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Am ales să intitulez astfel acest eseu dorind să sugerez 

o conexiune a cărei problematică continuă și în zona 
adminstrativă a organizării vieții noastre cultural-instituționale. 
În fond, pentru sfera culturii, în ce constă necesitatea de a avea 
și menține instituții? Răspunsul simplu și imediat vine din chiar 
una dintre definițiile culturii, ca fiind tot ceea ce se transmite și 
modelează în afara căilor de natură genetică. E vorba de ceea 
ce coagulează lumea într-o sferă metaorganică, numită în 
general conștiință. Cultura se edifică în și prin conștiință. La 
rându-i, aceasta începe să capete osatură atunci când individul 
trece de etapa imitației, ca experiențiere și însușire a unui 
model exterior, în aceea a creației, ca inițiere a unui model 
interior. Condiția fundamentală constă în a te afla în lume. Apoi, 
în faptul de a lumi (locui), survine cu necesitate comunicarea 
între ființătorii unei lumi anume, determinabile ca loc și moment. 
Acestea nu rămân fixe în raport cu teritoriile geografice sau 
duratele epocilor. Altfel zis, substanța culturii – intonaționalul – 
transgresează reperelor exprimabile obiectiv – instrumental – 
pe o hartă a regiunilor sau evenimentelor. 

Fondul de nutrire și transmitere a situației de cultură se 
constituie prin limbă. La nivelul substanței vorbim de limbaje 
verbale și nonverbale, între cele din urmă clasificându-se și 
muzica, ca limbaj nonverbal universal. Universalitatea muzicii 
ca limbaj este însă discutabilă, întrucât, ca orice limbaj, implică 
o valoare de semnificație. Or, muzica nu declanșează 
semnificații prin ea însăși, ci, în cel mai bun caz, este asociată 
interpretativ unor stări. Peste tot, acolo unde sunt oameni 
laolaltă (într-o comunitate), vom afla și manifestări muzicale. 
Dar, în fenomenalitatea ei, o anume muzică nu va declanșa 
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univoc o aceeași stare. Dimpotrivă, tresar o multitudine de stări, 
diferind nu atât între indivizi, cât mai ales între comunități. 
Deducem din asta că elementul de diferențiere este determinat 
preponderent de semnificație și mult mai puțin sau deloc de 
constituția psihică / emoțională a persoanelor. Persoanale se 
emoționează prin prisma trăirii presemnificate, iar nu a 

înțelegerii semnificatului ca atare, ceea ce nu este totuna cu o 
relaționare directă, nemijlocită (fenomenală). Prin urmare, avem 
de-a face cu o emoție de trăire culturală prejudecată, 
inautentică; o pseudotrăire. Atât anvergura, cât și autenticitatea 
(valoarea) trăirii culturale sunt condiționate de cultura individului 
ca persoană din și în lume, în mod experiențial semnificativ 
(intențional) și asumat (raportat unui orizont de destin).    

Trecând de etapa / meniul semnalelor sonore, care 
semnifică doar în plan existențial și având un caracter pur 
lucrativ, semnificațiile care transcend semnalul se propagă 
simbolic prin limbă. În forul conștiinței limba catalizează relația 
dintre intenție (scop) și înțeles (realizare) astfel încât să se 
contureze atât un suport tehnic, de manifestare, cât și unul 
expresiv, de autenticitate. Unul deservește concretitzarea prin 
intermediul formei, celălalt ține de sugestibilitate, fiind interfațat 
de expresivitatea unei anumite exprimări. Din primul se 

generează și instituie civilizația, din cel de-al doilea, la propriu, 
cultura. Pe linie formală, funcția civilizațională a limbii dezvoltă 
competențe de ordin practic. În plan expresiv, cultura 
accentuează pe reflexivitate. Pe această ramificație se 
developează două fețe de comportament cultural: tradiția și 
creația.  

Ramura tradiției servește la formarea acelor cadre de 
conservare și predare numite generic instituții – familia, 
comunitatea, statul, în toate aspectele lor particulare. În sfera 
culturii, instituția legitimează individul ca persoană aptă să 
participe și să deservească viața comunitară. Însă, oricât de 
competent, individul va avea mereu nevoie să fie legitimat și să-
și recapete legitimarea. De aici, ciclicitatea formării și 
conservării, predictibilitatea manoperării. Fundamentându-se pe 
aspectul formal al semnificării, instituțiile dezvoltă un algoritm al 
sofisticării discursive, totodată cu anonimizarea identității ca 
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valoare de personalitate. Prin aceasta, persoana devine 
dependentă de recunoașterile instituționale, chiar dacă nu le 
agreează. 

De cealaltă parte, pe ramura creației persoana se cultivă 
ca personalitate, modelând nemijlocit, prin chiar faptul operei 
sale în act, devenirea celorlalte conștiințe, ca și pe aceea 
personală. Ele creează în și prin caracterul simplității, în afara 
oricăror norme de parcelare și metri de periodizare. Fără de loc 
și moment în deschidere, opera lor nu se poate comensura 
delimitativ. Personalitățile autentice necontenesc cursiv în actul 
operei în mod informal, creator, neredativ și, ca atare, inimitabil.  

Putem analoga persoana conformă cu execuția sonoră 
instrumentală, iar pe aceea inconformabilă (imuabilă, fără rest) 
expresiei intonaționale, cu adevărat muzicală, a cântului. 
Intonaționalul presupune oralitate și prezență nemijlocită în act, 
într-un curs (flux) de factură heracleitică, manifestat și adresat 
lăuntric (aconceptual). Accentuând pe tehnicitate, 
instrumentalul pretinde intermediere (instrument / 
instrumentare) eleată și posibilitatea mijlocirii ca înlocuire din 
act prin simulare (manoperare exterioară). Instrumentalul este 
pasibil repetării, redării, reprezentării, înregistrării, multiplicării. 
El tinde performativ la rangul de eveniment excepțional, 
formidabil, memorabil, statutar. Spre exemplu, temperanța 
scării intonaționale (octava cromatică) a făcut posibilă instituția 
filarmonicii. În faptul instrumental se practică o restitutio ex 

intregum, lucrând cu ceea ce rămâne dintr-un dat originar, 
autentic, astfel încât să se aproximeze sau simuleze formal 
întregul ca model compus / compozabil. Firesc, intonaționalul 
evită discret înfățișarea, cultivându-se ca prezență lăuntrică, 
unică și fără „prestanța” apariției spectaculoase, evenimențiale, 
ca zgomot strălucitor. De aceea, adesea, din perspectiva 
mediocrității se și confundă caracterial cu ordinarul, banalul, 
platitudinea, nefolositorul. 

Dacă instrumentul muzical este mânuit sub atributul de 
extensie a vocii personale, respectiv din perspectiva 
lăuntricului, ne păstrăm în intonațional. Dar atunci când 
execuția instrumentală excesivizează, ocultând până la 
amputare expresivitatea vocală a intonaționalului, ne aflăm în 
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situația unui derapaj cultural cu substrat etic. Căci cel care-și 
propune o atare performanță, se ia pe sine ca prim și unic 
beneficiar, jucând oferirea fără a da cu adevărat ceva de la/din 
sine. Inevitabil, rezultă comportamentul concurențial, exclusivist 
și comercializabil. El urmărește câștigul în toate formele sale, 
de la plată la notorietate. Este bine și corect așa câtă vreme ne 
situăm în cadrul serviciilor de consum, delectare, divertisment; 
acolo unde valoarea se comensurează prin raiting, respectiv 
prin nivelul social / comercial de consum / vânzare. Însă, o 
problemă insolvabilă a fost, este și va rămâne recunoașterea 
personalității (valorii intonaționale) în raport cu și de către 
instituțiile concepute pe criteriile evaluării și conformării 
(instrumentale). Consecința imediată se relevă prin griparea 
asimilării repertoriale în cadre deja probate, revolute și pe 
calapodul cărora s-au configurat și persistă în vremea noastră 
mai toate instituțiile de concerte și spectacole. E greu ca 
acestora, asociate încurajator și unui public care mineralizează 
mental în dezideratul acelorași tipare estetice, să li se 
convertească orientarea și către alte orizonturi, mai puțin 
experiențiate sau chiar de avangardă.  

Aici și acum, suntem într-o epocă în care, preponderent, 
cântul intonațional s-a exhibat în excesivitatea execuției 
instrumentale. Tradiția se confundă cu popularitatea (vezi 
muzica populară), valoarea cu circul performativ (vezi 
divertismentul, vedetismul, mediocrizarea percepției critice) iar 
noutatea de limbaj este anatemizată aprioric ca expresie 
indigerabilă atunci când, paradoxal, autorul are cutezența 
simplității și autenticității. Ne sufocăm imperceptiv în mediul 
unei epoci heteroclite, care, inevitabil își caută modele de 
perenitate într-un trecut imaginar - muzeal, lipsit fiind de 
valoarea prezenței autentice. Consecința culturală imediată 
este formalismul postumanist, prin amnezierea dezideratului 
celui mai profund al artei în raport cu idealul uman: omenosul. 

Omul tinde perseverent să se decupleze substanța omenosului, 
care se proiectează tot mai fad ca metaforă a unei calități 
utopice.  

Așa cum în România instituțională sărbătorim tautologic 
„zilele muzicii românești”, în mentalitatea marelui public 
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meloman standardul de actualitate se comensurează exclusiv 
prin apariția unor interpreți – instrumentiști și compozitori – 
inediți exclusiv ca persoane, iar nu ca atitudini și/sau conținuturi 
(conștiințe / valori) de expresie / expresivitate. Confundăm și 
legitimăm pe este prin asemănarea cu precum a fost, 
excluzându-l radical pe acum ar putea să fie (și) altfel. 

Valabilitatea eroului (modelator, exemplar) se proiectează 
șinelat în virtualul legendarului sau fantasmagoricului. Tindem 
astfel să ne retragem stării culturale cu valențe de epocă, dând 
la manivelă nostalgii revolute și pulsiuni diletantice. Nu reușim 
să contribuim prin asta decât la o supra-abundență de 
anonimitate, anulându-ne nefericit posibilitatea valorizării 
propriei vieți. În cele din urmă, natura petrecându-ne, desigur, 
trăim, dar de pomană. 

 
 

SUMMARY 
 

George Balint 
Intonational and/or Instrumental 
 
The essay entitled “Intonational and/or Instrumental” expresses 
a critical doubt. If confronted with our times – a complex, 
globalist, singular, and hence not easily definable cultural age – 
the intonational is assimilated to an excessive display of 
instrumental performance, and is thus easy to deliver to the 
world of business, where production is animated only by the 
factuality of consumerism. Consequently, the individual’s inner 
universe is inhibited and crippled to its most grotesque. The 
scream replaces the song, the clown the artist, while what is 
human is converted into post-humanism. Humaneness is 
dissipated as a metaphor of utopia. 
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