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Logica Lumilor Posibile  
(XVI) 

 

Nicolae Brânduș 
 

În următoarele intervenții din Logica Lumilor Posibile 
vom studia câteva modele de formare a discursului muzical 
insistând asupra relației dintre parametrii obiectului sonor. Este 
vorba  despre instituirea unei noi practici muzicale, pornind nu 
de la sunet, ca obiect al enunțului, ci de la relația dintre 
elementele constitutive ale limbajului muzical. 

În seria Logicilor de până acum am înfățișat universul 
polidimensional în care se înscrie experiența muzicală, 
constituit din cele șase spații acustice (L, D, I, IT, T, TB), asupra 
cărora nu mai revin. Este vorba despre un complex de valori 
înseriate și scalate între care se stabilesc relații urmând a 
căpăta sens și formă în discursul promulgat prin decizie 
componistică și afirmat în acțiunea vie a „rostirii”. Acest proces 
al interrelaționării dintre valorile spațiale se petrece de obicei 
inconștient, ca parte a unui complex de factori interdependenți 
funcțional, ale cărui resorturi interacționează în afara conștiinței 
actanților. Voința componistică (formativă) se aplică sintetic 
asupra acestui proces, coordonând conștient (decizional) 
evoluția anumitor elemente subsidiare ale acestui fenomen 
prolix, neomogen al comunicării, și care, în funcție de, și prin 
concretețea gestului asigură automat coerența întregului 
mecanism conform structurii fenomenologice a domeniului. În 
programul VAGUES, discutat în Logica Lumilor Posibile VII 
(Rev. Muzica 3/2010) am înfățișat modul în care schimbările de 
stare din structura unor parametrii determină în mod necesar 
schimbări în alte spații acustice. Ordinea pe care ne propunem 
a o defini în noua Logică a funcționării domeniului necesită 
redefinirea elementului prim a fi pus în lucru în vederea 
elaborării unui limbaj coerent și corect aplicat în datele sale 
fundamentale: un set de obiecte și o gramatică stabilind 
principiile de relaționare dintre aceste elemente – puncte 
scalate în toate spațiile sonore de mai sus. Este vorba despre o 
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complexitate structurală imensă, în cea mai mare parte inclusă 
funcțional în comportamentul materiei acustice, deci în afara 
prizei conștiente a acțiunii interpreților (vezi si Logica XV, Motto 
4). Ne vom referi în discuția noastră strict la acele elemente 
structurale ale limbajului muzical care pot deveni în practica 
domeniului informație conștientă asupra căreia actantul poate 
interveni concret, actual, în vederea unui scop. 

Cu aceste considerente ne vom pune problema 
constituirii unui discurs muzical redefinit în funcțiile sale de 
bază, și anume clădit pe relație și nu pe enunț-obiect (sonor) în 
desfășurarea teleologică. 

Enunțul intervalic este acțiunea formativă elementară în 
acest discurs și se produce dual, într-o relație definită între 
anumite puncte spațiale ce constituie fenomenologic obiectul 
muzical. Limbajul generat se edifică pe un complex de relații 
asupra căruia urmează a se concentra acțiunea formativă. 
Această transgresie de la enunțul prim de sunet, conform 
practicii muzicale tradiționale, la enunțul prim de relație între 
puncte spațiale asupra cărora se va concentra acțiunea 
formativă a discursului muzical privește evident altă Lume (a 
comunicării prin sunet – în sens generic) cu altă Logică internă 
de desfășurare a acțiunii (muzicale).  

Lucrarea Cantus Firmus (PHTORA III) deschide în acest 
sens un alt mod de definiție a operei muzicale. Problema 
invenției în ce privește configurarea limbajului muzical se 
transgresează de la un anume tip tradițional de „lectură” (a 
operei închise în semiologia tradițională corespondentă) la alt 
tip de enunț. Și anume, de la element la relație-element. (Dacă 
am nota cu [MT] cardinalul mulțimii totale a punctelor spațiale 
înseriate și scalate în toate dimensiunile-spații ale obiectului 
muzical, relația dintre aceste n elemente luate câte n ≤ [MT] va 
constitui modelul generic al formării discursului muzical în noua 
ordine.) Discursul muzical va deveni locul privilegiat de enunț al 
intersecțiilor de relații dintre parametrii constitutivi ai domeniului, 
enunț actualizat prin acțiune volitivă, fiind vorba de structurări 
de relații între cel puțin două elemente ale mulțimii MT. Ne 
plasăm într-un alt domeniu de definiție a operei și a limbajului 
muzical, interpretului revenindu-i o funcție diferită în rostirea 
acestora.  

Recursul la invenție prin instituirea relației ca demers 
inițial în formarea discursului muzical apare în lucrarea Cantus 
Firmus ca un raport special între gest și mentalitate. În spațiul I 
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(al frecvențelor sonore) se aplică procedeul, definit în Logicile 
anterioare ca „o muzică cu doi pași”. Fiecare interval (generic) 
urmând a fi enunțat în discurs este inițial preconceput mental; 
apoi aplicat liber  în invenție, conform regulilor date de 
procedură în partitura lucrării.  

Jocul acestor relații, ca element definitoriu al formării 
discursului, constituie opera finită, astfel configurată, conform 
unei gramatici date, corespunzătoare Logicii respective. Se pot 
configura în cadrul aceleiași Logici indefinite variante de 
aplicare a acestei gramatici de tip relațional, generând  operă 
muzicală (finită) indefinit. 

Voi atașa celor de mai sus partitura lucrării Cantus 
Firmus. 
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Se observă că acest text muzical face apel la portativul 
tradițional, strict explicativ pentru anumite noțiuni. Odată 
înțelese, portativul cu cinci linii și patru spații dispare.  

Apelul la mental în configurarea acestei muzici este 
decisiv, în ce privește formarea unei interiorități structurale 
generative a jocului relațiilor. Orice apel configurativ în cadrul 
acestei gramatici, corect adoptate, la „reminiscențe” de diferite 
ordini importate dintr-o practică tradițională a muzicii (populare 
sau culte) apare fortuită. Se judecă (înțelege, simte) altfel. 
Interpretul își formează o altă lume a rostirii sensului (plural) al 
acestei opere, creație de limbaj, cu toate consecințele de 
rigoare. Își asumă în deplinătate de cunoștință de cauză regulile 
acestui joc. Acestei arte. 

Deoarece ne aflăm în aceeași zonă, fatală, aș putea 
zice, a esteticii, a artei și a eticii implicate în cuvânt, în sensul 
cel mai cuprinzător. În formarea acestui nou limbaj se afirmă 
implicit și explicit, în Logica respectivă a domeniului aceleași 
calități date dintotdeauna omului să-și ducă efortul configurativ 
pe mai departe (continuând și împlinind prin prezența/absența 
sa lucrarea divină, ar zice unii…). Talent, sensibilitate, 
adâncime a trăirii, capacitate estetică, inteligență, gust, 
frumusețe, pregnanță, originalitate (listă deschisă), toate, 
privind comunicarea (artistică) le găsim în fiecare gest (sau nu). 
Deci un capitol separat privind afectivitatea și capacitatea 
estetică, rostul și sensul creației culturale ne apare la fel de 
concludent aici, în domeniul înfățișat mai înainte, ca și oriunde, 
unde prin muzică ni se spune ceva. Rigorile unui domeniu sau 
altul schimbă regulile jocului. Și postulăm și aici, ca și aiurea că 
numai prin adâncirea, dincolo de orice bariere intermediare, a 
calității prestației structurate a unei comunicări vom reuși să 
intuim și să definim zone încă neabordate, neîncercate de 
expresie și comunicare a Adevărului, a unei Realități cu 
indefinite fațete, în permanentă fluctuație, o Fata morgana 
abisală în fața Realului (Vid).  

 
Va urma. 

 
 
 




