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(I) 
Teodor Ţuţuianu 

 
Timpul oferă cercetătorului şansa de a accepta sau a 

refuza un prezent  „invadat‖ de informaţia deja consacrată, un 
prezent absent, depersonalizat, ocupat de fost-prezentul altora. 
Sau, de a opta şi de a da curs unei stări, într-un prezent 
propriu, continuu, în care asculţi şi accepţi timpul cu ale sale 
oferte-idei, în care timpul este ideea însăşi. Un prezent 
perpetuu al unui timp ce-şi buchetează aflarea inedită prin 
cercetare, în care „dai curs timpului‖ de a-şi exprima ideea 
printr-un  prezent personalizat, inedit, scrutător în 
aflarea/găsirea ideei prin inventivitate sau/şi conectivitate, de a-
şi fiinţa propriul conţinut, cu toată  încărcătura sa ruptă din Tot,  

 Cercetătorul decide. El optează pentru tipul de 
cercetare abordată, cea care îl reprezintă şi defineşte timpul 
aferent acesteia. Un timp care se delimitează printr-un prezent 
extins, de orientare distinctă, alocat obiectivului asumat sub trei 
aspecte: prezentul de substituţie, prezentul de corelativitate, 
prezentul de inventivitate. Sunt cote procentuale determinative, 
adecvate vectorului de cercetare prin trei abordări distincte: a) 
citatul îngheţat –  informaţia repetată, conformă cu originalul, 
sau cu unele modificări nesemnificative (reflexia citatului); b) 
citatul explicitat-de conexitate – cultivarea potenţialului 

                                                
1
 Sunt idei enunţate şi reedificate, culese şi revalorificate din (şi prin) 

incursiunile analitice şi înscrisurile proprii privitoare la aspecte ale spectrului 
parametric muzical,  la spectromorfii în partituri muzicale. 
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intrinsec, de reflecţie, şi de muabilitate vectorială, de 
conectivitate, de refracţie (reflecţia/refracţia citatului); c) ideea 
(co)reformatoare – inventivitatea, ideea inedită aferentă 
obiectivului asumat, ca posibil viitor citat. Prin urmare, relevanţa 
abordării şi vectorul asumat sunt determinate şi definibile prin 
trei  opţiuni: 1) informaţia-reflexie; 2) informaţia-
refracţie/reflecţie; 3) inventivitatea.     

Putinţa fiecăruia renaşte sau sucombă, după oferta 
aleasă. Eşti original sau copie. Ai, ca dar, un câmp generos în 
culturi posibile de sondări şi percepţii, un univers cuprinzător în 
pătrunderi şi iscodiri pentru decriptarea procesului de 
organizare subtilă, dincolo de ordine şi haos, de formatarea 
comunicării geometrice sau de fineţe, în găsirea edictului de 
aflare intimă, de claritate interioară, de la exprimabilul lui de 
aici până acolo, la inexprimabilul ce aparţine lui dincolo. 

 
Neputinţa ne pândeşte la tot pasul. Prin comoditatea 

preluării, prin emblematicul biologic în a nu acoperi întregul 
univers al putinţei. Dar, prin înteţirea atenţiei şi relevanţa 
pasiunii se elimină ignoranţa condiţionării, a neputinţei sau a 
indolenţei prin respingerea „aflării‖ încă neconsacrată. 
Cultivarea şi valorificarea „descoperirii‖, nedependentă de 
informaţia impusă, implică aflarea disciplinată şi orientată prin 
creaţie, creaţia în cercetare. Este Ineditul ce ne propulsează 
spre universul aflării prin ceea ce a fost, în ceea ce este, spre 
ceea ce va fi.  

Se urmăreşte mobilizarea unui arsenal analitic 
„deschis‖, pornind de la recuzarea punctului, a lui „Asta-i tot. 
Urmează altceva.”, cu determinări prioritare nu numai asupra lui 
astfel şi monopolizarea acestuia ca lider necontestat. Nu totul 
se rezumă şi se încheie ast-fel, ci se angajează frontal alt-felul, 
partenerul (ignorat) complementar, şi instaurarea acestuia ca 
alternativă a primului, operându-se o coabitare a celor doi, ast- 
şi alt-, ca stop-cadre efemere, în rulaj continuu, pe ruta efluxului 
concreţionar al pluri-felului. 

Incursiunile de decodare a morfofoniei în coabitări 
consfinţite muzical se făptuiesc şi se tranşează prin abordări 
elective, în sisteme referenţiale proprii, intime fiecăruia. Însă, 
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evidenţa ascendenţei, care talonează elecţiunea, se poate 
implica prin „scena culiselor de referinţă‖, generând abordări 
tributare unui ansamblu de condiţionări, patronate de timp şi 
minte, ce impun conformismul, constrângerea, şi, evident, 
poate demonetiza prezentul propriu prin invazii ale ex-
prezentului pe timpul acestuia. 

Cercetătorul are în evidenţă cele trei aspecte de 
abordare a unui text muzical – informaţia-reflexie, informaţia-
refracţie/reflecţie, inventivitatea –, care, de fapt, se rezumă la 
două forme de relevanţă distinctă: referinţa şi ineditul. 
Referinţa, ca opţiune pentru informaţia de tip reflexie şi/sau 
refracţie/reflecţie, iar ineditul, pentru ideea originală, 
inventivitatea.  

Evident, angajamentul şi opţiunea pot fi prestabilite, prin 
aderare la una din cele două forme, sau la ambele, prin 
coabitare, împletire, asimilare, dar şi prin liberul arbitru, selector 
tributar al textului muzical, cel care induce starea şi forma de 
selecţie a spectrului analitic, fără opţiuni de încadrare în clişee 
prestabilite şi certificate istoric. 

Oaza de focalizări analitice excede, printr-un influx 
permanent de elecţii pluriparametrice – ca aluat formator, co-
partener al referinţei –, într-un univers pluri-fel-ic de trasee 
segmentale ce se compun, pornind de la detaliul singularităţii, 
în complexe edificii de „imagini subtile‖ sonore, parcelate 
distinct atât în corespondenţe echivalent-terminale cât şi în 
dispuneri complementare de susţinere a cursivului, dislocate 
temporal, deduse din mozaicul interferenţelor şi al modulaţiei 
intraparametrice. 

Fiinţarea unei entităţi se manifestă la nivelul a două 
standarde percepţionale elementare: principalul, focalizatul, 
activul, explicitul, cel ce se exprimă prin curenţi (in)formaţionali 
direct, la obiect şi prezent prin „punct ochit, punct lovit‖, şi 
însoţitorul acestuia, pasivul din culisele „atentului‖, secundarul, 
latentul care „pândeşte‖ permanent clipa prielnică, optimă, a 
unui stimul contextual pentru a se manifesta şi a se explicita, 
pentru a deturna percepţia principală către sine. 

O pătrundere în profundul stărilor ce guvernează 
atitudinea observatorului faţă de observat, prin alt-feluri ce 
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primenesc ast-felul – aşa cum s-a menţionat –, unde fiecare 
altfel îşi declină (ulterior) ipostazele în astfel, debarcat, la 
rându-i, de altfel-uri izvorâte din magma pluri-felului, incită la o 
redefinire, la o reevaluare şi la o reaşezare a poziţionărilor 
potenţialului elaboranţilor conceptuali pe o scală valorică 
variabilă, într-o permanentă mişcare şi redistribuire a unei 
ierarhii efemere ce cotează un laborator al pendulelor 
interparametrice ale căror funcţionalităţi joncţionale 
sedimentează sau topesc straturi şi încolonări porţionate divers. 

Spectromorfia implică atât o colectare a arsenalului 
analitic şi o distribuţie a mozaicului componenţial în eşantioane 
simple, de particularizări specifice sau conective, inter-
segmentale şi procedurale etero-parametrice, cât şi o ordonare 
piramidică a materiei sonore „amorfe‖, activată prin insuflare şi 
culeasă pentru fiinţare în forme şi clişee ce-şi poartă entitatea 
cu nume proprii muzicale. 

Osatura spectromorfică porneşte de la starea 
„îngheţată‖ a materiei sonore, nedevelopată printr-o 
recunoaştere a potenţialului său de travaliu, flexionar sau 
repetitiv. Este o formă spectrală a unui ansamblu de 
„construenţi minimali‖, un rezervor modular unde fiecare pion 
parametric îşi conservă valenţele, latente, în aşteptarea unei 
„nominalizări‖ în vederea activării sale, funcţionale în fiinţarea 
unui corpus muzical. Iată un prim stadiu al spectromorfiei 
muzicale, o angajare locativă în „inventarierea‖ a ceea ce 
sălăsluieşte, în stare încă nemanifestată, în „primatul‖ 
celularului sonor, ca modul parametric în stare latentă. 

Rezervorul modular cuprinde o gamă parametrică 
variată ce porneşte de la o matrice elementară, de bază, a cărei 
formulare configuraţională fixă, minimală, intrinsecă, reprezintă 
„marfa‖ de sprijin a unei alte categorii modulare care, împreună 
cu aceasta, în simbioză organică, declanşează alte stări pe 
scala funcţionalizării modulare. 

Prin „deconservare‖ şi activare, modulul parametric îşi 
valorifică potenţialul printr-un travaliu al exprimărilor ce fiinţează 
întruparea în spectrul formal al pluri-segmentalului, ale cărui 
delimitări şi distincţii evidente pălesc sau „mişună‖ prin labirintul 
plurifelului articular. 
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Ca urmare, o spectromorfie muzicală poate fi accesată 
prin câteva orientări de relevanţă spectralo-analitică: modularul 
parametric, arsenalul de activare, activarea parametrică, 
întruparea spectrului (inter)parametric. 

Filiera modulară se afirmă printr-un evantai eşantional 
variat – de abstrageri ale detaliului ca unitate primar-entitară în 
conceperea trupului „morfic‖ –, prin relevări mai extinse sau, 
după caz, mai concentrate ori „punctate‖, uneori în clipuri sau 
nominalizări însumate în coloane tipologice de profil. 

Spectrul camposului modular – un arman de culturi şi 
„provizii‖ de unităţi sau formanţi minimali sau mai complecşi –, 
dominat prin certificări impuse de timp, de evidenţa percepţiei şi 
de „legatul‖ confirmărilor, se remarcă, primar, printr-un 
ansamblu parametric al cărui referenţial, majoritar consacrat, 
face trimitere la eşarfele de profil melodic, ritmic, metric, 
armonic, polifonic etc., sau orientate către cele de natură 
tensională (stabilitate-instabilitate), articulară, ambitus ş.a. 

Se pot enumera o serie de eşantioane modulare 
melodice, la nivelul celor elementare – de două, trei, patru 
sunete – sau „revizuite‖, prin supradimensionări ce dau curs 
unor prezenţe mai  ‖împlinite‖ ca manifestări, unde se „implică‖ 
tipare configuraţionale care impun o reorientare a „aprecierilor‖ 
modulare. 

În privinţa parametrului ce „măsoară şi cântăreşte‖ 
timpul fiecărui impuls sonor, punctual sau în coabitări reciproc 
acceptate, se remarcă o serie de „subsoluri‖ modulare, 
veritabile „cărămizi‖ ritmice prin clasele ce inventariază totalul 
(posibil) formulelor ce se „produc‖ – în gama variată a 
dispunerilor  porţionale – pe scena timpului metric. Pornind de 
la impulsul primar, explicitat sau vid, declinat prin prezenţe 
singulare sau plurale în module ritmice simple, mai complexe, 
motivice etc., prin creşteri densionale superpozabile sau 
juxtapuneri conjunctive ori detaşate, observaţia ritmică atinge 
talia reţelelor ce vieţuiesc, prin timpul rezervat fiecărui 
participant, întregul ca entiate aleasă. 

Modularul ce întreţine recolta activărilor parametrice prin 
lăcaşuri ce oferă o gamă diversă de spaţii veriticale exprimărilor 
sonore, cu diferite distincţii de apartenenţă conjunctural-
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prestabilită, are în evidenţa sa, de pildă, în sistemul tonal – prin 
dimensionare şi densitate a stabilităţii sau a fluctuaţiei, ca paşi 
funcţionali şi, în extensii locatare, ca paşi tonali –, unităţi 
minimale şi construenţi ai unui reţetar armonic valorificat la 
nivelul compartimentării funcţionale şi, respectiv, tonale, de 
unde porneşte aluatul formatărilor secţional-zonale prin reţele şi 
grile susţinute de prezenţa unor confirmanţi (de orientare 
tonală).  

Sfera mobilităţilor funcţional-tonale include o serie de 
„manevre‖ conjuncturale, precum persuasivul iteraţiei de 
recuperare a unei informaţii neîntregite prin impunere în timp, 
cum ar fi, bunăoară, secvenţa, ca afirmare şi confirmare a unui 
model „neputincios‖, sau „neînţeles‖, prin propria-i „statură‖ 
dimensional-temporală ori complexitate configuraţională. Este 
timpul-blanc, extensiv (timpul prezentului depăşeşte pe cel 
consumat prin exprimare concisă, unicală) sau de aşteptare 
(vremea noului venit încă neinstalată). Astfel, sunt vizate 
excursuri de profil repetitiv, ca module secvenţioale ale căror 
alonje sunt într-o permanentă „redescoperire‖ pe un câmp al 
instabilităţilor funcţional-tonale (şi nu numai) ce activează 
„rigiditatea stărilor amorfe‖ de tip mono-enunţiativ. 

Ipostaze modulare se întâlnesc pertutindeni, ca unităţi 
parametrice al căror destin este tributar unui „ales al vremii‖ ce-
şi revendică valenţele originare în forme şi clişee cu profil 
orientat către „cerutul‖ lăcaşului, ca porţie din timpul 
particularizat rânduit cu influxuri hertziene (muzicale). Este un 
potenţial, relevat prin manifestare, unde, virtual, „oricine şi orice 
e un original‖ dacă se naşte prin a fi „întâi‖-ul care, apoi, se 
regăseşte prin putinţe proprii exprimate în stări ce-şi retrăiesc 
plenar şi variat ascendenţa prin modularul flexionar al 
transfigurărilor melodice, ritmice, armonice etc. Iar ca stări pre-
formatoare, „facerea‖ acumulativă reprezintă unda generativă a 
clişelului, cu potenţial marcat în valorificări ulterioare. 

Clasele modulare sunt consemnabile la nivelul oricărei 
focalizări parametrice, pornind de la minimalul „amorf‖ către 
activarea contextuală până la împlinirea întregului, ca întrupare 
a elaboranţilor spectrali, prin segmentalul micro/macrostructural 
şi articulaţiile de „convenienţă‖ formală. 
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Arsenalul de activare modulară, activarea parametrică, 
întruparea spectrului (inter)parametric – unda generatoare şi de 
fiinţare în creaţie şi cercetare –, explorarea, cultivarea şi 
valorificarea pontenţialului aferent fiecărui aspect de relevanţă 
spectrală implică o optică elastică, mobilă, în a accepta şi defini 
sunetul prin opulenţa exprimărilor sale singulare sau 
interconective, o abordare poli-vectorială a fenomenului muzical 
cu efect direct asupra depersonalizării schemei unice. 

Angajamentul analitic, de tip spectromorfic, cuprinde o 
gamă destul de stufoasă în abordarea – detaşată de „certificatul 
timpului‖ – şi promovarea unei „disecţii‖ a întregului, unde 
modularul, cu al său inventar mobilizat, se activează în diferite 
opuri, ca elaboranţi şi constituenţi, la cotele dictate de selecţia 
‖elanului porţional‖ în creaţie şi cercetare. 

Referinţa şi ineditul pot fi stări ale (petrecerii) timpului în 
creaţie-cercetare – stări ale implicatului în creaţie-cercetare ca 
„găsitor‖ şi formator concepţional şi conceptual prin explorări 
determinative în magma fertilă a corpusului modular parametric 
potenţat cu suflu entitar de formă muzicală.  

 
                                                           
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


