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Despre...De musicae natura 
 

Ovidiu Trifan 
 
Titlul cărţii lui Liviu Dănceanu, De musicae natura

1
, ne 

aminteşte, de la bun început, de poemul didactic De rerum natura, în 
care poetul şi filozoful Titus Lucretius Caro, pe parcursul a 7400 de 
hexametri dactilici, le explica romanilor filozofia epicureiană. În cartea 
sa, însă, Liviu Dănceanu, muzician şi filozof al muzicii, expune, in 
nuce, secvenţial, întreaga problematică a muzicii contemporane din 
perspectiva unei profunde şi transdisciplinare cunoaşteri a ei. Cu toate 
că titlul ales de autor este De  musicae natura, mesajul transmis de 
întrebările şi răspunsurile formulate aici s-ar putea rezuma la o 
tulburătoare nedumerire: Quo vadis, musica? 

Pe ansamblu, cartea este o construcţie simetrică între un 
trecut care vine dintr-un indefinit, şi un viitor indefinit. Conţinutul ei 
este repartizat în  douăzeci şi nouă de eseuri-tabletă, a căror maximă 
concentrare de idei, ne creează impresia că avem de-a face cu 
rezumatul tot atâtor cărţi de sine stătătoare. Toate titlurile eseurilor 
sunt precedate, ca un ostinato colocvial, de prepoziţia „despre‖, după 
care este enunţată problema luată în discuţie. Cu acest „despre‖, 
expus iniţial în genericul cărţii – De musicae natura – începe titlul 
fiecărui eseu. Formularea aceasta îi oferă autorului mai multe 
avantaje: mai întâi, previne cititorul că nu are intenţii exhaustive, 
fiecare eseu fiind, în sine, o ars aperta; apoi, îi permite o abordare 
formală liberă, prepoziţia în cauză având rolul unei invitaţii la dialog, 
dar şi la meditaţie.  

Demersul autorului – aflat el însuşi în dubla ipostază de 
emiţător şi transmiţător – nu este o comunicare despre comunicări, ci 
o sumă de comunicări despre avatarurile procesului creator, a 
problemelor fundamentale care-l frământă pe compozitor, toate fiind 
grefate pe realităţile vieţii muzicale contemporane. Ideile sunt expuse 
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într-un limbaj ce îmbină un stil eseistic elevat şi discret, cu rigoarea 
ştiinţifică a cercetătorului obişnuit să prospecteze profunzimile 
cunoaşterii umane. Fiecare tabletă reprezintă o provocare, o 
„mănuşă‖ aruncată nu unui adversar, ci unui cititor dispus să o 
„ridice‖, meditând asupra speculaţiilor, reflecţiilor, certitudinilor, a 
semnelor de întrebare sau a punctelor de suspensie oferite sau 
propuse de reprezentările ideatice ale autorului. Expunerea 
împleteşte eterofonic, în proporţii bine cântărite, tranzitivul, reflexivul şi 
narativul, autorul mânuind cu nonşalanţă termeni aparţinând 
muzicologiei, esteticii, epistemologiei, fenomenologiei muzicii, 
filozofiei, psihologiei, matematicii, fizicii. Liviu Dănceanu, însă, nu 
adaptează, ci pur şi simplu „aclimatizează‖ noţiuni şi concepte 
aparţinând altor domenii, operând conexiuni, distribuind, atribuind şi 
asociind acestora sensuri şi semnificaţii noi, păstrând semnificantul şi 
re-evaluând semnificatul. Astfel, avem de-a face cu „muzici tranzitive, 
reflexive sau narative‖ dar – după cum vom vedea – şi cu muzici 
asociate modelelor temperamentale hipocratice. În toate aceste 
cazuri, autorul ne atrage atenţia, cu modestie, că [...] orice poveste 
muzicală este imposibil de zugrăvit într-un alt sistem semiologic

1
, şi că 

unele scenarii propuse sunt realiste, verosimile, iar altele utopice, 
posibile doar în plan teoretic, speculativ

2
. Maniera enunţării temelor 

ne trimite cu gândul la compozitorul Dănceanu, care-i sugerează 
scriitorului cu acelaşi nume, ca toate secvenţele cognitive expuse să 
fie anunţate utilizând tehnica leit-motivului. Ceea ce – după cum vom 
vedea – Liviu Dănceanu şi face, cu multă acribie.  

Înclinaţia autorului către introspecţie îl determină să 
procedeze la o tratare  originală, într-o manieră expozitivă bivalentă. 
Pe de o parte, avem de-a face cu abordări monotematice, fiecare 
expozeu – cu titlul precedat de leit-motivul „despre‖ – reprezentând un 
univers aparte dar, în acelaşi timp, care poate sta la baza unor 
eventuale – şi poate, chiar necesare – dezvoltări complexe. Discuţiile 
„despre‖ limbajul muzical, „despre‖ coordonatele compoziţiei muzicale 
sau „despre‖ varii modalităţi de a compune –  aparent şi ocazional, 
subiecte separate – constituie, în realitate, teme complementare, 
definind, pe ansamblu, conceptul de compoziţie muzicală. Eseurile 
„despre‖ inefabil, metaforă, capodoperă, „aclimatizează‖ în plan 
muzical noţiuni emblematice pentru opera de artă, fiecare categorie 
integrându-se în concepte estetice şi filozofice complexe; la fel, 
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fenomenologia interpretării muzicale, practicată şi teoretizată de 
Sergiu Celibidache, este parte organică a doctrinei filozofice idealiste. 

Pe de altă parte, Liviu Dănceanu ne oferă şi o ostinată 
expunere binomică a unor probleme, în care termenii, desemnând 
concepte, sunt într-o aparentă opoziţie, ei fiind, de fapt, 
complementari. Autorul ne propune o serie de ecuaţii cognitive 
dualice, precedate tot de leit-motivul „despre‖, pendulând între: 
tranzitivitate şi reflexivitate, invenţie şi descoperire, ordine şi haos, 
centru şi margine, timp şi spaţiu, regionalizare şi globalizare, 
coordonare şi subordonare, greşeală şi eroare, natură şi cultură, 
filozofie şi muzică, ştiinţă şi muzică. Practic, aceste expuneri, mono 
sau bitematice, pot constitui – după cum spuneam – ele însele, teme 
pretabile la ample dezvoltări variaţionale, de sine stătătoare. Global, 
însă, toate aceste exegeze miniaturale, conexate ca într-o catenă 
ramificată, evidenţiază intenţia autorului care ne invită la o 
permanentă şi profundă meditaţie de musicae natura.  

Primul „despre‖ aduce în discuţie, aşa după cum era de 
aşteptat, natura limbajului muzical: Este muzica un limbaj? Şi dacă 
da, ce fel de limbaj? Natural? Artificial?

1
. După ce procedează la o 

paralelă densă între cele două tipuri de limbaj, autorul demonstrează 
că între ele nu există o opoziţie radicală, dar atrage atenţia că 
utilizarea nejustificată şi excesivă a unor mijloace matematice sau 
electronice, duce la denaturalizarea şi artificializarea limbajului sonor 
şi, în consecinţă, la dezumanizarea lui, prin anularea punţilor de 
legătură cu publicul. Într-un alt eseu

2
 semnalează existenţa, deja, a 

unui sindrom al muzicii tehnologice, ceea ce constituie o nouă 
dimensiune muzicală.  Dar, ţinând cont de cazuri precedente, nu este 
exclusă nici posibilitatea – continuă autorul – ca ceea ce aparţine azi 
unei minorităţi „elitiste‖, mâine să aparţină unei majorităţi „domestice‖. 
Procedând la o altă paralelă între rolul artei şi cel al ştiinţei

3
 – în 

sensul că arta transmite, în special, cunoştinţe iar ştiinţa transmite 
informaţii – autorul afirmă importanţa comunicării în ambele domenii, 
ea fiind posibilă doar printr-o ordonare a limbajului, artistic şi/sau 
ştiinţific. Cu toate că nu-şi propune să răspundă aici, autorul 
avansează, totuşi, întrebarea despre cum ar arăta, de exemplu, o 
formulă matematică exprimată printr-o secvenţă sonoră. Această 
provocatoare interogaţie ne aminteşte de profeţia esteticianului Max 
Bense, care spunea, prin anii ‘70 că în curând, omul va ajunge o 
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termită electronică cu instincte programate. Ceea ce nu-i imposibil, 
după cum merg lucrurile. Probabil că de aceea, tot pe-atunci, 
cineastul francez Claude Lelouche –  intuind, ca şi Herbert Marcuse ,, 
ce se va întâmpla mâine‖ – striga imperativ: „Opriţi Planeta! Vreau să 
cobor!‖. 

Pornind de la ideea că o operă muzicală împrumută de la 
creatorul ei unul sau mai multe dintre modelele temperamentale 
evidenţiate de Hypocrate, Liviu Dănceanu realizează o interesantă şi 
originală clasificare a gradelor de narativitate specifice limbajului 
muzical: 1. hipernarativitate, specifică ,,muzicilor sangvine‖ – intens 
epice, schizoide, cu treceri subite de la o structură sonoră sau de la o 
stare la alta; 2. narativitate propriu-zisă, proprie ,,muzicilor colerice‖ – 
contrastante, în special pe suprafeţe mari, afirmând procese 
dezvoltătoare de o anumită amploare; 3. hiponarativitate, 
caracteristică ,,muzicilor flegmatice‖ – destul de constante, detaşate, 
,,cu relativ succinte transgresări în planul cineticii muzicale‖; 4. 
contemplativitate, specifică ,,muzicilor melancolice‖ – preponderent 
lirice, meditative, ,,cu alură de staze sonore‖

1
. 

Intrând în laboratorul de creaţie, care-i este familiar, Liviu 
Dănceanu ne propune imaginarea compoziţiei muzicale ca fiind 
produsul unui sistem cartezian de coordonate: abscisa trasează, pe 
orizontală, axa distincţiei dintre empiric şi reflexiv, iar ordonata, pe 
verticală, pe cea a diferenţei dintre intuitiv şi raţional.  Lor le 
corespunde un raport dintre conştient şi inconştient (primul caz) şi 
dintre voinţă şi putinţă (al doilea caz)

2
. Ideea este continuată pe 

parcursul unui alt ―despre‖, analizând problematica atitudinală faţă de 
actul componistic. Aici delimitează atitudinea empirică – bazată pe 
tatonarea unor experienţe senzoriale, spontane sau sedimentate – de 
atitudinea reflexivă – care ia în calcul faptul că gestul creator trece 
prin filtrul inteligenţei, raţiunii, judecăţii şi determină un model 
analitico-sintetic axat pe re-compunerea proiectului componistic din 
părţile lui componente. Procesul componistic, spune autorul, reuneşte 
multă invenţie şi puţină descoperire, concluzionând că invenţia este 
sfârşitul căutării iar descoperirea este începutul ei

3
. 

În această cursivă trecere de la un ―despre‖ la altul, autorului 
nu-i putea scăpa actuala problemă a regionalizării şi globalizării, 
aclimatizată şi în domeniul muzicii. Aici, Liviu Dănceanu vede 
globalizarea ca pe un fenomen diferit de procesul relaţional de 
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dependenţă care acţionează în sfera economicului şi politicului, 
comparabilă cu „o oglindă în care fiecare îşi priveşte  propria faţă‖, şi 
care „reflectă mai mult imagini individuale decât de grup‖. Perioada pe 
care o trăim este bântuită de puseuri nostalgice: compozitorii au 
preponderent nostalgia viitorului, iar publicul pe cea a trecutului, 
europenii sunt sunt năpădiţi de delirul exoticului, de tentaţia 
orientalizării, în timp ce extraeuropenii de dorul formalizării şi 
occidentalizării

1
.     

Referindu-se la mult dezbătuta problemă a comunicării prin 
muzică, autorul descrie un interesant traseu al procesului 
comunicaţional. Acesta porneşte de la emiţător – recte compozitorul, 
cel care crează mesajul muzical – şi este preluat de transmiţător – 
adică restitutorul, sau „executorul testamentar‖, cum îl numeşte Sergiu 
Celibidache. Muzica este cea care favorizează interacţiunea 
emiţătorului cu receptorul. Drumul străbate un canal de transmisie cu 
varii profile, mesajul ajungând la receptor prin intermediul sălii de 
concert sau pe cale electronică şi computaţională. Mesajul este însă 
denaturat, mai mult sau mai puţin, de anumiţi factori perturbatori, de 
natură fiziologică, psihologică sau axiologică. La cine ajunge mesajul? 
La un receptor oarecare, în persoana unui beneficiar involuntar al lui, 
sau la adevăratul destinatar, publicul vizat direct, premeditat? Aceste 
probleme sunt rezumate în concluzia formulată de autor: înţelegerea 
fenomenului muzical – pe cât de complex, pe atât de eterogen – se 
bazează pe înţelegerea a două operaţii fundamentale ale fenomenului 
comunicaţional, recte codificarea şi decodificarea mesajului

2
. 

Cum era de aşteptat, acest pelerinaj prin hermeneutica spaţiului 
sonor nu putea ocoli vasta, spinoasa şi actuala problemă a 
fenomenologiei interpretării muzicale, punct în care se întâlneşte, 
inevitabil, cu celestul Celi (permiţându-mi să utilizez, aici, apelativul 
―inventat‖ pentru Celibidache de profesorul romaşcan, Gheorghe A. 
M. Ciobanu). Conform acestui concept, unica realitate muzicală 
verosimilă se află în însuşi actul intenţional al conştiinţei restitutive, 
care îl constituie. În fenomenologia muzicii, nimic nu e spus decât în 
funcţie de ceea ce a fost şi de ceea ce va fi. Actul restitutiv este un 
ritual de invocare a spiritului muzicii, pe care, asemeni unui sacerdot, 
îl oficiază dirijorul, întru geneza opusului sonor

3
. 

De la înălţimea experienţei didactice pe care o are, profesorul 
Dănceanu nu putea eluda problema învăţământului muzical. 
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Expunerea este ca o tuşă singulară, accentuată şi mohorâtă. Aici 
autorul nu critică, ci doar constată cu tristeţe cauzele stagnării 
învăţământului muzical românesc, pe care le sintetizează în patru 
puncte: mentalitatea păguboasă care menţine segmentarea 
învăţământului în obiecte de studiu autonome, indiferenţa profesorilor, 
pregătirea lor fragmentară, rezistenţă la asamblarea unor domenii în 
entităţi cuprinzătoare

1
.  

Fiind un muzician pe care l-a consacrat opera sa, şi nu critica 
muzicală, Liviu Dănceanu face un pas înaintea înţelepţilor despre care 
Jeune Hermite spune că stau într-un colţ, observă totul şi tac. 
Analizând cauzele pentru care muzica românească contemporană nu 
e promovată şi apreciată la justa ei valoare pe plan internaţional, 
compozitorul acuză agresivitatea mediocrităţii în raport cu valorile 
autentice, măsurile discriminatorii pe care le aplică – de multe ori, şi 
nu întotdeauna justificat – comunitatea profesională mondială în 
procesul de valorizare şi ierarhizare a performanţelor, dar şi 
dezinteresul instituţiilor autohtone specializate

2
. Pe bună dreptate 

afirma Mircea Maliţa: „Culturile sunt egale din punct de vedere al 
vocaţiei lor. Mijloacele de care dispun le fac inegale‖. 

Ideea că orice operă muzicală se exprimă într-un sistem 
semiologic specific, intraductibil în alt sistem, dar nu şi incomunicabil, 
este susţinută de cuvintele academicianului Ştefan Niculescu, pe 
care-l citează şi autorul nostru în finalul unui ―despre‖: ―«Dacă muzica 
ar putea fi tradusă integral în cuvinte, evident, nu am mai avea nevoie 
de muzică»‖. Iar Liviu Dănceanu, inspirat, adaugă: Şi, zău, ar fi 
păcat

3
. 
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