 
aproape de echilibrul termodinamic este un sistem 
termodinamic.    

Practic, principiul al doilea al termodinamicii precizează 
condițiile în care are loc transformarea energiei termice în 
energie mecanică. Accentul se pune pe o evaluare calitativă, 
arătându-se sensul în care se produc spontan transformările, 
fără a considera cantitățile de energie schimbate. În fond, 
reprezintă o particularizare a principiului general al schimburilor 
de energie, conform căruia transformările spontane de energie 
se realizează de la potențialul mai înalt spre potențialul mai 
scăzut. Conform formulării lui Clausius, într-un proces arbitrar, 
căldura trece de la sine doar de la corpurile cu temperatură mai 
mare la corpurile cu temperatură mai mică. Aceasta înseamnă 
că nu este posibil să se treacă căldură de la un corp mai rece la 
un corp mai cald, fără cheltuială de lucru mecanic. Prin urmare, 
entropia este o funcţie de stare, cu referire la calitatea energiei 
depozitate într-un sistem termodinamic. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Termodinamic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Echilibru_termodinamic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_termodinamic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_termodinamic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_termodinamic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_termic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_mecanic%C4%83
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În analogia pe care o întreprindem, avem în vedere o 
anume corespondenţă între aspectele fizice ţinând de transferul 
termodinamic al energiei (caldură→lucru mecanic) şi cele 
muzicale, ţinând de adecvarea mişcării de instrumentare (Mins) 
în execuţia sonoră, în raport cu calitatea expresivă sau 
variabilitatea unei forme muzicale (Fmz) interpretabile ca de-
parcurs (dpc). Sub acest aspect, listăm mai întâi o serie de 
corespondenţe terminologice între fizică şi muzică, pe baza 
căreia operăm interpretativ-teoretic analogia cu formularea 
unuia dintre principiile termodinamice privind transferul de 
energie.  

 

Listă de corespondenţe fizică – muzică 

 transfer –  adecvare interpretativ-formală;  

 energie –  mişcare de instrumentare (Mins); 

 transfer energie – modalizarea Mins adecvat (coerent) 
formei muzicale (Fmz) interpretabile ca de-parcurs (dpc)   

 stare – constantă formală;  

 nivel de stare – mărime-unitate a unei constante formale;  

 temperatura mediului – grad / treaptă formal-interpretativă 
de densitate a variaţiilor (schimbărilor) Fmz referite unui 
cadru unitar;  

 calitate – modul Mins; 

 entropie – mărime a varaţiei Mins în raport cu Fmz ; 

 variaţie – expresivitate; 

 variaţia entropiei – expresivitatea raportului între variabila 
Mins şi variabila Fmz;    

 variaţie pozitivă – caracterul de raţionabilitate al variabilei 
Mins; 

 variaţie negativă – caracterul de iraţionabilitate al variabilei 
Mins; 

 lucru mecanic – Mins uniformă (variabil predictibilă); 

 căldură – Mins aleatorie (variabil impredictibilă). 

Mişcarea muzicală este un concept referit modului de 
instrumentare (Mins) a Fmz în efectivizarea sonoră. Ca atare, 
Mins este un fapt de abordare interpretativ-muzicală. Specific 
Mins este să-şi repereze Fmz ca dpc, respectiv ca posibilitate 
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de realcătuire în vederea unui parcurs adecvat întocmai 
mişcării sale de instrumentare. Cum dpc este o configurare în 
timp, este implicată atât perspectiva formei lineare, proprie 
desfăşurării timpului ieşind din conţinutul său de continuitate33, 
cât şi aceea de circularitate, a timpului tinzând înfăşurător în  
continuitatea sa. Precizăm însă că Mins nu reprezintă o 
abordare interpretativă pur teoretică, ea având relevanţă doar 
prin demergerea în-parcurs. Tinzând simultan în ambele tipuri 
form-temporale, Mins se manifestă atât ca demergător în-
parcurs, referit circularităţii, cât şi ca desfăşurător al dpc, 
adecvat linearităţii. Aprioric, dpc se află închis într-o 
punctualitate obiectual-convenţională, doar potenţial 
instrumentabilă, precum paginile unei cărţi prinse între coperţile 
acesteia, lectura fiind probabilă (linear) prin deschiderea cărţii, 
şi posibilă (circular) odată cu întoarcerea paginilor.  

Perspectiva desfăşurării dpc ca linearitate în/prin 
circularitate, implică aspectarea Fmz ca deschizându-se pe 
două coordonate, fundamentale exprimării sonore: timpul şi 
energia. Pentru Mins timpul se perspectivizează analog unui 
spaţiu monodimensional, ca distanţă de parcurs în lungime, 
respectiv într-o durată scoasă din atemporalitate (unde se 
găsea ideatic toată-odată, ca unime monadică) şi predată 
de(s)-compus, în pretemporalitate, adică anterior efectivităţii 
Mins în parcurs. Pe coordonata energetică Mins se adecvează 
susţinerii dpc analogat unui spaţiu bidimensional, ca suprafaţă. 

                                                
33

 Credem că, aprioric, timpul pur este informal, fiind doar substanţă de continuitate. 
Forma sa se iveşte într-o circumstanţă de incidenţă sau fluctuaţie, din care diverg 
simultan-alternativ (în raport cu timpul) două forţe: inflaţia  - ca extindere sau dilatare în 
intervalitate temporală odată cu radiaţia spaţială (de/în distanţă, caracterizată cel puţin 
monodimensional, ca lungime de undă); colapsarea – ca restrângere sau comprimare 
în punctualitate temporală, odată cu acreţia materială (de/în masă caracterizată cel 
puţin astructural, ca densitate compactă sau singularitate). În ambianţa celor două forţe, 
forma timpului aspectează o dinamică cu dublu sens – înfăşurare/desfăşurare – sub 
genericul circularităţii (repetitivităţii sau succesivităţilor ciclice ori pulsatorii). Simbolic, 
numim eveniment o ipostază de timp înfăşurat într-o clipă; şi considerăm interval o 
delimitare de timp desfăşurat ca moment. Formal, evenimentul/clipa este o tăietură sau 
articulaţie în abstract de timp (irelevantă ca durată, întrucât nu comportă o expresie de 
profil sau orientare), sinonimând un aspect de imedialitate incomensurabilă temporal 
sau atemporală. Intervalul/momentul sunt asociate conceptului de durată, ca expresie 
de continuitate profilată sau orientată caracterial dinspre/către un eveniment/clipă, 
determinând expresiile de anterioritate, ca trecut, şi de posterioritate, ca viitor, în raport 
cu care evenimentul poate fi arondat expresiei temporale de actualitate sau prezent.   
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Prin urmare, în raport cu figura dpc, Mins se adaugă 
interpretativ ca o a treia dimensiune, menită să confere relief 
deschiderii Fmz în faptul instrumentării. Cum în tot acest 
demers Mins este factorul activ (subiectual), avem de-a face cu 
un dublu proces: de investire (transfer) în obiectul Fmz, ca fapt 
de obiectivare Mins; de transformare calitativă a expresiei 
relaţionale Mins-Fmz, printr-o serie de ipostaze referite 
circuitului de tranzitivitate Energie→Timp→Energie. Astfel, în 
expresivizarea muzicală, energia şi timpul pot fi considerate şi 
ca stadii Mins alternând într-un ciclu de transformări calitative 
prin profiluri de tranzit energetic (Pf-trz) complementare: 

 Pf-trz 1 (E→T) - energia în detensie (profil descrescător) 
tranzitează în extensie (profil crescător) de timp (durată);  

 Pf-trz 2 (T→E) - timpul în compresie (micşorarea duratei) 
tranzitează în intensie (profil crescător) de energie 
(intensitate).   
Cele două Pf-trz sunt referenţiabile prezumându-i dpc cel 

puţin un reper de variabilitate constantă, crescătoare sau 
descrescătoare. Să nu uităm însă că Mins comportă simultan 
două moduri de abordare interpretativă: obiectiv sau 
instrumental, ca desfăşurător al compusului dpc; subiectiv sau 
auctorial, ca parcursor al unităţii (legăturii) dpc. Prin abordările 
constantelor de variabilitate în-parcurs Mins se relevă 
instrumental, atât ca dezvăluitor (al unui dpc deja-dat), cât şi, 
totodată, ca precursor-redator al desfăşurării dpc, a cărui 
continuitate o menţine alunecând pe o linie axială, reprezentând 
sintetic (neted) dpc, astfel încât să nu modifice la propriu figura 
acestuia. Ca autor-interpretativ, Mins trebuie să identifice în 
Fmz puncte de denivelare sau articulare (îndoituri, încreţituri), 
de care prinzându-se, să poată avea aderenţă în-parcurs. 
Abordarea Fmz se va focaliza deci pe reperele de schimbare, 
Mins relevându-se auctorial ca iniţiator şi înfăptuitor al 
demergerii în dpc.  

Raportându-ne tot la coordonatele energie-timp, 
schimbarea în constanta variabilităţii sau profilului de tranzit al 
lor se poate evidenţia (articula) presupunând existenţa unor 
faze intermediare.  
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Pf-trz 1. Pe relaţia E→T se intermediază tractor printr-o 
pereche de faze de adâncire spaţială, sub aspectul de 
timbralitate sonoră. Astfel, pornind dinspre stadiul prim-energial, 
demersul (formalizarea) Mins se iniţiază prin/dintr-un impuls 
incipient, în rezonanţa căruia detensia energetică se densifică 
sonor într-o masă acordică compactată în simultaneitate, 
percepută ca grosietate timbrală sau timbrocluster, apoi, odată 
cu accelerarea tempoului Mins, aceasta se înclină melodic, 
profilându-se temporal ca succesivitate în/prin înlănţuire, 
aspectând o rarefiere (intervalizare) sonoră, după care trece în 
stadiul de ordin secund, de timp actual, continuând ca extensie 
temporală prin temporizare, respectiv prin dilatarea duratei 
presupus-intervalice (către un aşteptat alt-eveniment sau 
reviriment), într-un aspect de momentalitate sau aparentă 
încremenire (cadrare) temporală.  Dacă sonor nu mai survine 
însă nici un alt-eveniment, timpul curge într-o deschidere la 
nesfârşit, referit unui sunet care continuă să scadă sub 
intensitatea minimă de audibilitate, “tăcând” dincolo de orizontul 
percepţiei (după cum se arată şi în fig. 1).   
 

Fig. 1 Tranzit Mins în deschiderea Fmz prin profilul E→T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-a lungul marginii de sus a tabloului din fig. 1 am numit o 

serie de aspecte ţinând de percepţia conştiinţei în audiţia 
muzicală. Termenii poziţionaţi oblic ţin de Mins în compunerea 
desfăşurării Fmz. În partea centrală, figura închisă la culoare 
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prezintă sintetic tranzitul sonor: dinspre o stare aperceptivă, 
lăuntric-pregătitoare; prin faza percepţiei sonor-concrete, de 
timbrocluster (masă quasi-compactă); profilat apoi prin rarefiere 
(detensie energetică) ca melocluster (printr-un fel de plastifiere 
a sonorităţii); după care trece de orizontul percepţiei, 
amplificarea sonorităţii în rarefiere fiind „auzită” doar ca 
extensie temporală. Şirul termenilor din partea de jos a tabloului 
sunt referiţi aspectului de timp, în raport cu faza percepţiei 
sonorităţii. Formal, timpul se articulează prin/odată cu 
evenimentul de sonoritate, de al cărui inedit conştiinţa este 
surprinsă, trăindu-l ca imedialitate intemporală (fără nici o 
perspectivă formală), ca şi cum timpul ar fi punctual-încremenit 
într-o clipă. Odată percepută rarefierea sonoră, conştiinţa poate 
contempla detensia energetică a acesteia într-o expresie de 
melocluster, adică a unor schimbări şi succesive (figurate 
sintetic printr-un profil de diminuare a volumului sonor), ceea ce 
determină sentimentul temporalităţii, ca expresie a unui 
moment (interval) de timp, până ce sonoritatea scade sub 
orizontul percepţiei. Trecerea delimitată prin această dezinenţă 
(sonoritate→tăcere) se constituie într-o expresie de interval 
temporal, numit generic moment.  În faza ultimă, deşi 
sonoritatea continuă în rarefiere, nemaiavând energia care s-o 
menţină în arealul/vecinătatea percepţiei, se aude efectiv doar 
ca durată necontenită, inaprehendabilă formal, aidoma 
conţinutului de substanţă a timpului, continuitatea. De fapt 
sonoritatea însăşi este percepută ca absenţă, conştiinţa intrând 
într-o stare de aşteptare a cărei ne(mai)finire amplifică 
deschizător sentimentul timpului, ca temporizare (amânare) la 
nesfârşit.    

Analog teoriilor expansiunii Universului după Big-Bang, 
unde se constată că distanţa între galaxii creşte odată cu 
accelerarea extinderii (inflaţiei), şi a aspectului de elasticitate 
complementară timp–spaţiu (lungirea unuia sinonimând 
proporţional cu micşorarea celuilalt), considerăm şi noi de-
parcursul Mins ca fiind o întindere de spaţiu în timp sau, sub 
aspect dinamic, de spaţializare (distanţare) în raport cu 
detemporizarea timpului. Adică, crescând distanţa se 
micşorează timpul, odată cu (şi prin) sporirea vitezei de 
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distanţare. Astfel, parcurgând Fmz ca spaţiu-aparent (lungime), 
cu un tempo accelerând, reperele de articulaţie formală se 
distanţează tot mai mult între ele, inclusiv prin aceasta şi faţă 
de punctul de observare. Numai că Fmz fiind real doar o 
întindere (de configuraţii sonore) în timp, pentru Mins obiectele-
sunete sunt proiectate pe linia (lungimea) timpului din două 
perspective: 1. ca evenimente (incidente) de aparentă 
încremenire (oprire) temporală, corespunzător unei neutralizări 
a sentimentului trecerii timpului sub impresia masivităţii sonore 
(evenimenţiale), ceea ce corespunde formal unui aspect de 
timp punctual sau clipă (timp imperceptibil/inmensurabil); 2. ca 
distanţe dintre sunete-eveniment, respectiv intervale temporale 
vide evenimenţial, constituind momente de curgere (mişcare) 
temporală, accentuând sentimentul lungirii timpului în 
detrimentul celui de sonoritate (ca masă). În mod paradoxal, cu 
cât mai repede se mişcă Mins în dpc, cu atât pare că lungimea 
acestuia (L-dpc) se amplifică. Este ca şi cum am spune că, 
variind tempoul Mins prin accelerare, cresc duratele-interval 
(div) dintre duratele-eveniment (dev). De fapt este invers, căci  
Fmz precede Mins. În schimb, prin Mins se actualizează Fmz, 
în/ca fapt. 

Ca să înţelegem acest aspect luăm spre exemplu o mişcare 
gestual-dirijorală, la care observăm viteza de mişcare a mâinii 
în timp ce se aude o succesiune de sunete variind exclusiv pe 
coordonata înălţimilor, ca monodie. Înălţimile survin deci 
periodic, intervalele temporale dintre ele fiind totuna cu duratele 
efective ale fiecărui sunet. Presupunem că tempoul derulării 
sonore este unul destul de moderat, o schimbare de înălţime 
articulându-se odată la un timp metric (tm), gradat metronomic, 
să zicem, la tm = 60 MM. Dacă dirijorul tactează la scara 1/1 
(tm de tm), mişcarea gestuală ne apare perfect adecvată cu 
periodicitatea schimbării înălţimilor. Dacă tactarea dirijorală va 
diviza (simetric/asimetric, giusto/rubato) în raport cu tm ai 
monodiei pe care o audiem, vom avea dintr-o dată două 
aspecte de tempo: unul dat prin auzirea schimbărilor de sunete-
înălţimi, celălalt, prin faptul că vedem o mai rapidă mişcare a 
mâinii. Întrucât suntem mai sensibili la imagine, vom fi tentaţi să 
credităm tempoul dirijoral, percepând iluzoriu că tempoul sonor 
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este mai lent decât cel gestual, chiar dacă am ascultat înainte şi 
varianta celor două în raportul tactării timpo-metrice (Ttm) de 
1/1. Până la un anume prag al percepţiei noastre dirijorul poate 
comprima Ttm, generându-ne impresia unei răriri sau dilatări 
temporale expresive (interpretabile pozitiv) a sunetelor 
monodiei. Apoi, dacă mişcarea dirijorală continuă să se 
densifice, fiind tot mai rapidă (indiferent de amplitudine), 
diferenţa de tempo o simţim ca dezacord sau inadecvare, prin 
aceea că totuşi dirijorul tactează prea repede, ori parcă şi 
monodia curge prea lent?... Dacă însă monodia s-ar derula într-
un tempo mai strâns (tm = 120), dirijorului i-ar fi mai confortabil 
să-şi adecveze gestul printr-un tempo de Ttm mai lent 
(preferând probabil tot valoarea de 60 MM). Văzând şi totodată 
auzind noua varaintă a perechilor de tempo, este posibil să 
percepem monodia pe un alt nivel formal, alcătuit din unităţi 
constituite din succesiunea mai multor sunete decât am 
constatat probabil că cuprindeau cele din varianta anterioară. 
Dar asta este deja o altă discuţie.  

La fel este, sau poate chiar mai interesant, dacă translăm şi 
mişcarea  gestuală pe plan sonor. Ar rezulta o polifonie de două 
monodii derulate în tempouri simultan-diferite (proporţionabile 
sau nu, printr-un acelaşi numitor tm). Desigur, implicând şi o 
clară diferenţiere de registru şi/sau timbru, şi presupunând că 
vocea „dirijorală” s-ar constitui doar pe un singur ton, am 
percepe-o imediat ca acompaniament la monodia dată iniţial. 
După cum vor varia duratele vocii de acompaniament, fie între 
niveluri de tempo (discret sau brusc), fie ritmic, pe acelaşi nivel-
tempo), vocea solistă va fi altfel percepută. În general, 
dramaturgia dinamicii Fmz se compune şi determină prin modul 
de aspectare simultană a cel puţin două tempouri, diferind ca 
nivel sau mod de variere (agogică şi/sau ritmică).   

Avem deci de-a face cu perspective diferite asupra duratei. 
Pentru muzică, toate aspectele sonore (înălţimi, timbruri, 
intensităţi, durate), sunt valori expresive. Formal, duratele sunt 
cotate ca expresii de continuitate, şi abia prin abordarea Mins 
diferenţiem între dev, ca dilatări (abateri prin oprire/accentuare) 
din/în cursivitatea parcursului, şi div, ca alinieri (consecvenţe) în 
continuitatea parcurgerii. Funcţional, pentru Mins, dev 
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corespund iniţierii unui model dpc fixat ca incipit compoziţional 
(icp), iar div sunt instrumentate prin inerţierea unor secvenţe 
(scv) orientate ca profil-vectorial (pfv) în susţinerea variabilităţii 
intervalizând între dev succesive, pe/din linearitatea L-dpc.   

De exemplu, durata unui motiv (unităţi de expresie) 
muzical(ă)  odată dat, are calitatea de dev. Dacă acestui motiv 
îi succede prin juxtapunere imediată unul major diferit, avem o 
nouă dev. Dacă însă între cele două motive se trece prin câteva 
repetări minim-asemănătoare ale primului motiv, şirul 
consecvenţelor se va subsuma unei div. Totodată, repetiţiile 
(consecvenţele) se vor ordona pe baza unui criteriu, 
determinând în cadrul div o anume coerenţă formală, 
obiectualizată ca profil de orientare pe coordonatele de: spaţiu 
– ca orientare profilată suitor sau coborâtor (precum 
transpoziţiile între registre sau trepte-înălţimi);  timp – ca lungire 
(amânare) sau scurtare (grăbire), prin dilatarea sau 
comprimarea duratelor unor formule ritmice. Prin urmare, 
repetabilitatea, cel puţin ca secvenţare în rimă34, constituie 
reperul-suport fundamental de coerenţă în expresivizarea Fmz 
prin div, considerate ca valori de profil-intervalic-tranzitoriu-
orientativ, numit mai simplu, profil-vector (pfv). Raportat Mins, 
pfv este adecvat  natural (intuitiv), sub aspectele dinamic 
(creştere/diminuare în intensitate) şi/sau agogic (grăbire/rărire 
în tempo), ca moduri (calităţi) energetice.    

Pf-trz 2. Segmentul transformărilor energetice tinzând 
complementar-recuperator către stadiul originar, survine printr-o 
schimbare de perspectivă, sensul iniţial al temporizării 
articulându-se reversiv în detemporizare, prin limitarea 
(încetarea) temporizării, momentul (durata intervalică) tinzând 
reprimativ într-un cadru de continuitate minimă, sau clipă. 
Formal, momentul exprimă o constantă/legătură de variabilitate, 
clipa definindu-se ca valoare elementară de continuitate. Prin 
urmare, clipa poate servi drept unitate în măsurarea 
momentului, considerat ca valoare-cadru a unei stări de 
variabilitate în continuitate.  

                                                
2 
Considerăm rima drept indice de asemănare formală între incipiturile a două sau mai 

multe secvenţe localizate temporal, indiferent de momentul (rangul) fiecăreia dintre ele 
într-o succesivitate (şir).   
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Aşadar, din perspectiva stadiului energetic secund se 
profilează tranzitul retractor T→E, prin care Mins înfăşoară 
(retrage) dpc, petrecându-se (variind) printr-o altă pereche de 
două faze. Trece mai întâi printr-o fază timp-spaţială, de 
reliefare sonoră, exprimabilă ca declinare melodică sau diatonie 
(tonuri distincte în şir-pereche), şi descriptibilă printr-un dublu 
aspect: de reprofilare temporală prin secvenţialitate; de profilare 
spaţială prin intervalitate, ceea ce determină extensia spaţială 
în plan vertical, din această fază. 

Ulterior, în faza adecvată printr-o încetinire a tempoului în-
parcurs, extensia spaţial-verticală atinge climaxul, ca 
punctualizare sonoră la vârf, sub aspectul de sunet-înălţime, 
delimitat uniton (ca doar acolo), într-un areal/registru de 
înălţimi, şi conceptual-ideatic pur, adică nealterat timbral 
(sinus)35.  

Dacă în faza punctualizării spaţiul sonor este şlefuit înălţime 
de înălţime, sub aspect temporal div s-au anihilat, durata fiind 
aferentă doar înălţimilor punctuale, prin calitatea diferitelor 
valori de continuitate ale acestora într-un acelaşi cadru Fmz 
evenimenţial (dev). Putem constata că detemporizarea s-a 
împlinit odată cu recuperarea timpului reversiv-tranzitoriu în 
energia din care provine. Cum ne aflăm într-o fază de intensie 
energetică, iar div au fost comprimate până la aparent totuna cu 
duratele diferitelor înălţimi punctuale (căci în fapt au fost 
comprimate definitiv, devenind clipe), intensia energetică tinde 
să se conserve prin netezirea dpc, respectiv regularizarea dev, 
mai întâi prin unitarizare divizionară (cu acelaşi numitor comun, 
cât mai simplu), iar apoi, pe cât cu putinţă, prin egalizarea dev 
în şir, ceea ce corespunde aspectului de periodizare dev. 
Formal, aceasta se constituie prin asocierea dev în formule 
repetabile minim-asemănător, rimând pe diferite niveluri Fmz. 
La rându-le, nivelurile Fmz diferă cantitativ, prin numărul dev 
împerecheate într-o formulă. Rezultă astfel un aspect de 

                                                
35

 Desigur că instrumentele muzicale nu furnizează frecvenţe pure - exceptând 
posibilităţile instrumentelor electronice -, în general, absenţa senzaţiei de timbru fiind 
defavorabilă expresivităţii. Însă noi ne aflăm pe tărâmul Mins în raport cu Fmz, pentru 
care sunetele sunt aprioric repere formale elementare de conţinut conceptual-ideatic, 
încă „nealterate” prin realitatea sonor-muzicală. 
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regularitate formală prin dev aşezate colinear, asemănându-se 
prin cel puţin aceeaşi durată periodică. Succesiunea constituită 
astfel, ca şir de dev-periodice (Sdp), permite Mins abordarea 
dpc printr-o constantă form-energetică de tempo. Relativ 
acestei abordări, Sdp se reconstituie în/prin şi pentru Mins, ca 
pulsaţie (pentru care păstrăm acelaşi simbol literal, Sdp).   

Înţelegând că agentul energial este Mins, Sdp aspectează 
caracterial relaţia Mins-Fmz (energie-timp), în raport cu 
abordarea dpc printr-o constantă de mod tempic. Prin noţiunea 
de tempo punem laolaltă coordonatele de energie şi de timp, în 
referinţa cărora dpc este adecvabil demersului Mins. Tempoul 
este deci un indice de acordaj formal în relaţia Mins-Fmz. Ca 
atare, pulsaţia este aspectul Mins situat în tempo, relativ 
efectivizării Fmz într-un/ca parcurs sonor. Astfel, în vreme ce 
Fmz se aude expresiv (contemplabil) ca variabilitate sonoră, 
Mins se concretizează instrumental (practicabil) ca Sdp, 
respectiv consecvenţă în susţinerea adecvată tempic a dpc. 
Punctul de joncţiune al unei articulaţii Mins cu incipitul unei rime 
Fmz se relevă ca accent al mişcării de instrumentare (acMins).  

Pe linia timpului, repetiţia constă dintr-o pereche eveniment-
(minim o)-secvenţă, ai cărei termeni sunt identici figurativ 
(consecvenţi). Cum respectivii termeni sunt configuraţi cel puţin 
pe perechea coordonatelor înălţime-durată, repetarea va 
aspecta şi ceea ce este relevant pulsaţiei tempice: echidistanţa 
sau periodicitatea. Şi cum evenimentele se succed tangent 
(nonintervalic) prin juxtapunere, având deci numai durate-
expresii de continuitate (asociate înălţimilor), nu putem vorbi 
formal de o linie-timp pe care incidează succesiv-periodic 
evenimentele (într-un aspect Sdp), ci de o configurare a 
timpului din chiar evenimentele ca atare. Doar la nivelul-cadru 
al fiecărui eveniment luat teoretic separat (momentan/ 
intervalic), timpul mai este linear. 

Generic, succesivitatea prin repetabilitate aspectează forma 
circulară, proprie timpului tinzând-înfăşurându-se în conţinutul 
său de continuitate. Cu cât segmentul repetat este mai compus 
temporal într-o expresie de înlănţuire, cu atât caracterul 
circularităţii timpului este mai ciclic (abc; abc; abc etc.). Invers, 
cu cât segmentul reluat este mai simplu, fiind lesne separabil 
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dintr-o succesiune, circularitatea capătă un caracter pulsatoriu 
(a, a, a, etc.).  

În situaţia unei intensii energetice tot mai crescânde, 
duratele-expresii de continuitate se comprimă odată cu 
micşorarea intervalelor dintre înălţimi, într-un aspect general de 
diminuare spaţială. Continuând astfel, sunetele înălţime-durată 
ajung să se decontureaze discret, într-o singură linie, ca 
sublimare monodică până la unitonie. Asociat acestui fapt, şi 
punctele-incipit ale rimelor Fmz se apropie, determinând 
densificarea frecvenţei acMins, care generează apoi, prin 
contopirea accentelor, un mod de încetinire a Mins, 
corespondent intensificării către starea energetică originară, 
echivalentă impulsului prim, din care se va putea iniţia un nou 
ciclu E→T→E (prin perechea tranzitelor complementare tractor-
retractor). Rezumăm teoretic cele două trz-Mins ale profilurilor 
de detensie şi intensie energetică, în fig. 2.  

În raport cu una sau alta dintre cele două variabile 
constante ale Pf-trz, Mins tinde să să se conserve în-parcurs 
printr-un tempo invers proporţional cu densitatea articulaţiilor 
Fmz, exprimată ca număr de evenimente într-un moment 
determinat (delimitat convenţional/formal). În sinteză, de-a 
lungul Pf-trz tractor, pe măsură ce energia scade în(spre) 
temporizare, Mins se adecvează dpc prin accelerare; pe trz 
retractor, în raport invers cu intensia energetică (şi 
comprimarea duratelor div, apoi dev), Mins se conservă în dpc, 
prin încetinirea tempoului. Practic, Mins poate aborda dpc pe 
diferite niveluri de tempo, conferindu-i prin aceasta Fmz o 
expresie de greutate temporală. Aşadar, corespondent 
perspectivizării Fmz printr-un caracter-imaginal de greutate sau 
grosime a linearităţii dpc, Mins va comporta o pulsaţie de tempo 
repede. Considerând Fmz din perspectiva unei temporalităţi 
lejere, de linie dpc subţire, Mins va aborda în-parcurs un Sdp în  
tempo rar. Mai mult, în raport atât cu variabila densităţii 
articulaţiilor referite unor schimbări de profil dpc, dar şi cu unele 
aspecte de rimă sau simetrie (periodicitate) ale acestora, Mins 
poate trece sau varia prin/pe diferite grade de tempo, după cum 
arătăm şi în fig. 3.  
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Fig. 2 
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Fig. 3              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca factor dinamic (subiect interpretativ), Mins se defineşte 

din trei perspective şi/sau faze de adecvare: intenţional-ideatic 
– în raport cu Fmz; conceptual-teoretic – în raport cu dpc; 
interpretativ-expresiv – în faptul parcurgerii. Conform fiecăreia 
dintre aceste perspective Mins interpretează pe coordonata 
timpului, luând ca repere formale:  
1. Unimea (U-Fmz) = dat-totodată de timp ideatic sau 
atemporal (abstract), corespondent unei inspiraţii sau viziuni 
preconceptuale (posibil arhetipale); 
2. Lungimea (L-dpc) = distanţă într-un timp de(s)-compus 
(conceptual), aspectat ca succesivitate posibil-logică 
(mensurabilă), dar nelegată sub aspectul coerenţei de 
expresivitate; pe linia succesivităţii se delimitează temporal 
între două tipuri de funcţii formale alternative: modelul – ca 
durată-eveniment (dev) cu funcţie tematică sau motivică, fixat 
sau iniţiat într-un incipit compoziţional (icp); secvenţa – ca 
durată-interval (div) cu funcţie narativă sau dezvoltătoare, 
inerţiată printr-un profil-vector (pfv) de orientare/ordonare într-
un şir (de secvenţe);  
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3. Suprafaţa (S-dpc) = figură de timp bilateral, reunind două 
tipuri formale: linearitatea – corespondent aspectului de timp 
deschis, ieşind divergent sau radiant dinspre conţinutul său de 
continuitate, ca succesivitate în ireversibilitate; circularitatea – 
ca timp tinzând reversiv-epicentric înspre conţinutul său de 
continuitate, aspectând o succesivitate în ciclicitate.       

Raportat fiecăreia dintre cele trei etape/perspective-reper 
formale (U.L.S. - dpc) menţionate, adecvarea Mins se vădeşte 
caracterial prin diferite expresii de continuitate, respectiv de 
abordare unificatoare, unitară şi totodată corentă expresiv a 
datului muzical, într-un mod de reliefare interpretativă pe care-l 
numim generic conduită (C-Mins). Distingem astfel trei tipuri de 
C-Mins. 
a. Referit U-Fmz, C-Mins se adecvează ca stare de timp factic 
sau contemporal, exprimând o voinţă de continuitate-în-
unicitate, probată ca constantă form-energetică într-un anume 
grad şi/sau registru de tempo36. 
b. Pe distanţa L-dpc, conduita C-Mins interpretează analogând 
mai întâi dat(-de-compus)ul temporal al acestuia cu un spaţiu 
monodimensional, pe a cărui (doar) lungime poate varia 
expresiv, ca oprire (încremenire/impuls) – mergere 
(curgere/inerţie), în funcţie de reperele dev şi div, exprimând o 
putinţă de continuitate-în-variabilitate.  

De-a lungul întregului şir de evenimente din compusul L-
dpc, C-Mins caută indici de asemănare sau rime, prin care să-şi 
releve dinamica formei dpc din perspectiva dimensiunii 
interpretative de adâncime37, sub diferite aspecte de 
consecvenţialitate, ca invarianţă/stabilitate timpo-tempică prin 

                                                
36

 Gradul de stare tempică este referit unui registru generic de tempo – lent, moderat 
sau repede – ca indicaţie punctual diferenţiată în cadrul acestuia. 
37

 Adâncimea este un mod de interpretare a dinamicii formei muzicale sub aspectul 
stabilităţii şi/sau invarianţei în consecutivitate (succesivitate) a unor segmente formale 
elementare sau minim-suficiente, ca unităţi expresive. Interpretativ-analitic, segmentele 
variind într-un şir de continuitate sau înlănţuire sunt dispuse unele sub altele (în ordinea 
apariţiei), încolonate în rimă, respectiv aliniate pe criteriul asemănării la stânga 
segmentului, dinspre incipitul acestuia. După cum, citind în jos (dinspre primul segment 
al coloanei), rimele sunt mai slabe sau mai puternice (precum între segmente identice), 
se obţine o imagine a variabilităţii în continuitate, referind asupra gradului şi sau 
modului dinamic de stabilitate a formei (coloanei) de-a lungul desfăşurării ei, ca 
succesivitate temporală.  
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repetitivitate periodică sau de pulsaţie - în şir de timpi metrici 
(tm) singulari sau împerecheaţi în formule ritmice -, ori prin 
succesivităţi înlănţuite în perioade de ciclicitate. Mins îşi poate 
concepe astfel o strategie de conservare energetică pe un 
parcurs-interfaţă de formă netedă (regulată). Chiar şi 
presupunând că pe L-dpc ar fi înşiruite, netradiţional,38 o 
mulţime de segmente total diferite, Mins va proiecta colateral-
simultan acestuia o interfaţă de timp grilat unitar, astfel încât L-
dpc să poată fi măsurată instrumental-riguros, cu o durată tm 
teoretic-muzicală sau fizică (secunde/minute), ori empiric-
aproximativ, prin timpi relativ-scurţi/-lungi.  
c. Adecvat form-temporal S-dpc, C-Mins ne apare ca mod 
expresiv sau stil de variabilitate-în-continuitate. Dacă L-dpc este 
un deja-dat (predat), iar tempoul, o relaţie de stare Mins în 
parcurs (referită U-Fmz, printr-o tradiţie sau convenţie, 
incluzând şi indicaţia din partitură), stilul particularizează C-
Mins sub aspectul interpretativităţii. Aceasta implică o dublă 
diferenţiere faţă de datul formal: în raport cu coordonata 
linearităţii timpo-metrice, având ca unitate o formulă tm; în 
raport cu schimbările formale de orice fel, respectiv cu 
încreţiturile care reliefează (expresivizează) linearitatea netedă 
(spaţio-temporal) a suportului (ideaticii) Fmz, reperabile în C-
Mins ca articulaţii.  

                                                
38

 Condiţia de fezabilitate Mins în-parcurs pretinde o foarte bună însuşire/asumare a 
datului formal dpc, fie prin repetiţii (ca metodă de adâncire a unor reflexe de 
instrumentare raportate exclusiv dpc), fie printr-o formidabilă intuiţie (empatizare). 
Odată probat-legitimat (clasicizat), modul/metodica de instrumentare propriu-zisă se 
conservă şi şlefuieşte (readaptează) ca valoare, în şi prin forţa/veghea (memorialitatea) 
unei tradiţii culturale. Cum însă sunt de parcurs şi forme auctoriale, nereferite cu totul 
unei tradiţii, este necesară instrumentarea acestora prin interfeţe netede sau cu un grad 
mai ridicat de regularitate. Cel mai adesea, compozţiile muzicale sunt prezentate în 
partitură şi cu această lentilă însoţitoare, indicaţiile de tempo şi mai ales de măsură fiind 
demult repere uzuale. Graţie acestui demers, Mins se poate acorda dpc şi odată cu 
propriul fapt, ca mers în-parcurs sau parcurgere. Cu timpul, însuşi acest mijloc-interfaţă 
poate deveni o însuşire reflexă, Fmz părând din-parcurs ca şi cum ar proveni din modul 
parcurgerii de către/prin Mins. Deşi impresia (din exterior sau nemişcare) este că Fmz 
ar fi aceea care survine în timp, din perspectivă Mins – aflat în mişcarea de parcurgere 
a întinderii dpc –, el este subiectul temporalizator, pe o distanţă deja existentă 
(pretemporală).   
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Forma Mins în-parcurs (pe S-dpc) este analogată perechii  
celor două forme de timp, constând deci din succesivităţi relativ 
linear-circulare, sub două moduri/aspecte de relativitate:  

a) de relativă consecvenţă în raport cu rima şi/sau div, 
 deduse din L-dpc ori din interfaţa (grila) acestuia; 

b) de relativă variabilitate în raport cu dev,  
ca segmente formale dispuse la dreapta sau rânduite prin 
neasemănare (ca motivice diferite, neîncolonate).  
Considerând pasul drept reper fundamental al C-Mins în-

parcurs, definim pMins ca unitate timpo-tempică simplă sau 
elementară cu care se parcurge faptic-expresiv distanţa L-dpc. 

Interpretativitatea sau conduita pMins se caracterizează sub 
trei aspecte modale de timp:  

1)  grad/registru de stare tempică sau tact (Tc-pMins);  
 2)  nr. de articulaţii/joncţiuni formale cuprinse sau densitate 
       (Ds-pMins); 

3)  mărime (durată) pMins relativă tm sau lungime (Lg-pMins). 
① Tc-pMins sau Tcp se diferenţiază pe linia timpo-metrică a 
dpc, constituindu-se în raport cu tm ca tact-timpo-metric 
(metronomic) sau grad/registru-tempic lent/repede în-parcurs. 
Gradul de stare tempică pMins este o constantă de profil, care 
poate fi identică sau variabilă (prin grăbire/rarire) în raport cu 
registrul starii tempice de referinţă, ceea ce incumbă noţiunii de 
agogică. Referit aspectului de stare, condiţia calităţii de profil 
constant impune o consecutivitate de minimum trei Tcp. O 
succesiune de numai doi Tcp nu poate aspecta mai mult decât 
o pereche de durate, respectiv o formulă ritmică.  

Pe de altă parte, grupând doi sau mai mulţi Tcp consecvenţi 
(şi egali cu tm) în serii numeric identice, configuraţia dpc poate 
fi aspectată prin diferite calităţi metrice (binecunoscutele măsuri 
muzicale), care colorează caracterial timpo-metria unui 
segment sau a întregii L-dpc. Generic, numim aceste culori 
timbrometrie. Adesea, chiar dacă o lucrare muzicală este livrată 
în partitură sub o anume configuraţie timpo-metrică (ca măsură 
definită prin numărul tm), Mins se poate diferenţia temporar, 
abordând o altă culoare metrică ori doar o altă nuanţă, diferind 
prin modul grupării tm în cadrul aceleiaşi măsuri generice.  
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De exemplu, o grupare de 3tm succesivi indică un caracter 
de timbrometrie (culoare metrică) ternară, care poate fi 
nuanţată în trei variante de ordin tm-cumulativ: primii doi tm şi 
ultimii doi tm – ca nuanţe asimetric-binare; toţi trei tm – ca 
nuanţă metric-unică (monadică). Se pot concepe şi nuanţe de 
ordin tm-divizionar, în tot felul de combinaţii, între subdiviziuni 
de pe un anumit nivel ori de pe niveluri diferite. În 
exemplificarea din fig. 3, parcursurile Mins referite L-dpc 
aspectează diferite grade de stare tempică. Astfel, primul şi al 
treilea tempo sunt  constante (Tcp = tm), iar cel din mijloc este 
permanent variabil, profilând o accelerare (Tcp 3-5), urmată de 
o încetinire (Tcp 5-7).                                                                                             
② Ds-pMins sau Dsp poate varia ca greutate sau accent, în 
raport cu densitatea articulaţiilor dintr-un interval pMins, 
corespondent dinamicii muzicale. Bunăoară, tot în fig. 3 am 
marcat pe linia tempoului repede-constant intervalul Dsp 12, pe 
considerentul că, comparativ cu toţi ceilalţi paşi (având aceeaşi 
durată cu tm), aici este cuprins cel mai mare număr de 
articulaţii Fmz, conform graficului imaginat ca exemplu. La fel 
am procedat şi pentru varianta de tempo lent-constant, 
subliniind  ponderea Dsp 5. Totodată, pe întreaga linie a acestui 
tempo greutatea pMins este mai mare, analog unui registru 
sonor grav, de timbru gros. Menţionăm însă că un accent Mins 
nu trebuie să coincidă neapărat cu unul sonor, el având totuşi o 
pondere sensibilă în raport cu tipul Mins, care poate fi: gestual  
- pentru un dirijor sau instrumentist -, conceptual - pentru un 
compozitor, analist sau lector mental al partiturii -, ori chiar 
verbal – pentru un narator al Fmz ca operă-de-povestit39, sub 
aspectul semnificaţiei sau tematicii acesteia. 

                                                
39

 Considerăm că forma muzicală ca operă-de-povestit, comportă şi o funcţie de 
călăuzire într-un mod al gândirii muzicale, instrumentabilă printr-o naraţiune verbală. O 
atare călătorie (prin verbalizare) nu constituie o experienţă de ordin performativ, întrucât 
nu ţinteşte către dobândirea competenţei de a semnifica ficţional, ca şi cum Fmz ar fi 
proiectul/baza de ilustrare a naraţiunii, ori invers, aceasta s-ar propune drept referinţă 
simbolică în parcursul Fmz. Naraţiunea verbală ni se propune ca mod de amplificare 
valorică a audiţiei, iniţiindu-l pe auditorul Fmz în calitatea de ascultător al operei ce 
poate deveni aceasta, revelându-i-se pe măsura putinţei lui de participare în 
contemplarea propriei ascultări, ca prezenţă în act. Astfel, între Fmz şi verbalizarea 
narativă nu avem de-a face cu o relaţie de ordin ilustrativ-simbolic (alternativ, în funcţie 
de sensul lecturii, oricare dintre termeni putându-l conota semantic/reprezentativ pe 
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③ Lg-pMins sau Lgp comportă expresivizări corelate separat, 
unor anume tm din şirul timpo-metric. Întrucâtva, aceasta se 
aseamănă aspectărilor Tcp, unde duratele tm referite unei 
variaţii de tempo (în profiluri de minimum trei Tcp), apar mai 
lungi sau mai scurte. În cazul unei variaţii Lgp, aceasta 
corespunde punctual unui tm din şir, figurându-l ca mai lung 
(mare) ori mai scurt (mic), fapt nedeterminant agogic (ca 
grăbire ori rărire graduale, într-un registru de stare tempică).  

Spre exemplu, în şirul pMins din tempoul inconsecvent-
variabil  (linia din mijloc) din aceeaşi fig. 3, putem spune că toţi 
paşii, exceptându-l pe primul (luat ca model, întrucât pe 
această linie nu avem şi o referinţă a constantei tm), variază în 
raport cu primul pMins, care are calitatea de pas generic. Doar 
acolo unde o succesiune de minimum trei pMins comportă o 
constantă de profil, aceştia se pot grupa şi ca Tcp (respectiv 
Tcp 3-5/accelerare şi 5-7/încetinire). Prin urmare, exclusiv Lgp 
rămâne doar pMins 2, a cărui variere (faţă de pMins 1) nu se 
concatenează unui profil agogic constant.  

Din toate cele prezentate referitor la Mins, înţelegem că 
acesta reprezintă în fond acţiunea efectiv interpretativă (de 
conduită) în raport cu un concept, schemă de compoziţie, 
proiect sonor configurat în/ca partitură sau un dat spre audiţie. 
Desigur, după natura fiecăreia dintre aceste ipostaze ale operei 
muzicale, C-Mins va arăta altfel. Ceea ce este însă propriu 
Mins în oricare dintre ipostaze, constă în următoarele: 

 reprezintă subiectul interpretativ într-un act de 
expresivizare; 

 se relevă exclusiv prin actualitatea faptului său, de aici-
acum;  

 se adecvează expresiv (interpretativ) unui precedent formal, 
fie prin conformare, fie prin  abatere; 

 reperele fundamentale ale adecvării Mins sunt identificate 
pe coordonatele de energie şi timp, ca ipostaze sau faze ale 
transformărilor modului (energiei) Mins, într-un ciclu de 

                                                                                                     

celălalt, ca semn ori ca semnificant), ci de caracter iniţiatic-contemplativ, al cărui subiect 
devenitor este tocmai cel care ajunge să (se) poată asculta (distinge, contura) din 
audiţie, ca din (pe) sine însuşi.   
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două profiluri de tranzit complementare, bornat de/prin 
alternanţa între stadiile de energie: prim-ultim, al energiei 
(E) în deplinătate, potenţial-instrumentale sau obiective; 
secund-intermediar, al energiei scăzut-devenite ca timp (T), 
manifest-intonaţionale (expresiv-personale) sau subiective. 

 întrucât Mins se particularizează interpretativ mai ales în 
raport cu timpul (ca stadiu energial secund), fiecare dintre 
cele trei aspecte de conduită Fps-Mins în parcursul dpc (pe 
care tocmai le-am comentat ceva mai sus), conferă o altă 
perspectivă de expresivizare a timpului Fmz interpretate: 
 

 Tactul (Tcp), ca ton de păşire, într-un aspect de 
armocronie în temporizare (stare / constantă tempică); 

 Densitatea (Dsp), ca pondere a pasului, aspectând o  
timbrocronie în accentuare (grupare / dinamizare 
timpică); 

 Lungimea (Lgp), ca întindere de pas-anume, profilând o 
melocronie în secvenţializare (formulare / împerechere 
ritmică). 
 

Din perspectiva constantei mărimii pasului ca Tcp, respectiv 
a tempoului de instrumentare în parcurs, C-Mins o analogăm 
variaţiei de entropie. Am considerat astfel, analog transferului 
căldurii, două coordonate de adecvare Mins în-parcurs (fapt): 

 

I. stare timpo-tempică sau de tempo - ca energie Mins 
distribuită într-un interval de timp (div) sau tactată linear 
(pulsată pe o L-dpc) – determinând calitatea expresiei de 
continuitate a U-Fmz, în armocronie cu forma L-dpc; 

II. iniţiere form-energetică sau de impulsionalitate – ca 
articulare Mins focalizată într-un eveniment de timp (dev) 
sau accentuată punctual (densificată pe un Lgp) – 
determinând calitatea expresiei de durabilitate 
(sustenabilitate temporală) a Fmz-dpc, în timbrocronie cu 
modul S-dpc. 
 

Operăm analogia pe schema de mai jos, în a cărei 
formulare înlocuim apoi termenii:  

 

 Entropia măsoară calitatea de depozitare a energiei.  
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Variaţia de     Energie dată sub formă de căldură 

ENTROPIE Temperatura la care are loc transferul 
 

 Tempoul exprimă adecvarea stării Mins în-parcursul Fmz. 

Variaţia de   Mişcare dată sub formă de Tact timpo-metric  

TEMPO             Gradul tempic (frecvenţa Ttm) 
                             prin care se petrece adecvarea 
 

=> Într-un interval (moment) de timp determinat linear (pe L-
dpc), tempoul (numărul Tcp) tinde să varieze invers-
proporţional cu numărul tm. Prin urmare, Ttm se adecvează 
prin rărire sau prin grăbire, dacă nr. tm creşte, respectiv scade 
(odată cu micşorarea sau mărirea duratei tm). Practic este 
vorba de un transfer spontan al Ttm-Mins pe un alt nivel/grad 
de tempo, ducându-se în sens invers celui spre care variază 
nivelul pulsaţiei tm. Cu alte cuvinte, o piesă muzicală lentă (de 
grad Ttm scăzut) va prezenta numeroase durate pe niveluri 
divizionare mari (grad de pulsaţie-tm ridicat), pe când într-o 
piesă de tempo repede vom întâlni mai des durate cumulative, 
ori de niveluri divizionare mici. 

Deducem de aici şi cel de-al doilea aspect de variaţie, 
referit intensităţii, prin aceea că, odată cu creşterea mărimii 
temporale (duratei) şi/sau a masei sonore (densităţii), şi 
intensitatea susţinerii ori impulsului Mins vor trebui să se 
adecveze corespunzător, variind consensual modului de variere 
formală. Pe acelaşi model schematic (al variaţiei de entropie), 
vom avea următoarea formulare: 
 Intensitatea măsoară expresia de iniţiere/susţinere Mins în 
      modul parcursului Fmz-dpc. 

Variaţia de         Dinamizare dată ca Impuls / pondere Dsp 

INTENSITATE         Gradul densităţii articulaţiilor formale 
                     sau masa sonoră căreia i se atribuie 

 

=> Într-un eveniment (clipă) de timp determinat punctual (pe S-
dpc), intensitatea (greutatea/accentul Dsp) tinde să varieze 
direct-proporţional cu volumul evenimentelor/masa sonoră, 
relevându-se ca amplitudine Mins, prin accentuare şi/sau 
diminuare.   
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Toată această complexă perspectivizare a Mins, despre 
care am încercat să vorbim în textul de faţă, îşi află utilitatea 
atunci când suntem implicaţi efectiv într-un act muzical, fie ca 
prim-interpreţi – compozitori ai unui proiect de configurare 
sonoră livrabil grafic, ca/prin partitură -, fie ca interpreţi secunzi 
– producători-executanţi ai sonorităţii unei lucrări muzicale 
preformate în partitura compozitorului-, fie, într-un stadiu 
interpretativ terţiar, ca naratori verbali (critici, analişti, 
comentatori, prezentatori) într-un fapt călăuzitor de iniţiere în 
perspectiva sensului gândirii muzicale ce ni se destăinuie ca 
operă, determinaţi prin aceasta, şi odată cu propria noastră 
prezenţă-participativă, în propria devenire - dintr-un oarecare-
auditor (posibil-martor), în acel anume-chemat întru revelaţia 
ascultării (ca cert-mărturisitor).  

Dacă, în fizică: entropia este o mărime de stare care, în 
mod  spontan, tinde (ca transfer termic) în omogenizarea cu un 
mediu; prin analogie, în muzică: expresivitatea este o trăsătură 
de caracter care, în mod intenţional, temporizează (ca Mins) în 
adecvarea (coerenţă) cu o Fmz. Astfel, pe plan muzical, variaţia 
dezechilibru→echilibru, se aspectează ca temporizare 
expresivă, din diferite perspective modal-interpretative: 
disonanţă→consonanţă (armonic); sensibilă→tonică (melodic); 
aperiodic→periodic (ritmic); tensiune→relaxare (emoţional); 
sunet→tăcere (instrumental); asimetric-simetric (figurativ); 
discontinuu→continuu (conceptual); început→sfârşit (narativ); 
alterat→pur (ideatic) etc.  

Circularitate - linearitate 
Citit ca moment compus dintr-un şir evenimente, timpul 

apare linear. Odată ce un segment sau altul se repetă, forma 
timpului ondulează într-un aspect de circularitate, al cărui stadiu 
ultim este punctualitatea. Circularitatea este deci o expresie de 
ordine sugerând reversibilitatea timpului prin repetare sau 
consecvenţă formală. Altfel, reversibilitatea fizic-sonoră rămâne 
doar un concept fantezist. Nici recurenţa evenimentelor şi nici 
repetarea de orice fel nu pot certifica reversibilitatea, întrucât, 
oricât de elastic, timpul curge exclusiv în sensul entropiei, 
corespondent unei sonorităţi natural dezinente, dedurându-se 
în tăcere (după cum s-a arătat şi în fig. 1). 
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Totuşi, raportat aspectelor form-temporale de 
înfăşurare/desfăşurare, Mins comportă o expresie de 
continuitate prin discursivitate, aceasta din urmă ţinând de 
natura gândirii asociată limbajului. Prin urmare, continuitatea 
ţine de intenţionalitate (conştiinţa Mins), iar discursivitatea, de 
modul gândirii (corespondent instrumentării Mins), inclusiv 
muzicale. Din perspectiva modului Mins deci, Fmz este o 
discursivitate orientată într-un interval de continuitate, respectiv 
o desfăşurare temporală orientată narativ, între două poziţiţi 
funcţii (dev) pe care le numim de-început sau incipit (In) şi de-
sfârşit sau finalis (Fn). În parcursul intervalic pe care-l acoperă, 
narativitatea se situează într-un timp iniţiat în ascendent şi 
finalizat în descendent. Rezultă de aici posibilitatea elasticizării 
timpului, oricare segment (sgm) dintr-un şir Sdpc putând fi sau 
nu repetat (juxtapus ori dihotomic). Exemplificăm teoretic un 
dpc compus prin şirul A-B-C-A-B-D-E-B-B-F-A-A-A-C-G-F-C, în 
care toate sgm evenimenţiale sunt notate cu litere diferite, 
marcând totodată sgm A, C şi ca funcţii narative (In, respectiv 
Fn). Se succed în total 17 segmente, (a căror durată nu ne 
interesează), din care evenimenţiale în ansamblu sunt doar 7. 
Dintre acestea, numai 4 se repetă: A, B, C, F. Mai observăm şi 
că repetările diferă în două moduri: fie juxtapus, în succesiuni 
elementare: (2B; 3A), fie dihotomic (intercalate de alte 
segmente), în alcături simple sau compuse (din perechi de sgm 
diferite). Pe criteriul repetărilor dihotomice Sdpc se poate 
formula în mai multe variante, după sgm sau perechea sgm 
luate ca referinţă:  
1./A = A-b-c- A-b-d-e-2b-f- 3A-c-g-f-c 
2./B = a-B-c- a-B-d-e-2B-f- 3a-c-g-f-c 
3./C = a-b-C-a-b-d-e-2b-f- 3a-C-g-f-C 
4./F = a-b-c-a-b-d-e-2b-F- 3a-c-g-F-c 
5./AB=  AB-c-AB-d-e-2B-f-3A-c-g-f-c 
6./ABC=ABC-AB-d-e-2B-f-3A-C-g-f-C 

Redispunem Sdpc 6 pe 
coordonata interpretativă 
de adâncime, în rimă cu 
perechea-model ABC (fig.4): 

 
 

 
       Fig. 4 
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Din dispunerea de mai sus observăm că Sdpc pulsează 
formal în 9 rime. Majoritatea dintre ele sunt de asemănare, pe 
succesiunea R5-6 având şi o rimă de identitate. În parcursul 
Sdpc rimele comportă o expresie de intensie în 
consecvenţialitate, prin succesiunea unor sgm asemănătoare în 
raport cu modelul de referinţă (consecvente tematic). 

Sgm Sdpc care nu fac parte din perechea-model ABC le 
considerăm ca extensii în/de inconsecvenţialitate, chiar şi 
atunci când, în cadrul unei rime anume (ca în R8), nu se 
regăseşte nici un termen al acestei perechi. Ieşind din rimă prin 
inconsecvenţă, toate sgm diferind de cele cuprinse în perechea 
de referinţă, aspectează Sdpc pe coordonata de suprafaţă1.  

Compusul ternar al perechii-model l-am delimitat pe două 
considerente: a. după primul sgm care se repetă de la începutul 
şirului (ABC-AB...-AC...); b. în raport cu pozţiile narative (In/Fn) 
ale acestora - în In aflându-se perechea ABC, iar în Fn doar 
sgm C. De-a lungul Sdpc observăm că în rimă cu R1, totalizând 
compusul unităţii ABC nu se mai aflăm o alta, în cadrul 
celorlalte rime lipsind mereu unul sau chiar doi termeni, 
comparativ cu perechea-model. Astfel, perechea ABC o mai 
regăsim doar prin compunere ciclic-secvenţială, din două etape 
- Etp I = R2–R3-4 (referită AB); Etp II = R5-6–R7-9 (referită AC) 
– ceea ce conferă formei Sdpc un caracter dinamic. 

Elementul cu cea mai mare valenţă de stabilitate formală 
(prin numărul repetărilor) este sgm A, care apare în cinci rime, 
grupabile în două mari secvenţe dihotomice: R1-2; R5-7. Îi 
urmează sgm B, constitutiv în patru rime juxtapuse: R1-4. În 
fine, sgm C, deşi revine doar în trei rime dihotomice (R1, 7, 9), 
compensează în importanţă prin faptul că se regăseşte şi în Fn. 
Deci, referit ABC, Sdpc se dinamizează prin repetare parţială, 
cumulată uneori şi cu extensii figurative. 

                                                
1
 Suprafaţa este coordonata interpretativ-teoretică de caracterizare a dinamicii Fmz sub 

aspectul instabilităţii, prin neasemănarea unor sgm succesive. Figurativ-analitic, sgm 
diferind pe un nivel sau rimă (din adâncime) se înşiră orizontal spre dreapta, în rând cu 
nivelul respectiv, ca extensii (dilatări) deformând coloana adâncimii prin abatare de la 
rimă, ori ca momente de suspendare (intervalizare) pe consecvenţialitatea unei 
coloane. Aceste obiecte-eveniment pot avea şi ele propriile adâncimi (rime), 
interpretabile ca ponderi de inconsecvenţă, amplificând expresia de disontinuitate într-
un parcurs formal.  
 



Revista MUZICA Nr.2 / 2013 

74 

Dacă luăm în calcul şi numărul rimelor, cu fiecare etapă de 
intensie R1 se şi amplifică, cu o secvenţă de trei rime în prima 
etapă, iar apoi cu încă cinci rime. Aşadar, ca număr de 
articulaţii segmenţiale avem: R1/Model = 3 sgm;  Etp I = 7 sgm 
distribuite în trei rime, din (4+1+2) sgm; Etp II = 7 sgm 
distribuite în patru rime, din (1+1+3+1+1) sgm.  

Narativ, modelul ABC rimat prin AB are o expresie de 
deschidere - dezvoltată prin B(-d-e)/R2-4 şi accentuată maxim 
prin sgm f/R4 -, prin rimarea cu AC comportând un profil 
închizător, finalizat punctual pe sgm C/R9.  

Tot din perspectiva narativităţii Sdpc mai putem interpreta şi 
cu privire la un fel de „joc” între expresiile temporale de trecut şi 
viitor, nuanţând printr-o serie de secvenţe ale modului prezent 
din intervalul actualităţii Mins în-parcurs, narativizată între 
poziţiile de incipit - ca dat-tematic, propus spre-mişcare -, şi 
finalis - ca luat-distematic, retras dinspre-mişcare.  

Astfel, din viitorul îndepărtat (R9) - ca prezent ultim, odată 
cu finalitatea actualităţii Sdpc configurate -, survine anticipativ 
sgm C, de două ori (în R1 şi R7). Imediat anterior lui C 
(aparţinând perechii-model ABC/R1), nuanţează din viitorul 
apropiat (R3-4), trecând şi prin secvenţa secundă a prezentului 
(R2), sgm B, care se imprimă memoriei de câteva ori la rând 
(R1-4) - chiar mai pertinent decât sgm A (repetat de doar două 
ori în succesiunea aceloraşi rime). În schimb, după o absenţă 
de două rime (R3-4), sgm A se rememorează pertinent, dinspre 
un trecut mediu (R5-6), pe parcursul a trei repetări 
consevenţiale prin strictă juxtapunere (neintercalate nici măcar 
de segmente ale perechii-model).  

Deşi nu face parte din compusul perechii originare, sgm f 
apare şi el de două ori, prima oară ca eveniment (extensiv R4), 
iar a doua oară, ca palidă amintire sau umbră (extensiv unei 
pseudorime / R8), provenind dintr-un trecut îndepărtat (de peste 
trei rime).  

Privitor la sgm nonrepetitive (d-e, g), ele rămân exclusiv 
evenimenţiale, ca extensii ale rimelor în care apar. Toate cele 
patru sgm (d, e, f, g) le interpretăm ca figuri de rotaţii axial-
vertical-aperiodice ale Sdpc văzut pe suprafaţă. Raportat formei 
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Sdpc 6 ele apar ca momente de dihotomie, accentuând 
expresia de inconsecvenţă prin disontinuitate în variabila şirului.  

În concluzie (fig. 5), instrumentând Sdpc 6 pe adâncime-
suprafaţă Mins se adecvează simultan prin două moduri de 
dinamizare a perechii-model ABC:  

 prin răsucire axial-orizontală, relativ consecvenţialităţii 
ciclurilor din Etp I-II, corelate unor nuanţe de distanţă 
(apropiat, mediu, îndepărtat) ale expresiilor de trecut şi viitor 
în raport cu stadiile modului prezent;  

 prin rotaţie axial-verticală, corespondent sgm aspectând 
inconsecvent-discontinuu un prezent tetrafigurativ (d-e, f, g).    

 

Fig. 5   

Modelarea dinamic-interpretativă, din perspectivă Mins, 
a Sdpc 6 [ ABC - AB-d-e-2B-f- 3A-C-g-f-C ] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 




