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   INTERVIURI 
 
 

De vorbă cu Nicolae Brânduş 
 

 

Andra Apostu 

 
Compozitorul Nicolae Brânduș, pianist cu experiență, ne 

vorbește despre muzica sa, despre ce înseamnă să faci parte 
din avangarda muzicală dar și despre cercetările sale 
muzicologice care privesc muzica din perspectivă 
transdisciplinară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom face aşadar, o călătorie în lumea compozitorului 

Nicolae Brânduș, fără ocolișuri, pentru a descoperi cum își vede 
domnia sa propria creaţie și, în același timp, pentru a-l prezenta 
ca observator atent şi comentator activ al contextului muzical în 
care a viețuit și compus.  
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A.A.: Ați început cariera muzicală cu studierea pianului 
și ați performat ca solist în țară și în străinătate o lungă 
perioadă de timp. Ați obținut premii și distincții naționale și 
internaționale și ați fost timp de 10 ani solist al Filarmonicii din 
Ploiești. Cât de important este studiul unui instrument pentru un 
compozitor? 

N.B.: Fac muzică de la 5 ani, asta înseamnă aproape 80 
de ani. Am început ca pianist, instrumentul pe care ulterior l-am 
aplicat și dezvoltat în compoziție și spre cercetările mele 
muzicologice. Cred că este o cale normală; un muzician nu 
poate să-și merite titlul dacă nu deține o practică instrumentală 
împreună cu tot ceea ce constituie cultura generală a 
domeniului. Spre a deveni muzicolog trebuie să treci prin toate 
aceste etape de practică a muzicii. Oricine poate vorbi despre 
orice dar pentru orice tip de abordare teoretică a muzicii îți 
trebuie o bază concretă, directă și personală de contact cu 
materia vie a muzicii, pianistică în special, pentru că pianul este 
o chintesență de muzică pe care o poți stăpâni cu propriile 
degete... Mare parte din compozitorii de secol XIX și XX au fost 
pianiști celebri. Nu e suficient să asculți muzică ori să citești și 
să enunți diverse teorii despre artă sau orice altceva: o 
beletristică de idei, în cel mai bun caz. Ceea ce lipsește este 
tocmai concretețea unui mesaj, spre a se putea include într-o 
relație științifică cu opera de cunoaștere. 

 
A.A.: Cum a apărut impulsul pentru creație? 
N.B.: Pentru compoziție am avut întotdeauna o 

înclinare. Am avut permanent dorința de a crea. Am câteva 
schițe pe care le făceam în perioada 10-14 ani pe care le țin dar 
la un moment dat o să le ard... Sunt încercări de compoziție în 
care „se vedea” ceva dar nu ceva deosebit. Pueril, desigur, 
fiindcă nu aveam vreo pregătire chiar minim necesară. Am fost 
destul de recent la un concurs pentru copii, de pian și 
compoziție. Am descoperit la câte unii lucruri foarte interesante, 
unele înlănțuiri armonice care nu puteau să-i apară cuiva format 
într-o anume cultură muzicală standard. Însă erau foarte 
interesante și savuroase. Se știe, de altfel, că la cea mai 
fragedă vârstă copiii sunt geniali! Într-un fel a fost și destinul 
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meu: cântam fără nicio dificultate la toate instrumentele 
muzicale pe care le primeam în dar, inclusiv la armonica cu 
bumbi, pianul de jucărie, si vocal (fără schimbare de intonație!) 
care au cam încetat când, forțat de familie, am început să 
studiez pianul după 5 ani, metodic, cu intrări și ieșiri din pian 
(etc.) și toate “ororile” de resort ale vremii. Am revenit la 
frumusețea muzicii abia în adolescență și poate la dotația 
muzicală a primilor ani de viață. 

 
A.A.: Cum v-a ajutat experiența de interpret în a 

descoperi tainele compoziției? 
N.B.: Treaba cu compoziția m-a bântuit dintotdeauna. 

Inițial mi-am dorit, totuși, să fiu pianist și am muncit mult pentru 
asta. Văzând că am o reală deschidere – i-aș zice chiar 
temperamentală – față de muzica contemporană, m-am afirmat 
într-o perioadă în care am început să răzbat în lumea muzicală, 
printr-o serie de interpretări din muzica clasicilor secolului XX – 
Prokofiev, Bartók, Enescu, Ravel, ș.a.m.d. I-am cântat într-o 
perioadă în care nu erau prea prezenți în viața noastră 
muzicală (sfârșitul anilor ʼ40 și anii ʼ50) când muzica 
contemporană nu era așa des întâlnită în sălile de concert. Pot 
afirma că primii mei profesori de compoziție au fost acești mari 
clasici ai secolului XX. Le-am studiat partiturile și pot spune că 
îi cunosc. Nu cunoști o muzică până nu o practici, până nu îți 
trece prin mână, prin sensibilitate, prin toată ființa ta. În această 
perioadă mi-am descoperit profesorii și mi-am dezvoltat gustul 
pentru această profesie, să îi zic, pentru acest tip de 
creativitate.  

 
A.A.: Ați studiat pianul cu una dintre cele mai cunoscute 

figuri ale pedagogiei pianistice, Florica Musicescu și, mai apoi 
cu Muza Ciomac. Cum au fost experiențele cu aceste mari 
Doamne ale pianului?  

N.B.: Am „studiat” cu Florica Musicescu când aveam 
vreo 7 ani – ea era o emblemă a pianisticii românești – dar, din 
păcate, nu am fost prea apropiat de acest mod de abordare a 
studiului pianistic. Eu nu aveam o cultură muzicală deosebită, 
familia mea nu era una de muzicieni, tatal meu era militar cu 
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funcții importante în Armata Română, mama se îngrijea de 
toate cele din familie, amândoi erau iubitori de muzică dar atât. 
Am devenit elev la Conservatorul Regal de Muzică și Artă 
Dramatică de la 11 ani unde aveam colegi și cu 10 ani mai mari 
decât mine și citeam solfegii foarte bine, aveam o abilitate 
muzicală bună. Mai apoi (după 1947) când am trecut în Școala 
Medie de Muzică Nr.1, am luat contact cu o lume muzicală mai 
apropiată de vârsta mea, o lume mai diversă și mai formată. Îmi 
făceam cursurile de cultură generală la Liceul Dimitrie Cantemir 
– unde toată familia mea, câteva generații, a mers de asemeni 
– și muzicale dincolo. Acolo l-am întâlnit și pe colegul si 
prietenul meu de o viață, Dinu Ciocan, pentru prima dată, și pe 
mulți alții care mi-au rămas în suflet de-a lungul tuturor anilor ce 
au urmat. 

 
Abia de la 14 ani încolo mi s-a deschis cu adevărat 

lumea muzicii și am început să cânt sonate de Mozart, de 
Beethoven. Am fost repartizat la profesoara Gina Solomon, 
care încet-încet și cu înțelepciune mi-a format gustul pentru 
muzică. Cred că acolo am început să fac muzică cu adevărat, şi 
mi-am dat seama întrucât școala Musicescu nu mi se potrivea. 
Mă luptam mult cu dificultățile de ordin tehnic pianistic, nu eram 
un pianist de circ prin dotație naturală (ca mulți dintre colegii 
mei) capabil să rezolve tot felul de chestii de agilitate, octave, 
pasagii incomode, etc. fără nicio dificultate, simplu și la 
îndemână. Îi port un mare respect Ginei Solomon pentru că mi-
a deschis porțile muzicii și pentru faptul că prin ea am ajuns la 
marea artistă, pianistă și profesoară Muza Ciomac – soția lui 
Emanoil Ciomac – care a lucrat cu mine ani de zile absolut 
gratuit. La fel și celelalte profesoare cu care am lucrat. Târziu 
am aflat că lecțiile de pian se și plătesc!! – eu, mai ales că 
părinții mei s-au prăpădit înainte de anii ʼ50 – nici nu aș fi avut 
cu ce plăti! După ce am intrat în Conservator (1952) am obținut 
toate bursele posibile: Bursa George Enescu, Bursa 
Republicană, Bursa Socială... din ele am trăit și m-am întreținut. 
Ani de zile am lucrat cu Muza Ciomac și îi port o amintire 
extraordinară, era o persoană de o cultură și o finețe deosebite. 
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A.A.: Ați trăit într-o perioadă în care George Enescu era 
încă în țară, l-ați cunoscut? 

N.B.: Pe Enescu nu l-am cunoscut în perioada în care 
mai era în țară însă am în minte o imagine vie de la ultimul 
concert pe care l-a susținut aici în București, la sala Aro. M-am 
strecurat în sală – nu mi-aș fi permis să cumpăr bilet – prin 
mijlocirea unui unchi care locuia în clădire și care l-a rugat pe 
mecanicul blocului să mă introducă și pe mine în sală. Am stat 
pe culoarul dintre două rânduri de scaune până când o doamnă 
miloasă m-a tras lângă ea și am putut sta jos cât a durat 
concertul. Mi-l amintesc pe Enescu atât de clar, atât de vie îmi 
e imaginea, de parcă ar fi aici... avea o gestică dirijorală 
caracteristică... era gârbovit și dirija cu mâinile înainte...  

 
A.A.: Cum era atunci învățământul superior muzical și 

cum a evoluat până astăzi? Mai cu seamă că sunteți încă în 
contact direct, din perspectiva de profesor, cu Conservatorul 
bucureștean.  

N.B.: În Conservator au început lucrurile foarte bine, 
metodic, organizat, învățământul era de o foarte bună calitate, 
profesori de elită, în schimb calitatea studenților era în general 
medie. Nu era o selecție foarte bună, trebuia doar să ai un 
oarecare talent pentru muzică și puteai intra acolo. Și erau 
oameni foarte talentați, Slavă Domnului, țara asta a avut și are 
destulă rezervă de talent. Doar că din punct de vedere 
intelectual, cei intrați prin conservatoare mai lăsau de dorit. 
Erau buni instrumentiști, unii, dar fără baze culturale suficiente. 
Totuși, cu ajutorul școlii reușeau să răzbată cât de cât în lume 
și în viață. Vârfurile, și atunci și acum, nu sunt mai multe într-o 
generație. Sunt la fel de puține. În schimb, între timp, nivelul 
mediu al școlii s-a ridicat foarte mult și s-a ajuns ca până prin 
anii ʼ80 să nu aibă acces în Conservator decât cei foarte buni. 
Cum este azi e cu totul altfel. Îmi vine uneori greu să-mi mai 
urmăresc perspectiva... 

După ce am terminat conservatorul ca pianist, cu toate 
onorurile, voiau să mă trimită la Moscova să continui studiile de 
pian dar eu mi-am dat seama că nu asta îmi doream, nu mai 
vedeam o perspectivă majoră în zona asta. Aveam mari 
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probleme de cultură pianistică. Am descoperit, însă, o 
profesoară de la care am reușit să învăț câteva chestiuni 
esențiale de tehnică elementară, Dusi Mura. Am lucrat cu ea 
vreo doi ani de zile, în ultimii doi ani de studiu, care m-au 
desțelenit într-un fel, dar era o muncă ce trebuia să se fi făcut 
într-o etapă mult mai crudă a formării mele. Lucram cu ea 
elemente de tehnică pianistică pură, mișcările complexe ale 
mâinii, lucruri care țineau de mușchi și automatizare. E o 
cultură pianistică de bază ce trebuia făcută la timpul potrivit. 
Dusi Mura își făcuse studiile muzicale la Budapesta unde 
activau mari profesori ca Bartók, Dohnányi și câți alții. După o 
perioadă de câțiva ani de predare la Conservatorul din 
București a fost determinată sa plece deoarece era greu să-și 
adapteze stilul cu cel al coconetului de resort din instituția 
respectivă. După absolvența secției de pian a Conservatorului, 
deci, am devenit solist la Filarmonica din Ploiești și am 
funcționat acolo 10 ani. Era exact ce îmi trebuia ca să pot să 
îmi fac studiile de compoziție.  

 
A.A.: Orice student instrumentist visează la o carieră 

solistică. Dvs., în perioada studenției ați început ușor ușor să vă 
îndreptați către compoziție. Cum s-a întâmplat? Ați început să 
compuneți încă din perioada în care erați student la pian? 

N.B.: Asta se întâmpla între 1952-ʼ57, când studiam la 
Conservator la secția pian. Compoziția o „făceam” mergând 
deseori acasă la colegii mei de la compoziție și ascultând 
comentarii și muzică. Exista un grup, într-un fel patronat de 
Mihail Andricu, grup în care se asculta muzică contemporană, 
jazz etc., și erau câțiva care se duceau la el acasă – primea 
discuri de la prieteni din străinătate. Se duceau și Aurel Stroe, 
Niculescu, Olah, Vieru și alții. Grupul acesta era un fel de 
contrapartidă a școlii lui Mihail Jora, un profesor mult mai 
tradiționalist și cu care nu am reușit să mă înțeleg niciodată. 
Acest grup provenit de la Andricu era compus cam de studenți 
de la compoziție din aceeași serie cu mine. Și prin contactul cu 
ei am intrat consecvent în lumea muzicii contemporane. În 1955 
am fost trimis la un concurs de interpretare pianistică la 
Geneva. Nu a fost deloc ușor, dacă erai trimis la un concurs 
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însemna că ai trecut printr-o întreagă serie de filtre în primul 
rând artistice și, mai apoi, de altă natură. Pentru mine, orfan 
fiind, nu au fost niciodată dificultăți politice și ceea ce se lua în 
considerare era doar valoarea mea muzicală. Eram mai mulți în 
acest grup trimis la Geneva, Dan Iordăchescu, Teodora 
Lucaciu, Magda Ianculescu, Mihaela Botez, eram eu la pian, 
încă un oboist și un cornist. Eu am ajuns până în etapa a II-a. 
Atunci am stat de vorbă cu un membru al comisiei, i-am cerut 
păreri despre interpretarea mea. El m-a pus să-i cânt din nou și 
m-a făcut să îmi dau bine seama că nu respectam întocmai 
partitura și că nu cântam corect ci instinctiv. Mi-a confirmat că 
am talent dar și că nu am o cultură muzicală adecvată și m-a 
invitat să merg la el în Polonia să studiez. Nu am făcut asta 
pentru că pe atunci începuse deja să mă intereseze compoziția 
mai mult decât pianul. În România nu găseai pe atunci muzică 
sau partituri de muzică contemporană iar eu, când am sosit din 
Elveția, din banii de diurnă mi-am cumpărat un geamantan de 
cărți, de discuri și de partituri. A doua zi m-am și întâlnit cu 
grupul de compozitori care s-au năpustit ca ulii pe ceea ce 
adusesem. Venisem și cu două discuri cu Wozzeck de Alban 
Berg. În fiecare săptămână ascultam la Stroe acasă Wozzeck și 
discutam, și discutam... cu Doru Popovici, Myriam Marbe, Dan 
Constantinescu, Adrian Rațiu... Acest contact permanent pe 
care l-am avut cu ei, în acei aproape doi ani de zile, m-a făcut 
să realizez că pot scrie și eu muzică. Poate chiar mai bună 
decât ce ascultam. Pot să îl consider pe Aurel Stroe ca fiind un 
șef de școală, dacă vreți. 

 
A.A.: Ați participat mulți ani la cursurile de la Darmstadt, 

într-o perioadă înfloritoare și efervescentă a acestora. Spuneți-
ne mai multe.  

N.B.: „Vedea-v-aș la Darmstadt...!”, ne „ura” Mihail Jora. 
Și a avut dreptate, ne-a blestemat bine, că după aceea au fost 
ani de zile în care compozitori români din toate generațiile 
mergeau la cursurile de la Darmstadt. Nemții ne invitau, ofereau 
anual burse. Eu am fost la vreo 7-8 ediții și a fost un contact 
important pentru mine. Când am ajuns eu era, de fapt, cam 
sfârșitul perioadei bune... au fost anii ʼ70 când deja cam venea 
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oricine și își prezenta orice. Însă am avut contact cu profesori 
mari, Stockhausen, Halffter, Berio, Maderna, Kagel, Xenakis, 
Lachenmann, Ligeti – cu niște cursuri - o încântare, și într-o 
limbă germană pe care o puteai chiar înțelege! Daca nu, era 
bine că știai românește, deoarece Ligeti vorbea cam 12 limbi... 
Acolo te întâlneai cu muzicieni de primă mână, nu numai 
compozitori dar și interpreți, frații Kontarsky, de pildă, 
trombonistul Vinko Globokar și câți alții... În acea perioadă am 
scris primul meu concert de pian, (DIALOvaGOS) lucrare pe 
care i-am arătat-o lui Aloys Kontarsky care, deși era un cititor 
fantastic la prima vedere mi-a zis că i-ar lua cam un sfert de an 
să scoată partitura la liman.  

 
A.A.: Cum ați relaționat cu Marțian Negrea, profesorul 

dvs. de compoziție? 
N.B.: Am dorit să merg la profesorul Marțian Negrea 

care mă cunoștea din activitatea mea pianistică. La clasa sa se 
afirmase o deschidere autentică față de muzica contemporană, 
lucru în totală antiteză cu tradiția școlii Jora care predomina în 
Vechiul Regat (așa-i ziceau ardelenii...) Cred că Maestrul ținea 
la mine și la clasa sa aveam întotdeauna ce spune și afla. A 
fost unul dintre figurile cele mai luminoase pe care le-am întâlnit 
în cariera mea muzicală. După un timp, după o perioadă în care 
am tot scris diferite piese de dimensiuni mai mici, Negrea mi-a 
zis cam așa (as vrea să-l citez cât mai corect în graiul său 
ardelenesc în care, parcă, mă regăseam, gândindu-mă la 
antecedentele mele de familie): „D‟apoi, dragă, dacă îmi aduci o 
formă de lied, să fie o formă de Lied; daca este un rondou, apoi 
să fie o formă de Rondou; dacă este o sonată, să fie o formă de 
Sonată. Ce pui dumneata acolo te privește!”. La vremea aceea 
era ceva extraordinar ca apariție în mentalitatea învățământului 
muzical academic! Pe profesor îl interesa forma, coerența 
limbajului dar îți respecta libertatea opțiunii stilistice! În felul 
acesta, în cei 4 ani de lucru cu profesorul Marțian Negrea mi-
am însușit un limbaj propriu pe care l-am dezvoltat în etape, 
care nu sunt puține. În perioada aceea am scris și un ciclu de 7 
Psalmi pe versuri de T. Arghezi, la care o să revin...  
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A.A.: Vă considerați un compozitor de avangardă? 
N.B.: Da. 
 
A.A.: Aș dori să ne spuneți ce condiții trebuie să 

îndeplinească un compozitor de avangardă? 
N.B.: Avangarda e mai degrabă un impuls, o ruptură. 

Avangarda aduce în dezvoltarea generală a culturii o nouă 
orientare, o idee fundamentală nouă, o negație existențială a 
trecutului. Nu întotdeauna producții de avangardă sunt opere 
(muzicale, în speță) care să reziste istoriei. Avangarda produce 
exponate dintre care unele rămân în memoria culturală, altele 
nu dar toate la un loc vizează o revoluționare a gândirii, a 
simțirii și a spiritului muzical. Un compozitor poate fi considerat 
de avangardă doar dacă se naște ca atare: un spirit deschis, 
capabil de a supune totul întrebării și îndoielii, capabil de a 
genera negații fundamentale. O dotație ce nu poate fi mimată, 
ca și inteligența, umorul și talentul. Sau te naști cu ele sau te 
afli în treabă degeaba. Eu am experimentat foarte mult și am 
făcut-o pornind de la idei fundamentale de structură, lectură, de 
practică muzicală. Am studiat și am pus în lucru elemente de 
bază privind improvizația colectivă, semiografia muzicală, 
raportul dintre interpreți și mediul electronic, teatrul 
instrumental. Am scris și un studiu extins privind improvizația 
colectivă publicat în revista Muzica. Improvizația liberă, de 
pildă, ceea ce făcea Globokar la Darmstadt cu o grupă de 
instrumentiști geniali, apărea ca un fenomen singular, 
ireproductibil, care se întâmpla o dată și atât. O gesticulație 
spectaculară unicat, rezumată la sine și inaptă a se constitui 
într-un fenomen cultural care implică o structură profundă 
corect definită și aplicată în indefinite ipostaze. O operă 
muzicală este repetabilă, reperabilă și reproductibilă.  

 
A.A.: Pentru lucrările dvs. ați avut opțiuni literare dintre 

cele mai diverse, de la Ion Creangă la Ion Barbu... 
N.B.: Ion Creangă este unic! Prin tot ceea ce reprezintă 

el. În ceea ce privește poetica, am ales numai versuri de înaltă 
valoare literară: Arghezi, Barbu în special și Eminescu. În ultima 
vreme, Eminescu mă atrage din ce în ce mai mult. În curând va 
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apărea în festivalul Meridian o Microperă pentru pian și voce în 
care am ales mai multe texte de Eminescu și în care aduc și 
muzici de epocă desuete, romanțe și altele, restilizate... Din 
toate am făcut o „operă de buzunar”(!). Lucrarea are și un 
aspect uneori comic, oarecum trivial pe ici pe colo... Ar putea 
apărea și ca un teatru instrumental și ca o piesă camerală 
pentru voce și pian, cu mișcare scenică.  

 
A.A.: Ce înseamnă pentru un compozitor lucrul la o 

operă? Ați compus Logodna, La Țigănci, lucrări care v-au 
solicitat foarte mult și din punct de vedere al timpului dar și ca 
experiență muzicală. 

N.B.: Logodna pentru mine a însemnat o experiență a 
tot ce se putea face în muzica nouă în momentul respectiv. Iar 
unul dintre reperele existente erau Gruppen fur drei Orchester 
de Stockhausen. Trebuia să-ți constitui un primat structural de 
largă cuprindere, capabil să genereze o muzica implicând un 
ansamblu instrumental-coral gigantic, soliști și surse 
electronice, coordonate toate de textul eminescian al poeziei 
Strigoii. Acesta reprezenta, de fapt, partitura acestei trame 
muzicale. Am folosit o serie dodecafonică cu transpoziții 
limitate. Lucrarea am scris-o între anii 1968 – 70 și am avut 
prilejul să i-o arat lui Pierre Boulez la Bayreuth care mi-a cerut 
să i-o trimit prin poștă (era o partitură imensă și grea!); a citit-o 
și mi-a trimis o scrisoare cu aprecieri întru totul pozitive pe care 
o păstrez și pe care poate o voi publica cândva... 

Mai mult mi-au luat ca timp de concepție și realizare 
celelalte două opere. La Țigănci – despre care s-a scris, s-a 
vorbit, a fost editată pe disc și prezentată ca atare în țară, la 
Paris, în Germania... Peste tot numai superlative dar nicio 
intenție din partea vreunei instituții de operă, din țară, mai ales, 
de a o include în stagiune de spectacol. Am scris-o între anii 
1977 – 85. Prima uvertură mi-a luat doi ani. Fiecare element 
scenic a fost prevăzut și caracterizat muzical în germen în 
această uvertură, în nucleu, și, ca atare, a fost prefigurat în 
starea cea mai densă, concentrată, sub toate aspectele. După 
ce am terminat această uvertură toată opera a devenit o 
proiecție a celor expuse in nuce. Procesul de creație, după cum 
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se observă, s-a desfășurat oarecum invers față de modul de 
elaborare a unei astfel de lucrări de gen care se termină, de 
fapt, cu uvertura... Despre funcția bivalentă a acestui spectacol 
este vorba despre o estetică specială pe care am comentat-o 
cu alte ocazii și asupra căreia nu mă mai opresc.  

La fel a fost și cu Tarr & Feather – după povestirea 
Metoda Doctorului Catran și a Profesorului Pană pe o povestire 
fantastică de E.A. Poe, care din punct de vedere al desfășurării 
este și mai complexă. Am lucrat la ea încă vreo 7 ani și nu am 
mai scris nimic altceva în perioada respectivă (2003-2010). 

 
A.A.: Cum vă inspirați? Cum vă vin ideile? 
N.B.: Păi dacă tot am vorbit de Tass & Feather, în 

primul rând subiectul operei lui Edgar Allan Poe este fantastic și 
reprezintă, de fapt, lumea noastră de nebuni, un ospiciu total 
care se termină cu sunetul fugii lui Ceaușescu din Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român de la Revoluție. Sunt 
foarte multe cercuri concentrice și influxuri care îți vin și pe care 
le urmărești. Le urmărești simultan și pe fiecare în parte. 
Fiecare în parte depinde concomitent de celelalte, asta fiind de 
fapt și teoria transdisciplinarității a lui Basarab Nicolescu; un fel 
de hologramă.  

 
A.A.: În ultima vreme observ aplecarea preocupărilor 

dvs. către metoda transdisciplinară aplicată în gândirea 
muzicală. 

N.B.: Da, pentru că este o metodă epistemologică 
aplicabilă în oricare domeniu de cunoaștere. Iar muzica este o 
chintesență a Realității întru totul aptă a fi investigată ca atare. 
Muzica în sine este un cosmos. În muzică poți descoperi tot ce 
găsești în Cosmos, sau mai degrabă, în Cosmos descoperi tot 
ce afli în muzică. Consider că muzica nu este un obiect al 
muzicologiei, ci muzicologia este un obiect al muzicii, așa ar 
trebui să fie. Prin tradiție, muzicologia privește muzica ca pe un 
obiect de studiu. Orice poate fi un obiect de studiu dar muzica 
necesită o privire mai atentă pentru ca muzicologia să nu 
devină și ea o beletristică de idei... Transdisciplinaritatea 
privește muzica și orice alt domeniu ca pe o relație permanentă 
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între ceea ce obiectul realității este în fapt – șurubăria, 
funcționarea – și elementul spiritual, psihic al acestei realități. 
Obiectul este și subiect, cele două contrarii se completează, 
realitatea este contradictorie în sine. E teoria lui Lupașcu dar 
am mai scris despre asta și va apărea o broșură la Editura 
U.N.M.B. cu cele șase conferințe pe care le-am susținut în 
cadrul Școlii Doctorale, pe tema Muzica, obiect transdisciplinar. 
Muzica e o practică vie, o entitate care trăiește, se dezvoltă, se 
amplifică și se nuanțează imprevizibil (cuantic, aș zice). Toate 
se pot descoperi... și se poate închega o teorie, care niciodată 
nu se poate închega, asta e interesant! Acest tertium corpus, 
și-și, care se poate și nu se poate, în același timp. Asta mă 
preocupă în afară de ceea ce mai compun.  

 
A.A.: În zona de creație, ce elemente predomină în 

muzica dvs.? 
N.B.: Am folosit pianul în multe lucrări dar în zona 

solistică am doar două concerte. Iar pentru vioară am o singură 
lucrare, Bowstring, în care am dezvoltat o serie de idei din 
Logodna. În ultima vreme am mai scris pentru vioară și pian și 
mă interesează în mod special zona ezoterică, buddhistă. Din 
Studiile transcedentale, o lucrare simfonică, am extras o Glosă 
și le-am transformat pentru vioară și pian. Ambele lucrări au 
fost dedicate și prezentate în primă audiție de către violonista 
Diana Moș, singura care s-a încumetat a le aborda și a le 
realiza la cel mai înalt nivel artistic. (Aș vrea să văd câți tineri 
violoniști s-ar mai prezenta la Concursul Internațional George 
Enescu dacă Bowstring ar fi piesă impusă!)  

 
A.A.: Ați scris și muzică electronică pentru care ați 

dezvoltat un adevărat sistem pornit de la o idee anume, vorbiți-
ne despre această idee. 

N.B.: Muzica electronică nu prea se scrie, ci se face. În 
ceea ce privește această muzică am dezvoltat o idee, anume 
un sistem de generare a unei infrastructuri sonore în care să fie 
corelate integral pulsația și frecvența sunetului măsurată în 
hertzi. Pornind de la punctul 0, de 16 bătăi pe minut, se urcă 
într-o parte înălțimile și scad ritmurile. E o teorie întreagă 
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despre care am mai scris. Să zicem că am un sistem de 97 de 
sunete înșirate pe o scară din semiton în semiton temperat, și 
97 de pulsații, fiecărui sunet corespunzându-i o frecvență 
proprie a pulsației sale în context, descrescătoare totodată cu 
suișul pe scara înălțimilor. Pulsațiile de sus sunt cele mai lente, 
pulsațiile de jos sunt cele mai rapide. Adică sunt 16 pulsații pe 
secundă pentru cel mai grav sunet, Do. Do-ul din octava 
următoare, are pulsație 8 ș.a.m.d., va crește înălțimea și va 
scădea pulsația. Este un sistem perfect definit și calculat 
matematic. Am lucrat sunete și structuri sonore cu și în acest 
sistem la IRCAM - Paris și, mai ales, în studioul electronic al 
Uniunii Compozitorilor cu inginerul Florin Cazan si doamna 
Erica Nemescu cu care m-am înțeles extrem de bine. Dacă ar fi 
să se enunțe întreaga structură muzicală, de la zero, și să se 
ajungă prin derulare la același enunț global cu toate aceste 
sunete e nevoie de 112 ani! Eu îmi imaginam asta ca pe un 
instrument muzical complex care să enunțe această structură 
muzicală si să o dezvolte în timp de 112 ani. Și, în derulare, să 
se poată interveni cu diferite sculpturi în sunetul general în care 
sa fie „traduse” prin sistem muzică de Brahms, de Chopin, de 
oricine, restructurate conform acestei reconversii. Ar fi un fel de 
instalație care să funcționeze, sa zicem, în vârful unui munte, 
ca un loc de pelerinaj: laic sau nu. Sigur că acest sistem pare o 
utopie dar e realizabil în timp. E o utopie în sens practic adică 
trebuie pus la punct și necesită un anumit angrenaj tehnic 
destul de sofisticat. 

 
A.A.: Ce lucrare reprezentativă aveți care să ilustreze 

acest sistem? 
N.B.: Poate cea mai cunoscută ar fi lucrarea simfonică 

Sin-EUPHONIA. Pentru că am și multe eșantioane de muzică 
electronică lucrate în studio și pe care le-am integrat în diverse 
lucrări. După cum sugerează și titlul, SINeuPHONIA este o 
simfonie cu orchestră mare, două orgi și mediu electronic 
preînregistrat. Orchestra preia și dezvolta „pe viu” structurile 
sonore enunțate de către mediul electronic, structuri pe care le 
urmărește pe tot parcursul muzicii. Muzica se compune din 5 
modele care se enunță pe durate de 5, 8, 13, 20 și 32 de 
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minute într-o hiper–polifonie de rezonanțe naturale centrate 
modal, urmărindu-se o epurare progresivă a straturilor 
polifonice și o centrare purificată în etape a întregului sonor 
până a se ajunge la o rezonanță naturala unică (DO). Printre 
elementele ideatice enunțate se remarcă și se impune 
progresiv o tema a Prohodului din Vinerea Patimilor, lucrarea 
fiind începută în această săptămână a anului 1986, exact în 
perioada dezastrului de la Cernobîl. Am aflat ulterior că 
termenul „cernobîl” înseamnă în limba rusă pelin, care în 
Apocalipsa Sf. Ioan este numele unei stele care va cădea din 
cer și va aduce Pământului o serie de nenorociri... După cum 
se vede, o serie de coincidențe tulburătoare. Întâmplătoare? 
Cine știe... O altă lucrare integral concepută în tehnica 
spectrală pe 12 rezonanțe naturale (aluzie, poate, la cele 12 
Evanghelii din Joia Patimilor) este Oratoriul pe texte din 
Evanghelia lui Toma. Am ales fragmentele cântate datorită 
frumuseții versetelor textului și atât. Ansamblul se compune 
dintr-un cor bărbătesc, soprană și tenor solo și mediu 
electronic, la care se adaugă 2 orgi, de asemenea electronice. 

 
A.A.: Cred că o etapizare a creației dvs. este potrivită, 

mai cu seamă că de-a lungul timpului ați parcurs etape dintre 
cele mai diverse, de la prima, legată mai mult sau mai puțin de 
folclor până la muzica spectrală.  

N.B.: Există etape mai fecunde de creație și etape în 
care aparent stagnezi dar nici atunci nu vegetezi. Sunt procese 
mentale care își au mersul lor... Am urmărit în creația mea 
câteva direcții fundamentale, prima ar fi cea mai mult sau mai 
puțin legată de folclor, în care se încadrează și Simfonia 
Baladă, lucrare cu care am absolvit Conservatorul în anul 1964. 
Mai exact, cu prima parte a acestei simfonii, și anume Balada 
lui Pintea Viteazul. I-am adăugat acesteia în decurs de câteva 
zeci de ani încă două balade, Voinicul și calul și Gheorghilaș, și 
am mai completat orchestrația primei părți. Acum este într-o 
nouă versiune în care aștept să fie cântată. Despre Pintea 
Viteazul am o poveste întreagă: în anul 1964 trebuia să-mi dau 
absolvența la secția de compoziție. S-a întâmplat ca tocmai în 
acea perioadă profesorul meu, Marțian Negrea, să fie internat 
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în spital și în comisia de absolvență să fie numai Mihail Jora, 
Alfred Mendelsohn și decanul facultății, profesorul Victor 
Giuleanu. Prezentam ca lucrare de absolvență un Concert 
pentru pian, percuție și orchestră în care dezvoltam o scriitură 
extrem de legată de ultimele lucrări concertante de gen pe care 
le descoperisem în momentul respectiv și, pe care, în parte le și 
abordasem, Concertul Nr. 2 de Bartók de exemplu. Pianistica 
propusă depășea cu mult ca problematică și dificultate ceea ce 
efectiv cântasem și, oricum mă depășea ca prestație 
instrumentală. La pianul 2, reprezentând o reducție de 
orchestră, apelasem la doi colegi, Gheorghe Costinescu și 
Mihai Mitrea-Celarianu, ultimul într-o criză acută de oreion. 
Maestrul Negrea ascultase înainte de a se interna în spital 
prima parte a acestui concert și îmi amintesc și acum de cele 
câteva impresii pe care mi le-a comunicat. Avea o formidabilă 
capacitate de a desprinde adevărul artistic din orice i se arăta și 
i se „suna”... După ce am început să cântăm am auzit din 
comisie o forfotă destul de consistentă dar nu am putut vedea 
ce se întâmpla deoarece eram mult prea ocupați cu cântatul. 
Am terminat și ne-am retras într-o liniște mormântală. Când am 
părăsit sala, colegii care asistaseră prin geamul despărțitor 
dintre studio-ul de înregistrări și sala de muzică ne-au povestit 
că Mihail Jora voia tot timpul să se ridice și să plece din 
comisie, Alfred Mendelsohn îl tot trăgea înapoi, un spectacol pe 
cinste! Rezultatul a fost că profesorul Giuleanu m-a invitat la 
decanat și mi-a spus cu tot duhul blândeții că lucrarea mea nu 
putea fi considerată o lucrare de școală și m-a sfătuit ca până 
în toamnă să scriu altceva pentru absolvență. Zis și făcut, și 
așa a apărut Balada lui Pintea Viteazul, absolvența mea cu 
calificative maxime și toate cele... Dar povestea nu se încheie 
aici. În stagiunea următoare Radio urma să-mi cânt Concertul 
cu Orchestra Simfonică Radio. Începuseră și repetițiile de 
orchestră până la un moment dat când Alfred Mendelsohn, 
proaspăt ieșit din spital a aflat de programarea acestei lucrări și 
a făcut un scandal monstru, din care cauză lucrarea a fost 
scoasă din program. A fost ultima aventură cu acest Concert, 
pe care (cred că din silă) l-am exclus complet din lista creațiilor 
mele. Zace și acum și nu se va cânta niciodată. Imediat după 
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absolvență am scris un ciclu de Șapte Psalmi pe versuri de 
Arghezi pentru bariton și pian care, prezentându-l la Uniunea 
Compozitorilor (în anul 1965) a avut o primire excepțională. M-
am întâlnit atunci cu Alfred Mendelsohn care, după ce m-a 
îmbrățișat mi-a spus ceva interesant: „Vei avea în generația ta 
soarta lui Silvestri din generația lui. Semănați foarte tare”. 
Acum, după multă trecere a anilor realizez câtă dreptate a avut 
acest compozitor căruia numai inteligența și intuiția nu-i 
lipseau...  

Inflexiuni folclorice, chiar și indirecte, au mai apărut și 
într-o serie de alte lucrări de-ale mele. Relația cu folclorul a 
rămas mereu activă în interiorul meu și am apelat la resursele 
lui ori de câte ori am avut nevoie. Am scris lucrarea Match - 
Monodie I si Polifonie II, de exemplu, care a fost cântată de 
formația Ars Nova din Cluj, în care folosesc o bandă electronică 
pe care sunt înregistrate analogic surse folclorice combinate, 
savant prelucrate și integrate într-o gândire evolutivă bazată 
foarte mult pe improvizație. Ansamblul Ars Nova a cântat-o și la 
Festivalul de la Varșovia, cu ecouri foarte bune în presa 
internațională. Sursele folclorice sunt primatul intonațional și 
gestual pentru o activitate muzicală pe viu. E o relație dintre un 
background folcloric ancestral și o activitate muzicală concretă 
pornită de la aceste sugestii. O consider o lucrare importantă, 
un maxim în relația mea cu folclorul.  

 
A.A.: Credeți că folclorul este încă o resursă pentru 

compozitori? 
N.B.: Cu siguranță! Depinde ce faci cu ea.  
 
A.A.: Ce altă direcție creatoare ați mai abordat? 
N.B.: M-au preocupat mult problemele legate de 

improvizație. Am scris mult, am gândit mult și am făcut 
destule... aș fi încercat să fac și mai multe dar e destul de greu 
să scoți interpretul dintr-o anumită mentalitate în uz. Am stabilit 
o distincție între improvizație și invenție. Improvizația este 
bazată pe elemente preexistente legate de concret pe când 
invenția are alte principii și surse de formare a unui discurs 
muzical. Improvizație și invenție au sensuri diferite. În teatrul 
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instrumental foarte multe lucruri se bazează pe un anumit tip de 
improvizație. Însă eu propun un anume tip de teatru 
instrumental, pornind de la o structură muzicală iradiata în toate 
canalele de informație spectaculară. Mă gândesc la spectacolul 
Bizarmonia, care s-a făcut prin anii 2000, pe lucrări din lirica lui 
Ion Barbu, un spectacol regizat de Alexandru Tocilescu și cu 
patru actori-muzicieni din Cluj-Napoca. Aici este vorba de o 
estetică elaborată a unui spectacol complex cu muzică, cu 
mișcare, dans, expresie mentală și gestuală, o partitură reper... 
Este, în primul rând, vorba de a se aborda domeniul muzical în 
mod divers într-o lume complexă a Logicilor Posibile.  

 
A.A.: În prezent vă aflați într-o perioadă modală dar care 

a răsărit mai demult în preocupările dvs. 
N.B.: Este de fapt o continuitate în creația mea. Încă din 

anii 1960 mi-am imaginat un sistem de moduri complementare 
asemenea, cu interval caracteristic, pe care l-am aplicat în ciclul 
de 7  Psalmi pe versuri de Arghezi mai întâi, și apoi în alte 
lucrări precum PHTORA I - Durate (o lucrare simfonică în care 
interveneau și elemente de improvizație), Domnișoara Hus pe 
versuri de Ion Barbu și altele. De câteva decenii investighez 
domeniul muzicii spectrale iar în momentul actual cam toată 
muzica mea folosește spectrul armonic al rezonanței naturale 
centrat modal. Este vorba despre o muzică modal-cromatică 
dispusă pe întreg ambitusul sonor, conform spectrului 
armonicelor naturale corespunzător sunetului de referință. 
Prima dată când am folosit acest sistem a fost în primul concert 
pentru pian (DIALOvaGOS) scris în anii 1970, care este gândit 
ca o istorie à rebours a muzicii, evoluând de la zgomot spre 
sunetul armonic pur al registrului cel mai înalt al scării sonore. 
Întregul spectru sonor cadențează de la V la I după un excurs 
muzical în care distingem majoritatea tehnicilor componistice 
apărute în muzica occidentală. Prefața concertului conține toate 
datele și explicațiile privind această lucrare, care a fost realizată 
în premieră de pianistul Șerban Soreanu și Filarmonica 
Moldova din Iași condusă de Ion Baciu. Într-un anume fel cam 
în toată muzica mea răzbate un suflu romantic și o aplecare 
spre monumentalitate. Dar asta e treaba criticilor s-o constate... 
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A.A.: Tocmai s-a încheiat Festivalul Internațional 
George Enescu care a avut o componentă bine închegată 
dedicată muzicii secolului XXI. Care sunt părerile dvs. despre 
un asemenea tip de manifestare? 

N.B.: Chiar voiam să vă vorbesc despre festivalul 
Enescu, pentru că eu cred că este un lucru deloc potrivit faptul 
că se scot la iveală tot felul de schițe abandonate de autor care 
îi fac o defavoare celui mai important compozitor român. Este o 
mare eroare că, din rațiuni stupid mercantile si cu aportul unor 
aranjori de serviciu, se pune în viața muzicală ceea ce Enescu 
nu a lăsat în formă finită și sub semnătură de autor. Nu se 
poate confunda creația majoră, olografă a lui Enescu cu arhiva 
Enescu, care este o treabă ce privește muzicologia și nu 
publicul unui festival internațional de răsunet mondial. Este o 
imensă eroare care, din păcate, se prelungește de la o ediție la 
alta și subminează valoarea și importanța apariției creației 
majore a unui geniu în muzica universală din rațiuni comerciale! 
Dacă Enescu nu a finisat și dus până la capăt anumite schițe, a 
avut motivele sale, care îl privesc strict personal, și orice 
intruziune neavenită în moștenirea sa culturală îmi pare 
condamnabilă. Pentru mine Enescu a fost o prezență unică în 
memoria mea culturală, l-am studiat, l-am cântat, m-am format 
în muzica lui și am trăit și lucrat cu mari maeștri care i-au fost 
contemporani și discipoli. E rău ce se face cu moștenirea sa... 

 
A.A.: Dar despre generația tânără ce părere aveți? Mai 

surprind plăcut compozitorii tineri? 
N.B.: Eu țin foarte mult la cei tineri care apar mereu... 

Pe mulți dintre ei tot aștept să îi văd cum ies – nu cum intră, că 
de intrat au intrat bine – din noile limbaje devenite standard. 
Cum ieși de aici e important, ce aduci original, creativitatea. Îmi 
place, de exemplu Mihai Măniceanu, căruia i-am descoperit cu 
bucurie talentul și inventivitatea. Și nu e singurul caz, are și alți 
colegi talentați și talente se găsesc berechet și în generațiile ce 
l-au precedat (am vorbit cu ceva timp în urmă despre 
matriarhatul ce se pregătește compoziției românești!). Sunt 
mulți talentați deși unii optează pentru „chei” mai facile. Nu îmi 
plac deșeurile, fragmentele muzicale stupide, mă deranjează 
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urâțenia voită devenită principiu estetic, muzica proastă, în 
orice formă creativ-originală ar fi promulgată; tendința spre 
derizoriu... Nici publicul, oricum ar fi el, nu mai înghite orice... 

A.A.: Cum vedeți dvs. muzica din punct de vedere 
estetic? 

N.B.: După cum am spus, muzica mea este, mărturisit 
sau nu, de fapt, romantică și trecută printr-o serie întreagă de 
filtre foarte dure. Însuși aspectul experimental, investigator, 
neliniștit și permanent atent, contestatar, al preocupărilor mele 
artistice au ceva buf, absurd, utopic. Luați-le cum vreți. 

 
A.A.: Ce aveți în lucru acum, din punct de vedere 

creativ dar și științific? 
N.B: În ultima vreme am scris diverse lucrări, rezultate 

din lecturi mai recente din mistica budistă. Mă interesează 
abordarea transdisciplinară a domeniului muzical conform 
epistemologiei elaborate de academicianul Basarab Nicolescu 
și sunt în stadiul de început de elaborare a unei metode 
transdisciplinare de investigație a Muzicii - Obiect 
Transdisciplinar. 

 
A.A.: Vă mulțumesc! 
 

 
 
 
SUMMARY 
 
Andra Apostu – A Conversation with Nicolae Brânduş 

 

Nicolae Brânduş: The Avant-Garde is an impulse, a rupture. 

Within the general development of culture, the Avant-Garde 

brings a new orientation, a new fundamental idea, an existential 

negation of the past. Avant-Garde productions are not always 

works (musical works, in this case) that last throughout history. 

The Avant-Garde produces works among which some endure in 

cultural memory, others do not, but taken together they all aim 

to revolutionise musical thinking, sensibility and spirit. A 
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composer can be considered to belong to the Avant-Garde only 

if he/she is born thus: an open spirit, capable of subjecting 

everything to questions and doubt, capable of generating 

fundamental negations. These are gifts that cannot be faked, 

just like intelligence, humour and talent. Either you are born 

with them or it is all for nothing, try as you might. Personally, I 

have experimented a lot and I did it starting from fundamental 

ideas of musical structure, understanding, and practice. I have 

studied and used basic elements regarding collective 

improvisation, musical semiology, and the relation between 

interpreters and the electronic medium or instrumental theatre. 

Lately I have been writing various works resulted from my more 

recent readings from Buddhist mysticism. I am interested in the 

transdisciplinary approach to the musical field according to the 

epistemology devised by academician Basarab Nicolescu and I 

have just started to create a transdisciplinary method of 

investigating music as a transdisciplinary object. 
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CREAŢII 
 

 

METABIZANTINIRIKON (1984) 

Practicarea la altitudine  
TRANSCULTURALĂ a muzicii 

 

Octavian Nemescu 
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Compusă în 1984 această partitură a lucrării are 
configuraţia  t r u p u l u i  omenesc, în care zona A este cea a 
picioarelor, sexului şi abdomenului. B-ul sugerează cele 2 
mâini cât şi etajul inimii şi al plămânilor, iar C-ul desemnează 
prezenţa capului, a minţii şi a aurei aflată în 7 trepte de 
altitudine, de Transfigurare, de Înălţare, dintre care ultima 
reprezintă starea cea mai elevată. 

Stratul A este sediul instinctelor viscerale, reptiliene ale  
m a t e r i e i (ale energiilor condensate), al nivelului vibraţional 
coborât. Este planul NATURALITĂŢII. Impulsul atacă sau fugi 
(alungă-l, fii bestial! sau ascunde-te!) este sugerat de liniile 
melodice prefigurate în această zonă a partiturii. 

B-ul este zona CULTURALITĂŢII sau, altfel spus, a 
modelelor naturale, conştientizate şi transfigurate în 
proiecţii culturale, fiind destinat momentului spectacular al 
lucrării. 3 ipostaze spiralice, CIRCULARO-deschise (găsibile, 
mai ales, în planul macrocosmic, galactic şi al macrogalaxiilor) 
sunt formele arhetipale ce construiesc cele 3 momente ale 
discursului sonor instrumental (destinat viorii sau violei, ori 
saxofonului, clarinetului) în desfăşurarea spectaculară. Este 
vorba de spiralele MELCULUI (a imploziei), a SCOICII şi a 
OULUI (a big-bangului). În prima variantă spiralică, linia 
melodică instrumentală gravitează, ca un satelit terestru, în jurul 
„planetei” sonoro – culturale bizantine, prezentă pe CD, prin 
scurte fragmente ce identifică muzical următoarele spaţii 
geografice: Europa modernă, Asia, Australia şi Africa. Apoi, 
pătrunde penetrând sfera bizantină, după care evoluează mai 
departe pe volute circulare din ce în ce mai mici fiind atras de 
centrul gravitaţional Re al sistemului sonor. În cazul spiralei 
scoicii linia melodică „se învârte” pe trasee circularo – 
simetrice în jurul aceluiaşi Re. Iar în spirala oului, pornind de la 
acest centru, instrumentistul se deplasează pe volute circulare 
din ce în ce mai largi, mai ample, ca în final, după un moment 
de graţie, să iasă, să evadeze din sfera, din matca bizantină, 
modulând pe Sol, spre alte continente sonore. După care 
eşuează, găsindu-şi sfârşitul, în mod lamentabil, fiind devorat 
de insecte, de molii. În cazul tuturor celor 3 spirale axa lor 
orizontală pune în evidenţă TIMPUL, iar cea verticală 
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SPAŢIUL sonor. Adică, în partea sângă a spiralelor sunt 
sunetele scurte, iar în cea dreaptă cele lungi, deasupra acutele 
şi dedesubt (în partea de jos) gravele. Din când în când, 
cântarea instrumentală „alunecă” de pe traseele spiralice, 
„deraind” spre zona A, deci spre o desfăşurare melodică ce 
sugerează declanşarea instinctelor animalice. Aşadar, varianta 
spectaculară, în cântarea acestei piese, abordează zonele A şi 
B ale partiturii, ultima având evoluţii circulare. În tot acest timp 
pe CD se desfăşoară evoluţii sonore lineare, ce configurează 
melodii bizantine (în registrele acut şi grav) în stare născândă, 
plus o cântare de greieri în supraacut, în ipostază atemporală, 
nonevolutivă. Apare astfel, un caz de POLITEMPORALITATE, 
adică de sinteză între evoluţia circulară, cea lineară şi 
nonevoluţie, în cântarea unei muzici. Iar abordarea cântărilor 
bizantine (atât în desfăşurarea instrumentală cât şi în cea pe 
CD) este de factură METASTILISTICĂ, de unde vine şi titlul 
lucrării (Metabizantitnirikon) adică aruncarea unei priviri de Sus, 
de pe „vârful unui munte” sau „din avion” asupra spaţiului 
(acustic) bizantin.1 

C-ul, partea superioară a partiturii, reprezintă abordarea 
şi practicarea de factură TRANSCULTURALĂ şi 
postspectaculară a acestui opus.2 Asta înseamnă că cei care 
au cântat sau au ascultat lucrarea în varianta ei spectaculară 
sau cea înregistrată pe CD şi care doresc, simt nevoia să 
practice anumite fragmente ale ei în scopul îmbunătăţirii 
propriei fiinţe, scop ce trancende astfel simplul „rost estetic” al 
muzicii, au posibilitatea să parcurgă treptat, sferele, cercurile 
superioare, în ordinea verticalei ascendente, a zonei C. Este 
vorba de o practicare individuală, iar apoi, pe ultimul cerc, şi 
lăuntrică a unor componente ale piesei. Tot aici este prezent şi 
                                                
1
  Acest tip de privire a atras critica vehementă din partea unor 

persoane care se considerau că fac parte din cercul ecleziastic, al 
„drept credincioşilor”. 
2
 Menţionez că am folosit pentru prima oară termenul 

Transculturalitate în prefaţa cărţii mele „Capacităţile semantice ale 
muzicii”, tipărită de Editura Muzicală în 1983, carte ce a constituit teza 
mea de doctorat elaborată între 1974-77 sub îndrumarea lui 
Sigismund Toduţă. 
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un fenomen de natură sinestezică, în sensul că senzaţii 
gustative, vizuale, olfactive şi tactile se transformă, se 
„traduc” în sunete muzicale imaginare (ce provin din 
discursul sonor al Metabizantinirikonului). Iar acestea devin 
„arme lăuntrice” în lupta subiectului practicant cu el însuşi, cu 
părţile sale negative.  

Se înalţă astfel, pe verticala ascendentă, 7 cercuri, 
fiecare având 7 evenimente, cu excepţia ultimului (care are 8 
întâmplări). Întreaga desfăşurare şi practicare a C-ului trebuie 
să dureze 9 luni de zile. 

I. În cercul I se propune ascultarea separată a 7 
fragmente din „Metabizantinirikon”, pentru 
reamintirea, rememorarea lor. Fiecare va fi 
audiat timp de 5 minute şi această audiţie se 
repetă pe parcursul zilelor unei săptămâni (deci 
5 minute x 7 zile).  

II. În cercul II cele 7 evenimente se vor asculta 
câte 15 minute fiecare, cu repetare în zilele unei 
săptămâni. 

III. În cercul III evenimentele se vor auzi pe 
parcursul a 30 de minute în zilele săptămânii 
următoare. 

IV. În cercul următor fiecare audiţie va dura o oră pe 
zi. Aşa a trecut o lună de zile. 

V. În cercul V evenimentele sonore se ascultă 2 
ore pe zi timp de 7 zile. 

VI. În cercul de deasupra, cele 7 evenimente sonore 
se vor parcurge fiecare pe durata unei zile. Iar 
toate vor dura o săptămână. Ele vor fi însoţite de 
senzaţii de altă natură. Astfel, parcursul sonor de 
luni va fi dublat de o experienţă de natură 
gustativă. Cel de marţi de una olfactivă. 
Miercuri de una tactilă, joi vizuală şi vineri din 
nou tactilă. 
Acest cerc se desfăşoară pe durata a 2 
săptămâni. Şase dintre cele 7 evenimente 
sonore se intitulează împreună: „6 viziuni ale 
Infernului din Mine”. La fiecare dintre ele 
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practicarea sonoră este dublată de o senzaţie de 
altă natură senzorială, fiind convocate toate 
simţurile. 

VII. Cercul VII, cel mai mare ca dimensiune, 
sugerează maxima dilatare a conştiinţei în 
cadrul acestui ritual individual şi lăuntric. 6 dintre 
evenimentele experimente ale cercului, ce 
trebuie parcurse, se numesc 6 posibile arme, 
dintre care 5 talismane pentru terapia sufletului. 
Fiecare dintre acestea se va practica pe 
parcursul unei luni de zile în felul următor: 
 

- VII.1  va fi oficiat în luna a treia. Sunetul Fa# 

 
 
pe care îl asociez cu mirosul unui bulgăre 
aprins de tămâie, îl imaginez că pătrunde, odată 
cu senzaţia olfactivă (respectivă), în trupul meu, 
prin nări, direcţionându-se spre inimă, acolo 
unde vibrează sunetul SOL. Este ca şi cum 
subdominanta (din sistemul tonal) s-ar rezolva la 
dominantă. Fa# va fi imaginat odată cu inspiraţia 
iar SOL (din inimă) în timpul expiraţiei. 
 

- VII.2  

  
 
Grupul celor 3 note îl voi practica în luna a patra, 
ca pe o senzaţie tactilă, în ipostaza unei 
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„muşcături de şarpe”, asupra organului care mă 
împinge spre acţiuni necugetate, vizând 
bunăoară, dorinţa de obţinere doar a propriilor 
interese (prin linguşire sau laşitate sau laudă de 
sine, etc.) sau lovirea, jignirea aproapelui, etc. De 
obicei organul vizat este limba, dar poate fi şi 
mâna sau creierul ori chiar picioarele sau mai 
multe organe simultan. 

 
- VII.3  În luna a cincea voi învăţa practicarea 

fulgerului vizualo-imaginar 

 
care se va abate asupra organului în care 

„se coace” o acţiune malefică sau pur şi simplu 
spre mintea risipită fiind vorba, mai ales, de 
gânduri haotice care vagabondează creierul. 
Ţinta fulgerului sonoro-imaginar va fi deci el 
(creierul) de unde acestea izvorăsc. Pot fi şi alte 
organe vizate: ochi, mâini, picioare, ureche. 

 
- VII.4  În luna următoare, a şasea, senzaţia 

gustativă, ce rezultă din gustarea, mâncarea 
unui măr, se va „traduce” în următoarele sunete 
imaginate, auzite lăuntric în dreptul limbii: 
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în diferite variante ritmice. Va fi prilejul de a 
cugeta asupra Pomului biblic, adică, cel al 
Cunoaşterii Binelui şi Răului, cât şi a raportului 
dintre mine şi Dumnezeul interdicţiei. 

 
- VII.5  Luna a şaptea este prilejul de a practica 

tactilul atingând o piatră, un obiect pietros, 
stâncos a cărui senzaţie se va transforma în 
vibraţiile sunetului pedală Fa 

-  

 
 
distribuit pe mai multe registre. Voi simţi 
respectivele vibraţii, mai întâi, în mâna (în 
mâinile) atingerii, iar apoi sonorităţile de stâncă 
se vor răspândi în tot corpul meu întărind starea 
de fermitate ce mi-am propus-o în relaţia mea cu 
o atitudine etică. Aceasta o mai pot întări 
gustând un drob de sare. Aici gustativul se va 
converti în aceeaşi sonoritate lăuntrică. 

 
- VII.6  Se va practica pe perioada lunii a opta, 

„înfigerea, baterea cuielor” imaginare şi intime:
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pe o senzaţie aşadar, tactilă (dureroasă), în 
organul prin care tind să alunec spre o ipostază a 
corupţiei. 

 
- VII.7  (luna a noua) Aflat în mijlocul cercului, îmi 

voi imagina Trisonul DO grav, SOL mediu, MI 
acut, în centrul fiinţei mele, cu SOL ascuns în 
cochilia inimii, meditând astfel, asupra trezirii 
SINELUI SUPERIOR. 

 
- La capătul acestor practici imaginare, individuale 

şi intime (nonspectaculare) voi exersa şi VII.8  
Asta înseamnă „implantarea lăuntrică, pe 
întreaga suprafaţă a trupului meu, a CUIULUI 
TREZIRII. 

 

 
 
De asemenea, voi auzi lăuntric şi o melodie 
bizantină, în care fiecare sunet al ei va fi imaginat 
în alt organ al trupului (inimă, mâini, ochi, nas, 
picioare). 
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SUMMARY 
 
 

Octavian Nemescu 
 
METABIZANTINIRIKON (1984) 
Practicing Music at TRANSCULTURAL Altitude 
 
Composed in 1984, the score of this work has the configuration 
of the human body, in which area A is that of the legs, sex and 
abdomen, area B suggests the two hands as well as the level of 
the heart and lungs, while area C marks the head, the mind and 
the aura, which has seven levels of altitude, of Transfiguration, 
of Ascension, out of which the last one marks the most elevated 
state.  
Layer A is the seat of the visceral, reptilian instincts of matter 
(condensed energies), of the low vibration level. It is the plane 
of NATURALNESS.  
B is the area of CULTURALITY or, in other words, of natural 
models, acknowledged and transfigured into cultural 
projections. It is meant for the actual performance of the work.  
C, the upper part of the score, stands for the 
TRANSCULTURAL and post- performance approach to, and 
practice of, this opus. This means that those who have played 
or listened to this work in its performed variant or its CD 
recording, and who wish or need to practice certain fragments 
in order to improve their own being, a purpose that thus 
transcends the mere “aesthetic reason” of music, have the 
possibility of gradually reaching the upper spheres and circles 
of area C, in their ascending vertical order. This is an individual 
practice of certain parts of the work, and eventually, on the last 
circle, an inner one.  
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
GEORGE ENESCU 

 

 
Forumul Internaţional al Compozitorilor 

 (9-24 Septembrie 2017)  
 

Despina Petecel Theodoru   
 

„Trăim simultan mai multe straturi temporale şi 
evenimenţiale. Muzica devine reacţia la multiplicitatea stilurilor 
care s-au succedat în istorie, dar care, astăzi, sunt toate 
prezente în acelaşi timp.[...]. Ar trebui să avem curajul de a 
recunoaşte că, faţă de autenticitatea muzicală, stilul este un 
anacronism”. 

  Bernd Aloïs Zimmermann  
 

 
Constatarea compozitorului 
german sintetizează, într-un 
fel indirect, esenţa 
dialogurilor purtate de câţiva 
dintre reprezentanţii notorii ai 
creaţiei muzicale 
contemporane, din România, 
Franţa, Germania, Finlanda, 
Israel, Marea Britanie şi 
Statele Unite ale Americii 
reuniţi la Bucureşti, în cadrul 
Festivalului Internaţional 
„George Enescu”, din 

iniţiativa compozitorului Dan Dediu, pentru a participa la cele 
şase sesiuni, „de week-end”, ale Forumului Internaţional al 
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Compozitorilor - o noutate abolută atât în plan autohton, cât şi 
în plan mondial.  
 

Aşa cum o dovedeşte istoria recentă, operele de artă 
ale secolelor XX-XXI exprimă tendinţa tot mai febrilă a autorilor 
lor de recuperare a sacralităţii, a consonanţei, a simplităţii 
arhetipale generatoare de Adevăr în sens aristotelic. De aici, 
recursul la forme, tehnici şi limbaje tradiţionale, pe care le 
transpun, le integrează în contexte noi prin intermediul aluziilor, 
citatelor/autocitatelor, colajelor fie muzicale, fie extrase din alte 
domenii artistice şi chiar din sfera semioticii, filosofiei, geneticii, 
fizicii moderne. Din interferarea lor se nasc structuri 
pluristratificate care panoramează ceea ce criticul francez Jean 
Baudrillard numea "retrospectiva infinită a ceea ce ne-a 
precedat". Este vorba despre acea "nostalgie a originilor" 
imprimată în memoria noastră colectivă, şi care îi face, 
deopotrivă pe compozitor şi pe auditor, să descopere, "în utopia 
unei legături a proceselor temporale considerate până atunci 
separate, o corespondenţă spirituală efectivă cu realitatea 
timpului nostru" (cf. Zimmermann). Or, acest prim Forum, 
gândit de către Dan Dediu ca „ecografie ideatică şi spirituală a 
vieţii”, s-a transformat spontan într-o veritabilă Agora, care a 
permis schimburi de idei, experienţe, trăiri şi atitudini muzical-
estetice distincte, efervescente, pasionante, adesea pline de 
farmecul firesc al comunicării, tot mai precare în zilele noastre. 

 
Fiecare din cele şase sesiuni desfăşurate în sala 

Auditorium a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, 
moderate în principal de către Dan Dediu, amfitrionul ideal, 
dezinvolt, receptiv la orice modificare de ritm şi de stare a 
invitaţilor şi a publicului, s-a centrat pe doi piloni tematici stabili, 
de strictă importanţă şi actualitate: I. Procesul componistic 
astăzi, cu referire la sursele de inspiraţie, construcţia stilului şi 
strategiile de scriitură, rezervat expunerii, de câte un 
compozitor, a propriei maniere de lucru, sub genericul Ars 
poetica, şi II. Echilibru şi exces în compoziţie, sub formă de 
dialog, în jurul unei „mese rotunde”, la care a fost invitat să 
participe activ, cu întrebări şi comentarii, chiar şi publicul. 
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I. PLEDOARII INTERTEXTUALISTE  
 

(9-10 Septembrie) 
 

 
Desfăşurate într-o ţinută academică impecabilă, exclusiv 

în limba engleză, alocuţiunile din primele două sesiuni ale 
Forum-ului au evidenţiat, dincolo de interesul constant pentru 
diversificarea limbajului, a stilurilor şi a tehnicilor de compoziţie, 
preocuparea tot mai ferventă a muzicienilor de a găsi, prin 
intermediul creaţiei răspunsuri, confirmări, poate chiar redefiniri 
ale propriei identităţi, ale condiţiei umane în general. A fost o 
ocazie mai mult decât profitabilă pentru înţelegerea noţiunii de 
postmodernism pe care, de mai multe decenii, savanţi din 
lumea întreagă se străduiesc s-o explice în accepţiunea ei 
modernă. Căci, în paranteză fie spus, la fel de postmoderni, ca 
cei ai secolelor XX-XXI, pot fi consideraţi şi creatorii epocilor 
anterioare, care inserau în operele lor aluzii sau citate din 
opusurile înaintaşilor. Poate că Bach nu şi-ar fi desăvârşit 
ştiinţa contrapunctului fără să fi audiat şi studiat Coralele lui 
Buxtehude, după cum, un neoclasic precum Stravinsky, nu şi-ar 
fi consolidat abilitatea de a utiliza contrapunctul linear, fără 
studierea asiduă a polifoniei palestriniene şi bachiene, şi, tot 
astfel, iluştrii exponenţi ai serialismului dodecafonic, nu şi-ar fi 
cimentat probabil logica şi coerenţa construcţiei interioare a 
opusurilor, fără cunoaşterea textelor sacre, dar şi a rigorii 
geometrice a formei muzicii lui Brahms (Schönberg), a 
contrapunctului bachian (Berg), sau a limbajului renascentist şi 
baroc (Webern) etc.   

Figura centrală a primei întâlniri, din 9 Septembrie, a 
fost cea a compozitorului Magnus Lindberg. Odată cu 
prezentarea Concertului pentru clarinet şi orchestră, muzicianul 
finlandez şi-a expus, într-o captivantă manieră colocvială 
principiile componistice bazate pe simetrie, de extracţie 
beethoveniană, pe o intertextualitate multireferenţială, în cazul 
respectiv muzica impresioniştilor Debussy şi Ravel, dar şi pe o 
spectralitate obţinută prin recursul la procesarea artificială a 
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sunetelor, sub îndrumarea lui Tristan Murail şi Gérard Grisey, în 
cadrul Institutului Francez de Cercetări Acustice/Muzicale 
(IRCAM). Lindberg a lansat astfel două caracteristici importante 
ale creaţiei actuale, care s-au regăsit şi în comentariile 
participanţilor la masa rotundă: compozitorul britanic Ian Bell, 
violonistul şi dirijorul american de origine rusă Dmitri 
Sitkovetsky şi compozitorul român George Balint. În opinia lui 
Ian Bell, esenţiale sunt stabilirea unei structuri arhitectonice 
prealabile elaborării muzicii pe care intenţionează s-o scrie, şi, 
de asemenea, fondul emoţional lirico-dramatic care trebuie 
ţinute în echilibru. Pentru Sitkovetsky, elementul fundamental îl 
constituie logica structurii muzicale, artistul arătându-se deschis 
faţă de multiplicitatea limbajelor folosite de contemporani în 
comunicarea cu publicul. Ca şi când ar fi perpetuat un gând al 
lui Constantin Noica, via Ştefan Niculescu, privitor la rolul 
filosofiei de a sugera idei muzicale, George Balint s-a declarat 
influenţat mai degrabă de filosofie, al cărei efect ar fi acela de 
a-l inspira şi ajuta să creeze lucrări „care să poată fi respirate” 
şi care să poată oferi posibilitatea interpreţilor şi auditorilor să 
participe la aşa-numitul „triplu fenomen al creaţiei”. 
Comunicarea de sine cu publicul şi interpreţii s-a dovedit a fi 
tema aproape obsesiv repetitivă a dezbaterilor, imperativul 
expres al creatorului secolului XXI. Din publicul neaşteptat de 
numeros, nu a lipsit nici figura ilustrului compozitor polonez 
Zygmunt Krauze. Domnia sa a pledat în favoarea combinaţiilor 
intertextuale, a plurivocalităţii, susţinând că „e de dorit ca un 
creator contemporan să cunoască şi să combine totul”, adică 
orice sugestie provenită din artă, cultură, istorie, muzică, 
matematică...   

Cea de-a doua sesiune a Forum-ului, din 10 
Septembrie, a debutat cu prelegerea compozitorului britanic Sir 
James MacMillan. Prin analiza celor două partituri vocal-
simfonice de factură paratextuală, „Patimile după Ioan” şi 
„Patimile după Luca”, el a introdus în discuţie o altă dimensiune 
însemnată şi acută a actului componistic contemporan: 
sacralitatea, a cărei diminuare treptată, la fel ca cea a 
comunicării, riscă să deposedeze nu numai individul, ci şi 
opera, de dimensiunea lor spirituală. Propensiunea autorului 
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pentru muzica renascentiştilor William Byrd şi Palestrina, se 
regăseşte în tehnica de contrapunct folosită în ambele lucrări 
bazate pe textele celor două Evanghelii, dar şi pe unele 
elemente de provenienţă gregoriană, ori ebraică. Deşi ataşat 
tradiţiei muzical-teologice, după modelul lui Messiaen, sau al 
unor Britten şi Penderecki, ambii autori de requiem-uri, ori al 
Sofiei Gubaidulina, şi ea semnatară a unei Patimi după Ioan, 
MacMillan nu o consideră ca pe ceva nostalgic, ci ca pe o sursă 
vie, care trebuie “să trăiască atât în trecut, cât şi în prezent şi în 
viitor”. Susţinător declarat al concilierii contrastelor, MacMillan 
afirmă că intelectul şi afectivitatea trebuie să coexiste într-o 
partitură, şi că „muzica sacră e dincolo de intelect”. De aceeaşi 
părere au fost şi ceilalţi coparticipanţi la dialog, compozitorul 
american Nimrod Borenstein şi Adrian Pop. Ideea de absolut, a 
cărei finalitate ar fi „dibuirea laturii magice a muzicii”, s-a 
dovedit a fi primordială în concepţia lui Borenstein, după cum, 
simetria de sorginte bachian-mozartiană ar fi aptă să exprime 
Adevărul fiecărui artist. În privinţa echilibrului între exces şi 
moderaţie în utilizarea tuturor „uneltelor” limbajului 
contemporan, compozitorul clujean Adrian Pop l-a definit 
succint şi la obiect, ca pe „o problemă de temperament şi 
educaţie”, fiecare având libertatea „să urmeze un stil sau altul, 
conform naturii sale”.  

 
 

 
II. CONTRARII COINCIDENTE, SINE QUA NON,  

ALE ACTULUI CREATOR:  
REPETIŢIE-DIFERENŢĂ, ECHILIBRU-EXCES   

 

(16-17 Septembrie) 
 

 
Succesul obţinut de primele două sesiuni ale Forumului, 

a suscitat curiozitatea participanţilor, în special tineri studenţi 
sau absolvenţi ai Facultăţilor de Compoziţie, Instrumente 
muzicale şi Muzicologie din Bucureşti şi chiar din alte oraşe ale 
ţării, dar şi a unora dintre artiştii străini invitaţi la Festival, care 
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au venit/revenit într-un număr îmbucurător de mare şi la 
sesiunile din cel de-al doilea week-end (16-17 Septembrie). 

Reuniunea din 16 Septembrie, a păstrat tematicile fixe 
propuse de către compozitorul Dan Dediu: I. Procesul 
componistic astăzi: surse de inspiraţie, construcţia stilului, 
strategii de scriitură, şi II. Echilibru şi exces în compoziţie (masă 
rotundă). Cele două conferinţe din cadrul primei tematici, 
Provocări în compunerea unei opere într-un act, şi 
Reconectarea cu publicul prin ritm şi cantabilitate, au relansat 
în Forum problema atât de stringentă a comunicării. 

Protagonistul primului subiect, britanicul Tim Benjamin – 
compozitor de muzică de operă şi electronică, autor de analize 
muzicale şi articole de economie politică, teza sa de doctorat 
având ca titlu Economia politică a Noii Muzici – şi-a analizat 
una dintre recentele opere de cameră într-un act, Silent Jack 
(Jack cel tăcut). Textul, elaborat de însuşi autorul, în colaborare 
cu Anthony Peter, relatează istoria unei nobile din secolul al 
XVIII-lea, care trece de la bogăţie la ruină, şi care, pentru a 
putea supravieţui, decide să se travestească, devenind „tâlhar 
la drumul mare”.  

Spirit ludic prin excelenţă, ingenios şi nonconformist, 
Benjamin se declară, parcă în siajul conceptului de panpsihism, 
întocmai ca Zigmund Krauze, deschis faţă de orice soluţie 
componistică şi orice sursă de inspiraţie care se coagulează în 
„interiorul conştiinţei”: natura, pictura, genurile şi stilurile 
muzicale, biologia şi genetica, dar mai ales visul. Convins că 
intertextualitatea poate insufla interpreţilor şi publicului 
sentimentul empatiei dorite faţă de arta contemporană, Tim 
Benjamin a introdus în operă momente de o simplitate genuină 
(captatio benevolentiae?!): un menuet leit-motivic delicat pentru 
pian, cu ecouri evidente din Preludiile bachiene, precum şi o 
serie de alte melodii preclasice, frânturi de lamento influenţate 
de stilul lui Purcell de exemplu, în timp ce secvenţele destinate 
mezzosopranei şi basului, acompaniate de o vioară, un 
violoncel, un flaut, sau de clopote, au trădat unele reminiscenţe 
expresioniste. Expunerea lui Benjamin a reconfirmat teoria 
lansată de Julia Kristeva despre „un text inspirat întotdeauna de 
alte texte”, care generează tot atâtea „intersubiectivităţi”.  
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Adept, ca şi Benjamin, al eterogeneităţii stilistice, celălalt 
compozitor britanic, Graham Fitkin, a supus atenţiei noastre un 
aspect capital al actului componistic: subiectivismul, de sorginte 
carteziană: cogito ergo sum! Pentru Fitkin, importantă e propria-
i părere despre muzica pe care o scrie. Egocentrismul său are 
însă şi o latură pozitivă, care ţine de dorinţa sa de a-şi 
perfecţiona lucrările, din moment ce zăboveşte zile în şir asupra 
unei singure note, pentru a-i găsi cel mai adecvat context. 
Luând ca model mersul linear al omului, cu ritmicitatea lui 
repetitivă, Fitkin îşi gândeşte muzica în acest spirit, stabilindu-şi 
o axă de simetrie verticală sau orizontală, uneori o pedală în 
jurul căreia îşi dezvoltă proiectul componistic, tocmai cu intenţia 
de a marca „direcţia rectilinie a mersului”.  

Ideea lui Fitkin mi-a amintit de faimoasele beţe din 
bambus, sau din lemn simplu, vopsit, mânuite de actori în 
montările faimosului regizor de teatru şi operă Peter Brook, cu 
scopul de a simplifica spaţiul scenic, epurându-l de excesul de 
obiectele şi ornamentele scenografice, dar şi pentru a separa 
realitatea de imaginaţie, de jocul de scenă. Întreaga creaţie a lui 
Fitkin se bazează, aşadar, pe tehnica repetitivităţii, preluată de 
la compozitorul american Steve Reich, pe care-l admiră, şi pe 
care o alternează cu superbe porţiuni cantabile. Dorinţa lui, ca 
şi cea a lui Brook, este aceea de a se reinventa şi de „a-şi găsi 
propria determinare”, chiar dacă urmează un model anume.  

Discuţiile din jurul mesei rotunde despre raportul 
echilibru-exces au evidenţiat o dată în plus relativitatea 
percepţiilor asupra celor două noţiuni. Pentru pianistul şi 
compozitorul francez Thierry Huillet, „muzica necesită 
echilibru”; Martin Gütter preferă excesul, austriacul Thomas 
Lacher are o abordare fenomenologică în privinţa excesului, pe 
care nu-l poate defini decât punându-l într-un context, iar Tim 
Benjamin optează pentru selectarea abundenţei  
informaţionale.  

Întâlnirea din 17 Septembrie a gravitat în jurul temei 
Viziune şi experienţă în muzica de film. Ideile compozitorului 
american Elliot Goldenthal, autor, printre altele, al coloanelor 
sonore ale îndrăgitelor pelicule Alien 3 sau Batman Forever, au 
fost puse în lumină prin intermediul unui excelent set de 
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întrebări şi extrase din câteva filme ale faimosului oaspete, 
pregătite cu... spirit regizoral, de către Dan Dediu, obligat, din 
motive obiective, să preia, în ultimul moment, rolul de 
moderator ce-i revenea de fapt compozitorului francez François 
Nicolas. Ineditul acestei sesiuni a constat şi în intervenţia 
telefonică-surpriză, de la Paris, a nu mai puţin celebrului 
compozitor de muzică de film Vladimir Cosma, care a mărturisit 
că acordă o importanţă specială alegerii instrumentelor, evită 
ilustrarea acţiunii cu muzici redundante, folosind mereu „culori 
decalate”, şi că, în opinia sa, „temele trebuie să trăiască 
singure”.  

Recunoscut pentru plăcerea cu care experimentează 
improvizaţia şi limbajele neconvenţionale, ca şi pentru abilitatea 
de a mixa diferite stiluri şi tehnici tradiţionale în scopul adecvării 
la caracterele şi psihologia personajelor, Goldenthal, care se 
autointitulează „compozitor raţional”, e preocupat în egală 
măsură de culoarea sunetului, motiv pentru care apelează la 
inserturi de jazz, muzică hip hop, dar şi clasic-romantic-
postromantică, de sorginte bruckneriană, dar şi elemente 
postseriale din muzica lui Penderecki. În altă ordine de idei, 
Goldenthal consideră oportună „restrângerea numărului de idei” 
care, în exces, „ar disipa sensul”.  

Despre Echilibru şi exces în compoziţie şi-au expus 
convingerile, în jurul mesei rotunde, câţiva dintre cei mai 
valoroşi compozitori români ai momentului: Cornel Ţăranu, 
Octavian Nemescu, Ulpiu Vlad, Doina Rotaru, Mihaela 
Vosganian. Părerile lor au coincis în mare parte cu ale celor 
care i-au precedat. Pentru Mihaela Vosganian important este 
„echilibrul a două planuri: mental şi supranatural/transcendent”, 
în conformitate cu „echilibrul propriu tuturor sistemelor” din 
Univers, inclusiv cu cel biologic. Doina Rotaru, care-şi stabileşte 
procesul componistic aidoma pictorilor, prin schiţe prealabile, ce 
conţin însă, paradoxal (?!), desene ale anumitor motive 
arhitectonice minimale bunăoară, a subliniat rolul 
temperamentului, al structurii interioare şi al preferinţelor 
individuale în evaluarea echilibrului şi excesului, dar şi al 
selecţiei informatice, pentru „ca opera să fie inteligibilă”. Ulpiu 
Vlad, căruia, în ultima vreme îi place „jocul simetriilor”, şi care 
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„ştie exact cum se termină o piesă”, „finalurile” fiind, de aceea, 
„determinate de întregul parcurs al lucrării”, situează excesul „la 
limita contrastului”, cel care „pune în valoare echilibrul şi 
invers”, însă e de părere că echilibrul poate fi obţinut şi „din 
dezechilibre”. Preluând o meditaţie blagiană, citată de Cornel 
Ţăranu, despre existenţa „tăcerilor care pot adăuga ceva la 
misterul lumii”, Octavian Nemescu, specialist în valorificarea 
tăcerii semnificative în muzica pe care o scrie, a asociat-o 
„timpului întrerupt, la fel ca Destinele noastre”. În accepţia sa, 
rolul esenţial îi revine „supraconceptualului” şi „intuiţiei”, într-o 
lume în care „banalitatea e ridicată la rang de fapt artistic”. 
Cornel Ţăranu afirmă că „nu există reţete” în privinţa elaborării 
unui proces componistic, iar referitor la tandemul axiomatic, aş 
spune, echilibru-exces are câteva gânduri cu valoare aforistică: 
„echilibrul nu e neapărat sinonimul calităţii”, întrucât „este o 
noţiune relativă. La Enescu există un exces în lirism, Bach 
întruchipează excesul de echilibru total, la Şostakovici apar 
dezechilibre din cauza lungimii excesive a Simfoniilor”. Pe de 
altă parte, compozitorul clujean „iubeşte excesele lui Scriabin”, 
iar în ceea ce-l priveşte, „echilibrul şi excesul coexistă în toate 
lucrările mele”, însă „mă feresc de echilibru, căci induce 
sentimentul de plictiseală”.  

 
 
 

III. 1. SUB SEMNUL PARATEXTUALITĂŢII  
 

(23 Septembrie) 
 

 
Deşi ultimele două sesiuni ale Forumului Internaţional al 

Compozitorilor (23-24 Septembrie) s-au desfăşurat sub 
genericul comun Reconectarea cu publicul, ele s-au diferenţiat 
totuşi, prin conţinutul distinct al conferinţelor susţinute de către 
Detlev Glanert şi Adrian Iorgulescu, în prima sesiune, şi de 
către Rolf Martinsson în cea de-a doua. 

Compozitorul german Detlev Glanert a vorbit, unui 
public la fel de numeros ca în primele zile, avid să cunoască 
nemijlocit şi, eventual să se confrunte cu diferitele stiluri de a 
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compune ale creatorilor occidentali, despre Provocarea de a 
proiecta lucrări de largă respiraţie, supunând atenţiei noastre 
două dintre opusurile sale dramatice: Caligula, pe un libret după 
piesa omonimă a lui Albert Camus, şi Requiem pentru 
Hieronymus Bosch – comandă a Fundaţiei şi Orchestrei Regale 
Concertgebouw pentru comemorarea a 500 de ani de la 
moartea pictorului renascentist. 

Glanert este un aprig observator al „părţii întunecate a 
naturii umane”, pe care o analizează şi o disecă oarecum după 
principii psihanalitice jungiene, în majoritatea lucrărilor vocal-
simfonice şi de operă. Odată finisate, le propune publicului ca 
pe nişte oglinzi care să reflecte Ombra individului, în contrast cu 
Persona, imaginea cosmetizată a aparenţei, fapt ce le conferă 
un caracter „protestatar”. Întotdeauna însă, compozitorul face 
să triumfe graţia divină, capabilă să le permită accesul în 
Paradis chiar şi celor păcătoşi.  

„Caligula nu e o operă despre nebunia lui Caligula, ci 
despre cruzimea lui deliberată”, a cărei forţă îi dă dreptul să 
abuzeze de libertatea individului. Încleştărilor dramatice 
extreme ale corurilor şi soliştilor, li se opun, invariabil, momente 
de maximă cantabilitate şi limpezime sonoră, de rafinamente 
timbral-orchestrale, cu efecte de orgă, şi secvenţe corale de tip 
oratorial bachian, ce subliniază apetenţa autorului pentru 
contraste. Pe lângă inserturi din alte opusuri ale sale, cum ar fi 
Theatrum Bestiarum, Glanert introduce şi pasaje din operele lui 
Richard Strauss – Electra ori Salomeea printre altele -, cu 
intenţia de a potenţa la maximum tensiunea acţiunii.  

Prin tehnicile, limbajul şi alcătuirea lui eterogenă, ce are 
în fundal ecouri din eterogeneitatea operei lui Bernd Aloïs 
Zimmermann, Die Soldaten, a cărei audiţie i-a deschis gustul 
pentru compunerea de opere, Requiemul pentru Bosch, scris 
cu un deceniu mai târziu faţă de Caligula, în 2015-2016, 
converteşte textele sacre în ceea ce tot Zimmermann a numit 
„teatru muzical pluralist”, şi ne proiectează cu secole în urmă, la 
graniţa dintre Evul Mediu şi Renaştere. Juxtapunerea diferitelor 
texte religioase, cu extrase din Apocalipsă şi din textul 
tradiţional al requiemului; cu unele secvenţe de sorginte quasi 
păgână, decupate din Carmina Burana a lui Carl Orff, pentru 
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pregnanţa cu care „descriu tentaţia păcătoşilor de către 
demoni”, ca în motivele din unele picturi ale lui Bosch, poate din 
Tripticul Ispitele Sf. Anton, sau din Judecata de Apoi; caracterul 
oratorial al corului, ca şi sprächgesang-ul aplicat vocilor 
amintesc de paralelismul vocal utilizat în epoca Ars antiqua de 
către un Adam de la Halle, unde fiecare voce cânta în limbi 
diferite, şi în care erau mixate genuri diferite. Interesant e faptul 
că, în ciuda acestei eterogeneităţi stilistice, muzica are 
coerenţă, devine un fel de „opera aperta” sau „formă deschisă” 
ce favorizează percepţia ontologică, „dinamică” a timpului, în 
opoziţie sau în complementaritate cu timpul psihologic.   

În alocuţiunea sa, intitulată De ce să compun Simfonii?, 
Adrian Iorgulescu şi-a expus principiile pe care şi-a clădit 
Simfonia a III-a. Ea debutează cu un Coral de J.S. Bach, în 
sonorităţi arhaice, descinse dinspre arhaicitatea lui Buxtehude, 
al cărui leit-motiv se transformă, în mişcarea secundă, într-un 
„imens cluster”, într-o spaţializare spectrală cu efecte stranii. 
Adrian Iorgulescu a mai punctat şi câteva dintre elementele 
constitutive ale Simfoniei a IV-a, „Copilăria”, bazată pe 4 
cântece din folclorul copiilor. Compozitorul, extrem de meticulos 
în pregătirea procesului componistic, îşi alege mereu noi surse 
de inspiraţie, şi recunoaşte că fiecare lucrare înseamnă o nouă 
treaptă pe drumul „căutării şi descoperirii propriului Adevăr”.   

Cât despre discuţiile referitoare la dualitatea echilibru-
exces în compoziţie, moderate tot de către Dan Dediu, părerile 
au fost, ca de obicei, împărţite, cu toate că, la sfârşit, 
subiectivităţile au coincis. Adrian Iorgulescu „nu ştie ce este 
excesul”. Pentru el, important e balansul între cei doi parametri. 
Elmar Lampson preferă impunerea unor limite, pentru „a nu 
depăşi nivelul de percepţie auditivă al ascultătorului”. Totodată, 
el s-a pronunţat împotriva apariţiei şcolilor de compoziţie, care 
îngrădesc libertatea de exprimare. „Cu cât sunt mai personal, 
cu atât sunt mai interesant pentru ceilalţi”. Detlev Glanert vede 
excesul ca pe o „virtualitate”, ca pe ceva „controlabil, 
asemănător procesului dialectic”, şi, de aceea, „nu exclude 
nicio posibilitate”. Ari Ben-Shabetai consideră că „o lucrare 
trebuie să fie foarte bine plănuită în prealabil”, deşi susţine că 
„regulile trebuie sparte, abolite”! 
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III. 2. „LIMITA DE DEPĂŞIT- DE ATINS”  

 

(24 Septembrie) 
 

 
Ultima sesiune a Forumului, moderată de către dirijorul 

englez de origine italiană Rumon Gamba, a avut ca punct de 
pornire aceeaşi problematică stringentă a creatorului 
contemporan, Reconcilierea cu publicul, în sensul găsirii 
modalităţilor prin care muzica nouă să câştige tot mai mulţi 
adepţi. Compozitorul suedez Rolf Martinsson a detaliat etapele 
care au condus la crearea Concertului pentru clarinet şi 
orchestră, cu minuţia omului de ştiinţă, urmând parcă o teorie a 
lui Leibniz, conform căreia „muzica ne farmecă, deşi 
frumuseţea ei nu constă decât în compatibilitatea numerelor şi 
în calcul, pe care nu le percepem, ca şi din vibraţii ale corpurilor 
sonore care se întâlnesc prin anumite intervale”. Dacă am fi 
judecat Concertul lui Martinsson, doar prin prisma schemelor şi 
graficelor matematice din imagini, unde erau notate, milimetric, 
o serie de parametri de timp, intensitate, ambitus, ordine a 
evenimentelor sonore, contraste, proporţii etc., am fi crezut că e 
vorba despre o muzică aridă, „calculată”. Or, dimpotrivă, audiţia 
ei ne-a introdus într-un univers al cantilenelor superbe şi al unor 
spirale ritmice pline de farmec romantic, pe alocuri impresionist, 
mai ales în pasajele vocilor din unele lieduri, ce păreau a fi 
desprinse din Pelléas et Mélisande. Martinsson, căruia i-a 
trebuit un deceniu  pentru a se sustrage oricărei influenţe, şi a 
se regăsi pe sine şi propriul limbaj, cu toate că e încă marcat de 
întâlnirea cu muzica lui Magnus Lindberg, preferă coexistenţa 
dintre tonalitate-atonalitate şi forma variaţiunii, după exemplul 
lui Schönberg şi Berg, pe care o consideră cea mai importantă, 
deoarece îţi lasă „libertatea unor combinaţii multiple”. În egală 
măsură, Martinsson e şi adeptul „noii complexităţi”, iniţiată şi 
cultivată de către mentorul său, Brian Ferneyhough, mişcare ce 
presupune, printre altele, utilizarea serialismului integral. Eterna 
problemă a echilibrului a fost tranşată şi în dialogurile care au 
urmat prezentării lui Rolf Martinsson. Compozitorul francez 
François Nicolas, autodefinit ca „tipul muzicianului intelectual”, 
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optează, ca şi Adrian Iorgulescu, pentru „balansul între lucrurile 
suave şi cele excesive”, arătându-se împotriva „excesului de 
expresivitate”. În acord cu Nicolas, compozitorul german Sven 
Helbig susţine că trebuie „să cunoşti limitele expresivităţii 
pentru ca audienţa să poată urmări un demers componistic”. 
După părerea Liviei Teodorescu, „excesul nu distruge 
echilibrul”. El „poate duce la schimbări cromatice, de intensitate 
şi densitate a sunetului etc.” - în alţi termeni, excesul este 
purtător de contrastul indispensabil în obţinerea armoniei. Mai 
mult: Rolf Martinsson nu vede nicio opoziţie între echilibru şi 
exces, ba chiar afirmă că, din perspectivă filosofică, „excesul 
poate duce la sublim”. Nicolas a avut în vedere, cu siguranţă, 
ideea de „măreţie sufletească”, de „pasiune extaziată” în actul 
contemplării operei de artă, sau a Naturii, patosul animat de 
„însufleţirea profetică”, aşa cum apare în Tratatul despre sublim 
al lui Longinus, şi care-l face pe individ să iasă din sine şi să-şi 
depăşească limitele condiţiei umane. François Nicolas mai 
crede că „muzica e o problemă a umanităţii”, şi că, în fond, „nu 
toată lumea trebuie să înţeleagă ce scriu compozitorii”.  

La capătul acestor şase zile consistente în planul ideilor 
muzical-filosofice suscitate de cele două teme tutelare ale 
Forumului, Procesul componistic astăzi şi Echilibru şi exces în 
compoziţie, a reieşit cu claritate că, „lucrările contemporane 
cele mai semnificative se detaşează de tradiţie pentru ca, la 
sfârşit, s-o reînnoiască şi s-o perpetueze într-o logică a 
diferenţei” (Claudy Malherbe), că repetiţia înseamnă 
„deschiderea trecutului în direcţia viitorului” (Paul Ricoeur), şi că 
totul în Univers se bazează pe dualitatea fenomenelor, pe 
contrariile coincidente, doar aparent dihotomice, pe care orice 
creator e chemat să le concilieze, să le echilibreze prin acea 
cale de mijloc – aurea mediocritas – atât de greu de atins şi de 
aplicat în realitate. Dar, dincolo de orice, actul creaţiei rămâne 
una dintre căile care-i oferă individului şansa de a-şi dobândi 
libertatea interioară, şi de a-şi statua identitatea spirituală. 
Pentru a atinge însă aceste deziderate, e necesar să lupte 
necontenit, în scopul depăşirii propriilor limite. Căci, odată 
atinsă, limita „închide locul”, ca să-l citez pe Gabriel Liiceanu.  
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Ediţia princeps a Forumului Internaţional al 
Compozitorilor a fost o reuşită, şi merită, cu prisosinţă, să fie 
perpetuată în anii care vin. Dacă ar fi să relev totuşi un 
inconvenient, acela ar avea legătură cu ponderea 
compozitorilor români antrenaţi în dialogurile din jurul mesei 
rotunde, alături de oaspeţii străini. Poate că ar fi fost oportună 
selectarea şi a câtorva dintre tinerii compozitori şi interpreţi, 
vorbitori de limbă engleză, care s-au distins deja atât în ţară, 
cât şi în străinătate prin activitatea lor, şi care şi-ar fi putut 
susţine, nu doar din public, punctele de vedere, adesea foarte 
pertinente, asupra subiectelor discutate. Dar, cum orice lucru 
este perfectibil, sperăm că, limita odată atinsă, va „redeschide 
spaţiul de depăşit-de tins” (idem Liiceanu). 
 
 
SUMMARY 
 
Despina Petecel Theodoru 
 
The Composers’ International Forum 

 
This first Forum, devised by Dan Dediu as an “ideational and 
spiritual ultrasound scan of life”, turned into a genuine Agora, 
which allowed for an exchange of distinct musical and aesthetic 
ideas, experiences, feelings and stances – effervescent, 
thrilling, often full of the natural charm of communication, which 
is ever more precarious nowadays.  
Each of the six sessions carried out in the Auditorium of the 
National University of Music was centred around two stable 
thematic pillars of rigorous importance and topicality: I. The 
Compositional Process Today, making reference to the sources 
of inspiration, the construction of style and writing strategies – 
in which composers expounded their own working methods 
under the title Ars Poetica, and II. Balance and Excess in 
Composition – dialogues held at a roundtable, in which the 
audience was also invited to participate actively, asking 
questions and making comments. 
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Echilibrul ca acceptare a dezechilibrului 

 

Irinel Anghel 
 

 
Tema supusă 

discuţiilor compozitorilor 
invitaţi ai meselor rotunde 
ale Forumului Internaţional 
al Compozitorilor din 
cadrul Festivalului 
Internaţional George 
Enescu din 2017 – 
Echilibru şi Exces în 
compoziţia muzicală – a 
apărut participanţilor ca 
ofertă de a comenta două 
atitudini artistice opozante, 
deşi, aşa cum arăta şi 
George Balint în articolul 

său din numarul 7 al Revistei Muzica, cei doi termeni nu se 
situează pe aceeaşi axă de raportare. 

Desigur, poţi ajunge prin exces la dezechilibru, dar, 
dacă lărgim perspectiva, e posibil să constatăm că acel exces 
şi aparentul dezechilibru creat, contribuie la realizarea unui alt 
fel de echilibru, evaluat într-un context mai larg. Echilibrul eco-
sistemelor se obţine de multe ori prin fapte extreme, prin 
excese, catastrofe – pe care, pe moment şi din imediata 
apropiere, avem tendinţa de a le judeca drept ameninţătoare, 
dezechilibrante, dar care, într-un context mai cuprinzător şi într-
un timp mai lung de observaţie, îşi dovedesc utilitatea şi îşi 
devoalează sensul. Sistemele culturale au şi ele, prin artiştii-
radar, un comportament asemănător. De aceea, este greu de 
spus dacă echilibrul se obţine prin stabilitate şi mişcare 
minimală în jurul unui punct de mijloc sau prin atitudini extreme. 
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Îmi imaginez un personaj numit “Relativitate” ce va bate 
mereu la uşa noastră din cauza imposibilităţii cuprinderii cu 
mintea a întregului. Ne va bate la uşă şi ne va spune (cu umor 
din punctul meu de vedere) că ar fi util din când în când să ne 
punem percepţiile şi convingerile sub semnul întrebării. Pentru 
că, o altă “pereche de ochelari” ne-ar putea arăta că ceea ce 
părea prea puţin e mult sau invers, ceea ce părea catastrofal e 

o ieşire din impas sau 
ceea ce părea o cale 
sigură de înaintare, e de 
fapt o fundătură. În 
muzica contemporană, 
suntem prea apropiaţi 
de evenimente, de 
artişti, pentru a avea 
certitudini în evaluările 
noastre. Şi cu ocazia 
asta arunc şi eu o 
întrebare: cât de 
înspăimântătoare e 
această perspectivă? 

 
Aurel Stroe, la cursurile sale de la Buşteni la care am 

participat la începutul anilor ‟90, ne-a spus la un moment dat: 
“Vedeţi voi, există artişti geniali şi artişti utili”. Marile schimbări 
de paradigmă în cultură au fost făcute prin salturi, prin diferenţe 
semnificative, plonjări în bazine “altfel”, prin situaţii 
“catastrofale”, de ruptură, prin excese. Evoluţia nu ar fi posibilă 
fără această lărgire a mişcării pendulului la distanţe mai mari 
faţă de punctul de mijloc. Însăşi naşterea, intrarea în viaţă este 
de fapt un mare dezechilibru, fără de care nimeni şi nimic nu ar 
exista. 

Deschizătorii de drumuri – mai mari sau mai mici – au 
fost şi sunt artişti care depaşesc limite, care intră în zone 
“interzise”, “ne-potrivite”, care sunt excesivi în raport cu un 
context, care deranjează printr-un aparent dezechilibru. Istoria 
poate fi imaginată ca o hartă a distanţelor pe care artiştii le-au 
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luat faţă de un punct central. Dar, punctul central ca loc pentru 
măsuri de referinţă, privit în sine, este un punct mort.  

Ce vreau să spun este că, în opinia mea, toate tipurile 
de artişti sunt importante. Cineva deschide un drum – 
întotdeauna printr-un act de dezechilibru ce va determina 
rezistenţe şi opoziţii firesti (la fel cum un organism se luptă cu 
un corp strain), iar alţii se adună în jurul unei idei şi o dezvoltă, 
o stabilizează. Acestea sunt desigur lucruri simple, chiar 
banale, dar care uneori sunt uitate. Şi poate că e necesară 
această uitare din când în când, pentru ca procesul evoluţiei să 
poată continua. 

Problema echilibrului şi excesului generator de 
dezechilibru nu este aşadar una de etică, fie ea şi profesională, 
asa cum s-a sugerat la un moment dat în toiul discuţiilor 
meselor rotunde ale FIC. Nu cred că, din punctul acesta de 
vedere putem vorbi de alegeri bune şi alegeri greşite. Dar, 
tensiunea dintre opţiuni extreme va exista natural în interiorul 
oricărui sistem, reglând însăşi dinamica sistemului. 

Unii compozitori sunt constructori, alţii sunt exploratori, 
alţii dezvoltători, altii deschizători de drumuri, unii deranjează, 
alţii stabilizează. Nu se pune problema de a alege ceva la 
modul absolut. Poţi alege ceva pentru tine ca artist sau ca 
spectator, în funcţie de ce are fiecare de oferit sau de primit. 
Echilibrul ştie să se regleze în diversitate şi atunci când e 
nevoie, chiar prin excese, prin abordări artistice extreme. 

Echilibrul, până la urmă, este cel care acceptă 
dezechilibrul şi implicit excesul ca unealtă a sa. Nimic nu e 
complet fără integrarea opusului său. Echilibrul unui sistem 
vine cu înţelepciunea de a privi “pădurea” în ansamblul ei, cu 
tot cu “animalele ei prădătoare”, cu atât mai mult cu cât vorbim 
de un teritoriu artistic, unde legile sunt diferite faţă de cele ale 
vieţii reale. În artă, nu mergi la închisoare pentru ca ai omorât o 
structură muzicală, amestecul a două elemente incompatibile 
nu face victime, consumul excesiv de disonanţe nu bagă pe 
nimeni în spital, viteza de derulare a unui discurs muzical nu 
duce la pierderea carnetului de conducere sau aglomeraţia 
traficului din cadrul unor construcţii sonore complexe, la 
amenzi. 
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În artă, când apar, excesele sunt semnificante şi unele 
dintre ele memorabile, având rolul de a întinde şi extinde 
gândirea artistică şi de a-i chestiona pe receptori, de a le ridica 
probleme, de a le provoca reacţii pe care ulterior, fiecare să şi 
le poată decodifica şi înţelege. 

În nici un caz nu ne putem imagina ce ar însemna 
echilibrul în absenţa contrariului său şi viceversa. Teritoriul 
contrastului este cel în care cu toţii ne mişcăm şi prin care ne 
validăm valorile şi acţiunile. 

 
 

SUMMARY 
 
Irinel Anghel 
 
Balance as the Acceptance of Imbalance 

 
Pathfinders have always been artists who exceed the limits, 
who step into “forbidden”, “inappropriate” areas, who are 
excessive when compared to a certain context, who offend by 
what seems to be imbalance. 
Balance, after all, accepts imbalance and implicitly excess as its 
tool. Nothing is complete if it does not integrate its opposite. 
The balance of a certain system comes with the wisdom of 
looking at the “forest” as a whole – “animals of prey” and all – 
all the more since we are talking about an artistic environment 
whose laws are different from real life ones. In art you do not go 
to prison for having killed a musical structure; mixing up two 
incompatible elements makes no victims; the excessive use of 
dissonances does not put anybody into a hospital; the speed of 
a musical discourse does not result in losing one‟s licence, just 
as traffic jams within certain complex sonic constructions are 
not penalised by fines.  
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Formele muzicii:  
Exerciţii de combinatorică arhetipală 

(propunere hermeneutică-metodologică) 
(II) 

 

Oleg Garaz 
 
(continuare din Muzica nr. 7 / 2017)  
 
A treia deducţie arhetipală:  
Emergenţa stroficităţii scurte ca o consecinţă a 
cenzurii culturale 
  
După cum am arătat anterior, folosind gradele de 

relevanţă a schemei compoziţionale catenă, sunt obţinute două 
grupuri foarte precis diferenţiate: primul, al schemelor strofice în 
lanţ de rondo şi variaţiuni care metaforic vorbind conservă 
memoria originilor, adică vizibilitatea catenei ca principiu 
originar, şi al doilea, al schemelor bi- şi tri-strofice concepute 
prin cenzurarea continuităţii de tip catenă ‒ ca semn al uitării 
originilor ca paradigmă tipică a mentalităţii moderne.  

Consecuţia istorică în apariţia acestor patru scheme 
fiind deja comentată ‒ originare fiind principiile variaţiunilor şi 
rondoului şi tardive cele bi- şi tri-strofice (diferite de schema 
cuplet-refren)  ‒, apare o logică şi legitimă întrebare referitoare 
la motivul acestei drastice împuţinări. La o evaluare generală, 
răspunsul este foarte simplu: reformularea conţinuturilor 
arhetipale determină şi transformarea corespunzătoare a 
formelor simbolice de reprezentare a acestora. O dinamică a 
dialecticii între vechi şi nou. O dispută între antic şi modern, 
situaţie în care formele anticului vor fi receptate drept 

STUDII 
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redundante1 ‒ extensive şi astfel deja inactuale în forma lor 
medievală sau renascentistă ‒, iar cele moderne drept intensive 
şi, respectiv, non-redundante. Memoria practicilor originare 
(codificate prin formele în lanţ ‒ cântec, rondo, variaţiuni) este 
reconsiderată pe criteriul redundanţei, un nou tip de gândire 
muzicală făcându-şi tot mai mult loc în practica profesionistă 
componistică ‒ tiparele scurte, non-redundante şi astfel 
intensificate procesual ale bi- şi tri-stroficului (simetric (AA, 
ABA) şi asimetric (AB, ABC), mic şi, respectiv, mare). Vectorul 
evoluţiei culturale este orientat înspre simplificare, condiţie 
necesară în vederea intensificării.  

Ca răspuns la întrebarea de mai sus, Richard L. Crocker 
situează emergenţa formelor armonice triadice (trisonice, 
termenul îi aparţine ‒ n.n.) chiar de la începutul secolului al 
XVII-lea2, datând-o cu anul 1600, an în care arde pe rug 
Giordano Bruno, Emilio de' Cavalieri produce La 
Rappresentazione di anima e di corpo, la un an urmându-i 
Jacopo Peri cu L'Euridice (1601), precum şi Giulio Caccini, la 

                                                
1
 Drept redundante principiul formelor în lanţ apar, evident, doar din 

optica modernilor tot mai omofoni, tot mai armonici şi tonali, tot mai 
melodici şi, implicit, mai dramatici (Monteverdi cu ale lui stille 
rappresentativo şi stille concitato) decât predecesorii lor renascentişti. 
Este vorba aici şi despre opoziţia între muzica polifonică şi modală 
bisericească (medievală şi renascentistă) şi cea omofonă şi deja 
cvasi-tonală, mult mai intensă şi eficientă expresiv, a primilor 
compozitori baroci. În fapt, opoziţia este între anistorismul teocentric şi 
mistic (extensiv şi atemporal) al tradiţiei religioase creştine şi 
istorismul antropocentric şi raţional (intensiv şi deja istoric) al 
începutului celei de a doua modernităţi, una „mixtă”, în egală măsură 
post-renascentistă şi pre-iluministă. În acelaşi timp, emergenţa 
stroficităţii scurte nu înseamnă în nici un caz că rondoul şi variaţiunile 
vor dispărea. Chiar din contră, ele vor fi reformulate în termenii noii 
paradigme tonal-funcţionale şi tematice, fiind la rândul lor intensificate. 
Drept exemplu relevant în acest sens serveşte chiar Rondo alla turca 
din Sonata nr. 11, K. V. 331, pe care compozitorul Vasile Herman o 
prezenta la curs drept o formă tristrofică mare cu trio (sic!).   
2
 Richard L. Crocker, A History of Musical Style, New York: Dover 

Publications, Inc., 1986, partea a III-a: Part Music on a Triadic Basis 
(1600-1750), începând cu p. 223.  
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rându-i, cu propria L'Euridice (1601) şi cu textul Le Nuove 
musiche (1601/1602)1. Continuând într-un mod speculativ acest 
şir, poate fi constatată emergenţa mai multor modele de 
înfăptuire a principiului conceptual ternar ‒ trio-sonata (ca şi 
componenţă instrumentală), principiul da capo (având ca formă 
specifică, printre multe altele, genul aria) sau uvertura franceză 
în opoziţie cu cea italiană (deja ca scheme compoziţionale), 
precum şi multitudinea schemelor compoziţionale bi- şi tri-
strofice ale dansurilor constitutive din genul suită, toate ca 
simptome clare ale unei schimbării paradigmatice în plină 
ascensiune înspre poziţionarea drept dominantă.  

Într-un sens pur tehnic, reformularea survine prin 
deplasarea de la gândirea prin înlănţuirea de intervale înspre 
una prin înlănţuiri de trisonuri. Este evidentă comprimarea 
orizontalei în verticală, comprimarea însemnând şi condensare 
(mai multe intervale în simultaneitate) cu sensul de restrângere, 
intensificare a derulării procesuale ca efect al intensificării 
expresive ‒ dramatizarea ‒ cu scopul producerii unui impact cât 
mai puternic asupra publicului-receptor. Drept consecinţă, un al 
treilea sens al comprimării este scurtarea schemelor 
compoziţionale cu sens de cenzurare conceptual asumată a 
catenei în favoarea tiparelor strofice scurtate în virtutea unei 
puternice focalizări pe proeminenţa tematică (intens expresivă, 
dramatică-dramaturgică) a discursului muzical.       

În fapt, nu este vorba despre o dată precisă ‒ anul 1600 
‒, ci despre  epicentrul unui context mai larg, dens de 
evenimente mutative, intens polemic şi caracterizat printr-o 
transformare globală a întregului câmp al gândirii şi practicilor 
artistice muzicale. Cadrul istoric, însă, ar trebui considerat ceva 
mai larg ‒ o perioadă de timp cu situare între a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea ‒, 
timp în care au loc trei evenimente determinante ale mutaţiei 
înspre un nou tip de gândire muzicală ‒ disputele între antici şi 
moderni, dar şi conceptualizări privind posibile accepţii, imagini 
şi conţinuturi ale unei concepţii totalmente noi.  

                                                
1
 Informaţii preluate din Richard L. Crocker, op. cit., p. 226.  
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Acest arc polemic se subîntinde între disputa între 
Vincenzo Galilei (1520-1591) şi Gioseffo Zarlino (1517-1590), 
iar mai târziu, între Claudio Monteverdi (1567-1643) şi Giovanni 
Artusi (1540-1613), ambele având ca şi conţinut negocierea 
privind efectuarea mutaţiei de la gândirea muzicală (deja) 
considerată antică (polifonică/modală, Zarlino, Artusi) la cea 
considerată modernă (omofonă/tonal-funcţională, Galilei, 
Monteverdi). Iar în interiorul acestui bazin nimeresc două 
evenimente intim legate între ele ‒ începutul (la 1573) a 
activităţii membrilor Cameratei Florentine, însă cu adevărat 
grăitoare în privinţa mutaţiei iminente este ideea lui Giulio del 
Bene (membru al Accademia degli Alterati, tot din Florenţa), 
care la 1586 propune mutarea muzicii din trivium în cvadrivium. 
Din constituentă a disciplinelor numeral-ontologice, muzica 
devine o disciplină filologică, discursiv-lingvistică. De la Cosmos 
la Antropos. Acest gest al lui Del Bene, oricare ar fi fost 
constrângerile care l-au determinat să-l comită, semnifică într-
un mod clar o cenzurare a a sensurilor intrinseci muzicii şi 
lansarea acesteia în uz cultural într-o formă (!) „deghizată” în 
atributele unor discipline lingvistice cu care muzica nu ar avea 
nimic în comun. Aşa a existat muzica timp de 300 de ani, 
„travestită” rând pe rând în retoricul baroc (Johann Mattheson), 
urmând logicul clasic şi romantic ‒ aceste două între 1600 şi 
1900 ‒ şi totul culminând cu gramaticalul semiotic modernist ‒ 
începând cu Charles S. Peirce şi Ferdinand de Saussure, prin 
hermeneutica lui Hermann Kretzschmar şi până la Jean-
Jacques Nattiez, Gino Stefani, Mario Baroni, Eero Tarasti şi 
Kofu Agawu.   

În planul gândirii muzicale efectul este de spargere a 
unui dig, „accident” paradigmatic urmat de revărsarea pe piaţa 
artistică a unei impresionante oferte de noi idei,  accepţii, forme 
şi conţinuturi. Doar atunci şi astfel emerge în muzică noţiunea 
(retorică) de stil. De asemenea, apar şi emerg tipul de 
organizare sonoră omofon (monodia acompaniată) ca semn al 
singularităţii şi exclusivităţii în opoziţie cu polifonia 
contrapunctică ‒ o sincronie armonioasă a mai multor alterităţi; 
o hiperproducţie de genuri muzical-scenice din care se va 
închega până la urmă genul opera şi cântul operistic (prin 
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dispute turbulente precum Querelle des bouffons sau 
controversa între gluckişti şi piccinişti) în opoziţie cu vocalitatea 
corală a Evului Mediu şi Renaşterii; se impune tot mai mult 
gândirea de tip instrumental ‒ provenind din ecuaţia operei ‒, 
însă ca opoziţie celui vocal (coral-contrapunctic-modal); este 
disputat şi acceptat un sistem unic de temperaj şi asta în 
virtutea formulării sistemului de organizare sonoră tonal-
funcţional, precum şi a gândirii armonice (triadice, după cum 
afirmă Richard L. Crocker) în opoziţie cu cea monodică, 
disputate belicos de Rousseau şi Rameau. Nu în ultimul rând, 
muzicii i se inventează o teorie, precum şi un sistem al 
afectelor, practicate ambele cu mare aplecare în barocul 
muzical.  

Împinsă în grija retoricii ‒ sub controlul şi rigoarea logică 
şi sugestiv-expresivă a textului (poetic) ‒, muzicii îi este „altoită” 
o a două accepţie, înrudită direct cu cea lingvistică, precum 
teatralitatea ‒ obligativitatea unui plan structural dramaturgic 
(un „scenariu” structural-evolutiv ca formă) şi a unei naraţiuni 
dramatice (un „subiect” ca şi conţinut, cu teme-personaje, cu 
acţiune,  conflict şi deznodământ). Aceste două dominante1 ‒ 
retorica şi teatralitatea ‒ determină şi o mutaţie fundamentală în 
planul formelor, reorientând concepţia muzicii de la oralitatea 
primordială a cântecului coregrafic (ideea de rondo şi variaţiuni) 
ca determinantă a formelor în lanţ sau de la oralitatea funciară 
a culturii contrapunctice (Ev Mediu şi Renaştere) înspre 

                                                
1
 La o primă vedere, aceste două dominante au definit şi substanţa 

muzicii şi în Antichitatea greacă ‒ retorica determinată a modurilor şi 
participarea la ecuaţia sincretică a tragediei. Însă acestea din urmă 
erau, în esenţă, doar două forme aplicate, practice, şi astfel mimetice 
ale muzicii. Spre deosebire de grecii antici pentru care substanţa 
muzicii era una numeral-cosmologică şi servea, în esenţă, scopul 
stabilirii unei armonii între om şi cosmos, în barocul european 
accepţia muzicii este una funciarmente lingvistică, deci „filologică” 
(analizabilă retoric, logic şi gramatical) şi explicit discursiv-
comunicativă. Ca discurs, muzica ajunge să fie o artă orientată pe 
exprimarea emoţională. În aceste condiţii, s-ar putea admite că 
sistemul tonal-funcţional însuşi, pe lângă funcţia structural-procesuală, 
deţine şi o nu mai puternică funcţie narativă.      
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legităţile mult mai simple, concise, dar şi rigide ca extensie a 
oraţiei ‒ retorica afectivă şi structurală a teatralităţii drept noi 
„arhetipuri”, nuclee generative şi, implicit, conţinuturi ale gândirii 
muzicale.  

De unde ar avea posibilitatea să apară şi să se dezvolte 
aceste idei, principii, tipare sau scheme ale bi- şi tri-stroficităţii, 
care deja în perioada clasicismului vienez se impun şi rămân 
astfel până la început de secol XX? O primă ipoteză ar fi 
următoarea: chiar în interiorul primei articulaţii ale aceloraşi 
forme în lanţ care sunt rondoul şi variaţiunile ‒ secţiunea 
expozitiv-tematică (A), cea mai încărcată şi intensă în plan 
expresiv şi în virtutea acestui fapt cea mai persistentă şi 
proeminentă în desfăşurarea întregului lanţ. În perioada 
barocului, aceste forme ‒ stroficităţile lungă şi scurtă ‒ coexistă 
într-un mod armonios şi colaborează în virtutea ideologiei 
excesului caracteristică vremii şi a supraproducţiei ca prin 
„ştanţare” a unei cantităţi aiuritoare de lucrări (spre exemplu, 
cele şaizeci şi trei opere ale lui Alessandro Scarlatti, cinci sute 
cincizeci şi cinci sonate pentru clavecin ale lui Domenico 
Scarlatti sau cele peste două sute de cantate ale J. S. Bach). 
Această situaţie va cunoaşte o răsturnare spectaculoasă în 
favoarea stroficităţii scurte în epoca anti-excesivă prin definiţie, 
de această dată a limpezirii, esenţializării şi standardizării 
„excesive” care a fost clasicismul vienez pomenit mai sus, iar în 
romantism un singur model capătă o răspândire aproape 
„virală”, concurând schema compoziţională a formei şi genului 
de sonată, cel al tristroficităţii.  

Aşadar, pentru depăşirea formelor redundante şi 
extensive în lanţ, emergenţa formelor strofice scurte şi astfel 
intensificate1 ar putea porni chiar prin izolarea şi extragerea din 
                                                
1
 Intensificare este termenul-cheie de lectură a diferenţei între 

Renaştere şi baroc. Formele strofice lungi (ca formă şi gen) ale 
Renaşterii îşi continuă existenţa şi în muzica barocului ca principii 
generative (bineînţeles, în configurări concrete diferite), însă deja fiind 
concurate de stroficităţile scurte ca modele autonome ale gândirii 
componistice. Forma de sonată barocă (bistrofică) este un model 
exemplar în acest sens, o formă reprezentativă a barocului şi fără 
nicio analogie în Renaşterea muzicală.   
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cele dintâi a porţiunii tematice A, deja o formă mică în sine 
(pornind de la nivelul unei structuri periodice). Într-un alt sens, 
atât bi- (A-B), cât şi tri-stroficul (A-B-A), pot fi văzute în primul 
caz drept proiecţie a modelului de cântec (cuplet-refren) şi drept 
primele trei „falange” ale rondoului în cel de-al doilea caz. 
Putând fi considerate drept forme de extracţie (ca fragmente ale 
unui întreg), cu o procesualitate „secţionată”, acestea intensifică 
într-un mod evident proeminenţa rolului funcţional al temei în 
formele strofice scurte, într-un total acord cu nevoia retorică şi 
teatralizantă (dramaturgică) de subiect (tematic), discurs 
(expunere-elaborare), naraţiune (evenimente tematice, 
armonice, tonale) şi expresivism (analogii sonore ale psiho-
afectivului), toate puternic (intensiv) orientate înspre receptorul-
spectator şi nu participantul-interpret ca în cazul formelor 
extensive (lanţ)1.  

O a doua ipoteză privind originea stroficităţii scurte o 
enunţă Vladimir Protopopov: „În forma rondo-variativă a lui 
Bach, care treptat se elibera de repetările excesive ale temei, 
se dezgoleau construcţii mai adunate şi restrânse ale formelor 
bi- şi tripartite, precum şi a formei de sonată care au servit drept 
bază pentru cele clasice de mai târziu2.” 

O a treia sursă a stroficităţii scurte ar putea-o reprezenta 
dansurile de epocă ‒ spre exemplu, menuetul, alemanda, 
couranta sau gavota ‒ încă din secolul al XVII-lea frecvent 
concepute conform schemelor compoziţionale binare şi ternare. 
În ceea ce priveşte menuetul, acesta devine referinţă cu 

                                                
1
 În cartea deja citată, Mark Evan Bonds defineşte cel puţin trei 

posibilităţi de orientare a compoziţiei muzicale: 1. exclusiv înspre 
auditor în baroc (perioadă retorică ‒ n.n.), 2. înspre compozitorul-
interpret în perioada clasicismului beethovenian (atitudine creativă de 
tip organic) şi romantism (ambele aparţinând perioadei logice ‒ n.n.) 
şi 3. focalizarea pe lucrarea însăşi (ca semn şi astfel cod ‒ n.n.) în 
modernism-postmodernism (perioada gramaticală ‒ inventarea 
hermeneuticii şi, ulterior, emergenţa şi instaurarea semioticii muzicale 
‒ n.n.).  
2
 Vladimir Protopopov, Принципы музыкальной формы И. С. Баха 

[Principiile formei muzicale la J. S. Bach], Moskva: Muzîka, 1981, p. 
63.  
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valoare sinonimală a formei tristrofice şi care de abia în creaţia 
lui Beethoven este reformulată în scherzo.  

Sunt tipice cazurile în care temele de variaţiuni sunt 
concepute mai degrabă ca bi-strofice decât tri-strofice. Această 
opţiune poate fi motivată prin două argumente:  

1. în cazul unei forme bistrofice simetrice (A-A1 ‒ 
Mozart, Sonata nr. 6 pentru pian, K. V. 284, în Re major sau 
Beethoven, Sonata pentru pian nr. 30, op. 109, în Mi major, p. 
III, tema variaţiunilor) însăşi tema deja conţine nucleul 
procedeului variaţional, inducând oarecum senzaţia de 
redundanţă la fiecare reluare, pe când  

2. una asimetrică (A-B, cu o eventuală repriză ‒ Mozart, 
Sonata pentru pian nr. 11, K. V. 331, în La major, tema 
variaţiunilor sau Beethoven, Sonata pentru pian nr. 10, op. 14 
nr. 2, în Sol major, p. II, tema variaţiunilor) lasă impresia de 
formă neîncheiată, reclamând procedeul variaţional drept 
continuare logică.  

Este de remarcat faptul că stroficitatea scurtă este 
practicată în dansurile constitutive ale genului suită, aceasta 
concepută în structură de lanţ de dansuri (Suitele engleze, 
BWV 806-811, şi franceze, BWV 812-817, pentru clavecin sau 
suitele pentru violoncel solo, BWV 1007-1012, de Bach). Şi tot 
ca suită compusă din dansuri sunt concepute lucrări mono- şi 
pluri-instrumentale cu denumiri de gen diferite: şase sonate şi 
partite (pentru vioară solo, BWV 1001-1006), precum cele patru 
Suite orchestrale (BWV 1066-169) sau cele şase Concerte 
brandenburgice (BWV 1046-1051). Anume în acest „laborator”, 
în cadrul unei forme ciclice mari se dezvoltă o foarte vie 
elaborare a schemelor compoziţionale bi- şi tri-strofice, cu o 
continuare înspre piese instrumentale şi romanţe ale 
romantismului (Schubert şi Schuman).     

De asemenea, în perioada barocului poate fi vorba şi 
despre frecvenţa tiparului de formă bi-strofică elaborată, aşa 
cum apare aceasta, spre exemplu, în preludiile din Clavecinul 
bine temperat de J. S. Bach: nr. 24 din primul volum şi nr. 2, 9, 
10, 15, 18 sau 20 din al doilea. 

La un nivel superior al tiparelor mari, principiul binar îşi 
găseşte o înfăptuire în genul sonatei baroce în accepţia 



Revista MUZICA Nr. 8 / 2017   

59 

structurală a sonatelor lui Domenico Scarlatti, „bibliotecă” de 
tipologii în care muzicologul Iuri Tiulin1 diferenţiază:  

  
a. forma bipartită veche (barocă ‒ n.n.) elaborată (A-A1) 

‒ sonatele nr. 1 şi 11;  
b. forma veche de sonată (A-A1)  
b.1. fără temă în partida secundă: sonatele nr. 2, 4, 8, 

18, 25, 33, 34 şi 36;     
b.2. cu temă în partida secundă şi partidă secundă în 

repriză: sonatele nr. 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 24, 27, 29, 31, 55 şi 
60;  

b.3. repriza temei principale (tristroficitate cu tratare): 
sonata nr. 32.  

În toate trei cazurile încă este vorba despre sonata 
barocă non-ciclică, principiu standardizat al acestor compoziţii 
pe care Scarlatti însuşi le prezintă drept exerciţii.  

Ca tipologie competitivă şi de acelaşi ordin de 
complexitate cu sonata bipartită barocă  ar putea fi 
tristroficitatea principiului da capo realizat în genul operistic al 
ariei (şi nu doar). Şi ambele forme, dar şi ambele genuri devin 
un tandem reprezentativ al barocului muzical în calitatea lor de 
dominante conceptuale în planul formelor muzicale, ca 
reprezentative ale tipului de gândire muzicală post-
renascentistă. Drept exemplu relevant care ar putea realmente 
concura cu Sonatele lui Scarlatti sunt operele (seria) lui Händel 
(patruzeci şi două lucrări compuse între 1705-1741), unde 
calificativul opera devine un eufemism în virtutea faptului că 
ariei îi sunt „sacrificate” subiectul, acţiunea şi însăşi 
dramaturgia întregului spectacol, totul sucombând în imaginea 
unui concert costumat aşa cum îl descrie Valentina Konen:  

 
Într-adevăr, compoziţia muzicală a operelor lui 

Händel este extrem de statică şi elementară. Nu există 
acolo nici ansambluri, nici coruri, nici finaluri 
desfăşurate, nici arii libere, nici episoade declamatorii, 
nici alcătuiri muzicale elaborative, nici tablouri simfonice 

                                                
1
 Iuri Tiulin, Forma muzicală, Moskva: Muzîka, 1974.  
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‒ nimic, în afară de recitative uscate şi arii. Secco şi aria 
da capo, secco şi da capo, secco şi da capo... şi aşa 
mai departe la nesfârşit. Tot ceea ce a scris Gluck în 
prefaţă la „Alcesta” despre neajunsurile şi limitările 
operei-seria întru totul corespunde cu realitatea1.    
 În baroc, însă, opera este unul dintre mai multe genuri 

vocal-instrumentale în care aria da capo este activ 
implementată drept gen şi formă legitimă într-un gen 
concurenţial precum oratoriul (Händel excelând şi aici) şi, la 
dimensiuni ciclice mai mici, genul cantată (aici excelând Bach) 
cu o deschidere în direcţia ambelor genuri mari.   

În planul interacţiunii principiilor formale imaginea este 
una exponenţial mai complexă, deoarece acţiunea tiparului da 
capo nu este limitată doar la bazinul genurilor vocale, ci le 
înglobează şi pe cele instrumentale ca principiu compoziţional 
rezumabil la realuarea fidelă a primei secţiuni şi fără o definire 
precisă a conţinuturilor părţii mediene. Însă întreaga imagine, 
una de sinteză, a bazinului de principii formale poate fi 
observată în creaţia lui Bach, aşa cum o prezintă muzicologul 
Vladimir Protopopov în cuprinsul monografiei lui Principiile 
formei muzicale la J. S. Bach2. Este vorba aici despre patru 
grupuri mari de principii care ar putea fi considerate drept 
filoane compoziţionale pentru întreaga operă a Cantorului:  

1.    principiul da capo în lucrări instrumentale şi  vocale  
2.    teoria formelor rondovariative  
3. problema principiului de sonată în formele 

rondovariative ale lui Bach şi  
4.    descrierea şi clasificarea formelor fugate la Bach.  

Chiar dacă, spre exemplu, în cazul particular al muzicii 
lui Bach stroficităţile scurtă şi lungă sunt situate într-un relativ 
echilibru, aportul fiecărei tipologii deja prefigurează o schemă 
compoziţională tripodică de ordin superior care este sonata 

                                                
1
 Valentina Konen, О прошлом и настоящем [Despre trecut şi 

prezent], in: Этюды о зарубежной музыке [Studii despre muzica 
occidentală], Moskva: Muzîka, 1975, p.  129.  
2
 Vladimir Protopopov, Принципы музыкальной формы И. С. Баха 

[Principiile formei muzicale la J. S. Bach].  
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clasică. Fiecare tipar formal (şi implicit de tehnică sau gen) în 
particular deţine câte un element separat în calitate de simptom 
a ceea ce urma să se impună până la final drept concepţia 
beethoveniană a formei şi genului sonată: 1. genul de fugă1 
(tri)strofică (decurgând din ricercar) împreună cu tri-stroficitatea 
mare propun accepţia funcţională de expoziţie şi în egală 
măsură de repriză (în special tiparul da capo); 2. variaţiunile 
propun varierea ca tehnică elaborativă; 3. la rândul lor, rondoul 
împreună cu fuga, tristroficitatea mare şi variaţiunile propun 
accepţia melodiei-temă. Privind înspre aceste tipologii de formă 
şi gen din optica sonatei clasice, toate patru se prezintă drept 
patru „şantiere” de elaborare a „angrenajelor” din care de abia 
în perioada imediat următoare (clasicismul post-baroc) va fi 
„asamblată” sau, mai precis, inventată sonata clasică. 
Alăturate, tiparele de rondo, variaţiuni şi tristrofic mare se 
diferenţiază de sonata clasică în virtutea unui principiu pe care 
îl observă Protopopov:  

Formele rondo, variaţiuni şi tristrofică mare deja 
existau în secolul al XVII-lea, fiind vorba doar despre 
evoluţia lor următoare, despre tipizare, despre 
transformările dictate de noile imagini, de stabilirea unor 
trăsături noi, elaborate treptat şi ducând înspre formele 
clasicilor vienezi. Toate aceste forme proveneau de la 
modele primare ale practicilor tradiţionale (orale, 
anonime, ocazionale ‒ n.n.), care în arta profesională au 
căpătat o realizare artistică supremă. Însă forma de 
sonată a fost   r e a l c ă t u i t ă  (sic! ‒ n.n.) deja în 
condiţiile artei profesionale (lipsindu-i preistoria 
tradiţională ‒ n.n.). Trebuiau să apară obiectivele 
estetice, stimulii artistici care ar duce înspre necesitatea 
apariţiei sonatei şi realizării acesteia într-o formă 
concretă. Asemenea stimuli apar în urma nevoii de a 
realiza  o  elaborare  aprofundată  şi  continuă  a  unităţii    

                                                
1
  În principiu, forma de fugă este o alcătuire compusă din trei 

articulaţii (tipar tristrofic): expoziţia, dezvoltarea şi repriza. Secţiunea 
mediană, însă, dezvoltarea, îmbină semnele variaţiunilor (reprizele 
mediene) şi ale rondoului (episoadele).   
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imagistic - tematice,  aceasta  din  urmă  relevată  prin   
intermediul  unei  dezvoltări  motivic - tematice  şi  a   
unei  organizări  tonale  complexe (sic! ‒ n.n.). Niciuna 
din formele existente (în baroc ‒ n.n.) nu soluţiona un 
asemenea deziderativ1.      

  
Obiectivul superior de atins era unul triplu şi presupunea 

o concepţie structural-ciclică în stare să asigure dezvoltarea 
aprofundată şi continuă a unui subiect în cadrul unui context 
tonal complex. Desigur, după cum observă Protopopov, şi 
rondoul, şi variaţiunile, dar şi fuga au o structură în trepte (în 
alternanţă discontinuă): 1. revenirea prin alternanţă a secţiunii A 
în rondo, 2. revenirea aceleiaşi teme A în succesiunea în lanţ a 
variaţiunilor şi 3. alternanţa reprizelor mediene cu episoadele în 
fugă, ceea ce îi asigură o poziţie intermediară ‒ succesiunea 
reprizelor mediene trimiţând înspre variaţiuni, pe când 
succesiunea episoadelor sugerează rondoul.  

O altă accepţie a formei în general şi a sonatei clasice 
în particular, una diferită de cea a lui Protopopov, o formulează  
muzicologul Mark Evan Bonds, prezentându-i descendenţa 
drept consecinţă a deciziei lui Del Bene, iar substanţa drept una 
importată din retorică şi orientată cu precădere în direcţia 
„oralităţii” (oraţiei) de substanţă teatral-poetică şi nu una 
oratorică propriu-zisă, cum ar fi fost de aşteptat. Spre deosebire 
de bazinul practicilor muzicale tradiţionale unde este vorba 
despre oralitatea funciară proprie unei culturi neprofesionale a 
anonimatului, în cazul artei componistice europene este vorba 
despre un procedeu pe deplin asumat în calitatea lui de 
instrument cognitiv al gândirii muzicale profesioniste, elaborate 
în interiorul acesteia şi în vederea soluţionării unor probleme 
existente doar în cadrul acestui tip de activitate. Această 
diferenţă între anonim şi profesionist este vizibilă prin formele 
specifice oralităţii precum stroficitatea lungă a cântecului 
(coregrafic), descendente fiind rondoul şi variaţiunile, şi formele 
culte ale oraţiei precum stroficitatea scurtă a tiparelor bi- şi tri-

                                                
1
 Vladimir Protopopov, Принципы музыкальной формы И. С. Баха 

[Principiile formei muzicale la J. S. Bach], p. 120.  
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podice mici şi mari, urmând cele două concepţii ale formei de 
sonată (barocă şi, respectiv, clasică).  

Fără a invoca, pe de o parte, determinismul textului 
noţional în muzicile tradiţiei orale (cântecul coregrafic) şi pe de 
altă parte, propunerea lui Del Bene (mutarea muzicii din 
quadrivium în trivium), Mark E. Bonds porneşte în textul lui 
direct de la constatarea şi comentarea consensului estetic 
iluminist (baroc) în conformitate cu care muzica este un limbaj. 
Fie este vorba despre muzică drept limbaj al sentimentelor, cel 
noţional fiind al raţiunii, fie despre muzică în calitatea ei de 
metaforă albă ‒ o emulare a limbajului noţional, însă fără 
cuvinte1. Altfel spus, ieşind din sincretismul ecuaţiei cuvânt-
dans-muzică, aceasta din urmă păstrează în intimitatea 
organizării sale formale atavismul verbalităţii poetice deja 
inexistente. Este explicabil faptul că funcţionarea muzicii la 
nivelul artei componistice profesioniste va determina formularea 
unei accepţii culte a lingvisticului ‒ ştiinţa şi arta retoricii. 

Atâta timp cât în concepţia componistică a perioadei 
barocului compoziţia muzicală este exclusiv orientată înspre 
receptare şi, în general, înspre audienţă, aplicarea literală a 
lingvisticului urmăreşte obiectivul unei comprehensiuni cât mai 
rapide şi eficiente. Şi cum, modelul uzual al comunicării este 
limbajul noţional, comprehensibilitatea muzicii este înţeleasă ca 
procedură de replicare fidelă a legităţilor filologic-literare în 
alcătuirea unei compoziţii muzicale. Astfel sunt elaborate 
echivalenţele muzicale pentru morfologie (constituirea 
cuvintelor ‒ celulă/figură, motive muzicale), sintaxă (aranjarea 
cuvintelor în fraze şi propoziţii ‒ fraze şi perioade muzicale) sau 
ortografie (semnele de punctuaţie ‒ mijloace ale cezurii precum 
cadenţa), toate acestea veghind asupra corectitudinii textului 
muzical, pentru ca abia într-un al doilea moment să-i fie 
evaluată elocinţa şi gradele de persuasiune expresivă. În planul 
formelor, sub incidenţa gramaticalului nimereau alcătuirile mici 
(sub nivel periodic), pe când controlului retoric îi era supusă 

                                                
1
 O emulaţie tardivă a acestei accepţi poate fi considerat ciclul 

Cântece fără cuvinte (piese lirice pentru pian în opt volume concepute 
între anii 1829-1845) aparţinând lui Felix Mendelssohn-Bartholdy.  
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compoziţia muzicală drept întreg (de la perioadă până la 
îmbinarea articulaţiilor mari într-o singură compoziţie)1.      

Cea mai puternică înrâurire a retoricului, dincolo de 
organizarea expresiei şi asigurarea comprehensibilităţii, poate fi 
constatată, însă, la nivelul articulării întregului discurs drept un 
proces în esenţă trifazic:  

 
 [...] toate obiectele estetice afişează, în diverse 

grade, un contur fundamental (comun ‒ n.n.) alcătuit 
dintr-un Eingang („exordium, introitus”), un Vortrag der 
Hauptvorstellung („thesis, thema, propositio per 
eminentiam”), un Abhandlung („tractatio”), şi un 
Beschluss („conclusio, peroratio”)2. (succesiunea 
completă a funcţiilor retorice este următoarea: 
Exordium, Narratio, Propositio, Confirmatio, Confutatio 
şi Peroratio ‒ n.n.) 
În special, este vorba despre alcătuirea discursurilor de 

substanţă artistică („obiectele estetice”) ‒ prozaic, poetic sau 
teatral ‒ care articulează un subiect, prezentându-l prin 
consecuţia celor trei etape esenţiale de transformare evolutivă: 
Expoziţia, Tratarea şi Încheierea. Îndeosebi de evidentă, 
această logică a concatenării elaborative este în cazul pieselor 
de teatru (tragedii, drame, comedii). Iar gramatica şi retorica 
modelului clasic de Allegro de sonată respectă întocmai 
modelul alcătuirii morfologic-sintactice de ordin gramatical, 

                                                
1
 După cum notează Mark Evan Bonds: „Conceptul periodicităţii ‒ 

unităţi de dimensiuni mici concatenate în unele tot mai mari ‒ asigură 
o necesară conexiune între gramatică şi retorică pentru ambele 
activităţi, limbaj şi muzică. La cea mai mică scară, periodicitatea intră 
în domeniul sintaxei, cu această preocupare pentru construcţia unor 
unităţi scurte şi relativ discrete. La cea mai largă scară, aceasta 
(periodicitatea ‒ n.n.) intră într-o idee mai largă a retoricului.”; in: Mark 
E. Bonds, Wordless rethoric, p. 71.  
2
 Bonds, Wordless Rhetoric, p. 60. După cum observă autorul: 

„Muzica este o oraţie prin sunete (Klangrede) şi caută să înrâurească 
ascultătorii exact aşa cum un orator o face. De ce, atunci, legile 
oratoriei nu ar putea fi aplicate muzicii?” (p. 89) 
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precum şi alcătuirea şi articularea discursivă de ordin retoric a 
întregului.  

În planul alcătuirii pur muzicale a unui Allegro de sonată, 
acestor funcţii retorice le corespund trei articulaţii precum 
Expoziţia, Tratarea şi Repriza, precedându-le o eventuală 
Introducere şi totul încheindu-se cu o eventuală Coda, două 
secţiuni secunde ca importanţă. De jure, această tri-
funcţionalitate corespunde în întregime schemei compoziţionale 
de fugă, la care îşi aduc aportul mijloacele rondo-variaţionale în 
alcătuirea mijlocului evolutiv. Însă spre deosebire de 
tehnicitatea compoziţională explicită a fugii, Allegro de sonată 
excelează printr-un evident dramaturgism (bitematism 
conflictual oglindit în organizarea planului tonal), dramatism al 
expresiei, ambele alcătuiri tematice fiind concepute ca „funcţii” 
actante, un spaţiu mai extins, o intensitate procesuală mai 
avansată şi drept consecinţă o flexibilitate compoziţională mult 
mai mare în alcătuirea întregului parcurs muzical. Prin 
comparaţie cu stroficitatea lungă a rondoului (baroc sau clasic) 
sau cea scurtă a bi- şi tri-stroficităţii (mare şi mică), acest 
principiu (Allegro de sonată) nu poate fi considerat drept tipar 
formal ‒ o schemă compoziţională de tristrofic mare ‒ propriu-
zis altfel decât doar ca o schemă compoziţională sintetică de 
ordin superior şi într-o accepţie extinsă a termenului formă 
drept limită semantică superioară a acestuia. Dincolo de 
această limită ar fi de presupus că pur şi simplu nu mai poate fi 
vorba despre vreun altfel de tip de schemă compoziţională.      

Această schemă retorică tri-fazică poate fi considerată 
drept un antipod al arhetipului catenă, chiar cu o valoare 
comparabilă în ceea ce priveşte rolul de dominantă conceptuală 
adoptat în epocă (clasicismul muzical din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea), statutul de principiu generativ (cel puţin 
pentru clasicism şi romantism) şi ca accepţie de schemă 
compoziţională de prim rang în sistematica formelor muzicale. 
Chiar şi cu o puternică miză pe principiul armonic în cazul 
sonatei bipartite baroce şi cu sprijinul pe principiul melodic-
tematic în cazul celei clasice, „amprenta” trifazică a retoricii 
discursive transpare într-un mod evident. Comparată cu retorica 
discursivă ternară a sonatei clasice, sonata bipartită barocă 
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prezintă şi ea semnele unei organizări trifazice, însă una 
disimulată în imaginea unei simetrii tonale (mai degrabă 
funcţional-armonică) între partea întâia şi a doua: T-D/D-T, 
succesiune căreia în planul formei îi corespunde schema 
compoziţională [:A:][:BA:]. Revenirea la T în partea a doua îşi 
relevă cu claritate caracterul de repriză, pe când zonele 
Dominantei din ambele părţi se constituie (prin alipire) într-o 
vizibilă parte mediană (instabilă tonal-armonic). Acelaşi 
principiu poate fi constatat şi în cazul formei bistrofice mici cu 
repriză, acest termen indicând cu claritate apartenenţa la o 
alcătuire tripodică. 

Instaurarea arhetipului ternar (sau tripodic) se produce 
într-o evoluţie desfăşurată între limita inferioară a secolului al 
XVII-lea şi cea superioară a romantismului muzical, în special al 
celui austro-german. De la răspândirea principiului da capo (în 
egală măsură în muzica vocală, precum şi în cea instrumentală) 
în baroc, trecând prin standardizarea minuetului ca referinţă a 
schemei compoziţionale tristrofice deja în clasicismul vienez şi 
până la formele tristrofice mari ale romantismului (studii, 
nocturne, mazurci, poloneze şi, bineînţeles, părţi din ciclul de 
sonată precum scherzo), arhetipul ternar se instaurează în mai 
multe accepţii concomitente: schemă retorică (şi dramaturgică) 
trimorfă: propositio, tractatio, peroraţio; schemă compoziţională 
tristrofică (tipar mic şi mare; genul de Menuet cu o metamorfoză 
ulterioară în Scherzo) şi realizarea de vârf ‒ de această dată 
tripodică ‒ Allegro de sonată în accepţia clasicismului vienez. În 
această situaţie ar fi de remarcat deplasarea conceptuală de la 
zona coregraficului, ca atribuţie de gen concretă ‒ Menuetul ‒, 
înspre o zonă de formulări mai generale ale paradigmei ludice, 
ca atribuţie mai degrabă sugestivă ‒ Scherzo. Aşa cum observă 
Mark Aranovski, locul menuetului într-un ciclu simfonic nu este 
ceva nou, dată fiind includerea acestui dans şi în suită, dar şi în 
concerto grosso. Mai mult, în simfonie menuetul intră anume ca 
dans, reclamând astfel totalitatea referinţelor la tipurile de 
practici muzicale care-l implicau în existenţa muzicală cotidiană. 
Chiar prin această referinţă la practicile coregrafice tradiţionale 
menuetul reprezenta o „disonanţă” de substanţă 
„extrateritorială” faţă de celelalte trei părţi ale ciclului, anume 
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prin imaginea de „insulă a realităţii” într-un context al 
instrumentalităţii pure. Înlocuirea de către Beethoven a 
menuetului prin scherzo a urmărit, astfel, restabilirea unei 
necesare omogenităţi în egală măsură de conţinut şi de 
concepţie în general, sporind coerenţa şi coeziunea întregului 
ciclu al celor patru părţi de simfonie.1 

O următoare accepţie şi formă conceptuală a arhetipului 
ternar, a patra, este cea procesuală, formulată de 
academicianul Boris Asafiev în celebrul lui tratat Forma 
muzicală ca proces (1930, cu reeditări succesive în 1947, 1963 
şi 1971), şi apare în succesiunea trinomică initio-motus-
terminus.  

 
Comentariu însoţitor:  
 
Ajunsă în acest punct, ştiinţa şi disciplina analizei 

structurilor discursive (formale) muzicale intră într-o următoare 
etapă şi se încadrează organic în imaginea evoluţiei generale a 
gândirii analitice europene:  

a. O primă etapă ‒ sistematică: de la schiţarea unei 
sistematici formale şi analitice formulate încă în secolul al XVIII-
lea pornind de la Johann Mattheson (1681-1764), cu o influenţă 
determinantă a scrierilor lui Johann Christoph Gottsched (1700-
1776), continuând cu Heinrich Christoph Koch (1749-1816) şi 
aproximativ până la Anton Reicha (1770-1836), cu precădere 
ca parte constitutivă a disciplinei şi ştiinţei compoziţiei;  

b. O a doua etapă ‒ formală, propriu-zis muzicologică: 
cu precădere între Adolph Berhard Marx (1795-1866) şi Hugo 
Riemann (1849-1919), la cel din urmă sistematica formală şi 
analitică deja intrând sub incidenţa accepţiei de Formenlehre. 
Atât austriacul Heinrich Schenker (1868-1935), cât şi elveţianul 
Ernst Kurth (1886-1946) pot fi consideraţi drept descendenţi şi 
continuatori ai acestei etape;  

                                                
1
 n: Mark Aranovski, Симфонические искания: проблема жанра 

симфонии в советской музыке 1960-1975 годов [Căutări 
simfonice: problema genului simfonie în muzica sovietică a anilor 
1960-1975], Leningrad: Sovetski Kompozitor, 1979, p. 22. 
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c. O a treia etapă ‒ procesuală: este rezumabilă la 
concepţia lui Boris Asafiev (1884-1949), cu o conexiune 
ideatică la teoria energetică expusă de Ernst Kurth în 
Grundlagen des linearen Kontrapunkts: Einführung in Stil und 
Technik von Bachs melodischer Polyphonie (Berne, 1917), text 
care apare în limba rusă sub redacţia şi cu o prefaţă aparţinând 
lui Asafiev în 1931. Ambele teorii ar putea fi reprezentate 
(păstrând proporţiile) drept două concepţii privind aceeaşi 
referinţă ‒ procesele generatoare de formă muzicală; 

d. O următoare formă evolutivă este a analizei 
funcţionale, oarecum subsecventă etapei a treia şi constă în 
elaborarea teoriei funcţionale a formei muzicale de muzicologul 
rus Victor Bobrovski (1906-1979); întreaga evoluţie a ştiinţei 
analizei formale  culminează cu o formă superioară de realizare 
‒ o etapă a patra ‒ în concepţia numită целостный анализ 
(analiză totalizatoare sau integrativă) care aparţine unui alt 
muzicolog rus Viktor Zuckermann (1903-1988). Întreg şirul 
evolutiv al concepţiilor privind ştiinţa formelor muzicale ar putea 
fi reprezentată prin consecuţia unor etape precum sistematică 
(formularea ca subdisciplină a compoziţiei), formală (ca propriu-
zis muzicologică), procesuală (incluzând-o pe cea funcţională) 
şi totalizatoare-integrativă.  

Spre deosebire de toate accepţiile sistematic-analitice 
anterioare ale formei muzicale ‒ retoric-lingvistice: motiv, frază 
perioadă sau ulterioare, melodic-tematice, precum Satz şi 
Hauptsatz ‒ Asafiev este întru totul tributar gândirii de tip 
organic şi îşi formulează teoria procesuală pornind de la 
intonaţie, înţelegând prin aceasta unitatea semantică primară 
înzestrată cu funcţia de nucleu generativ al întregii forme. Altfel 
spus, forma muzicală este gândită drept bazin de articulare 
evolutivă a energiilor procesuale constituite structural ca 
„ţesătură” (sau expresiv-sugestiv ca „dramaturgie”) 
intonaţională. Este vorba despre energiile de mişcare a 
materialului muzical, deoarece după cum afirmă Asafiev însuşi 
‒ nu există material muzical în afara mişcării, iar muzica este 
un sistem al mişcării organizate, muzica este prin definiţie 
motorie. Faţă de imaginea unei scheme compoziţionale (static) 
teoria energiilor procesuale (dinamic) a lui Asafiev se situează 
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într-o opoziţie radicală. De aici şi diferenţierea în analiza 
schemelor şi analiza proceselor1, de unde decurge ideea că şi 
sistematica tipologiilor formale poate fi efectuală fie în funcţie 
de conţinutul schemelor, fie în funcţie de conţinutul, dar mai 
ales de specificul articulării procesuale.  

Înţeleasă energetic, formula trinomică initio-motus-
terminus (impuls-mişcare-încheiere) ar putea fi interpretată 
astfel: un impuls (initio) cu funcţie de declanşator al mişcării şi 
propulsie înspre un dezechilibru (motus) care printr-o articulare 
activă reclamă tot mai intens reinstaurarea echilibrului iniţial 
(terminus). În imaginea planului global al unui Allegro de sonată 
clasic, totul ar putea fi redus la schema I-V-I. Însă în realitate 
dialectica între stază şi mişcare se articulează prin 
concatenarea (!) acestora într-o continuă întrepătrundere şi 
interdeterminare. Iar aici intervine o a doua idee legată deja de 
variabilitatea funcţională a fiecărui constituent trinomic, aşa cum 
se întâmplă, spre exemplu, în Allegro de sonată clasic atunci 
când elementul terminus al Expoziţiei este folosit cu funcţia de 
initio în începutul Tratării.  

O translare a acestei teorii în termenii unei concepţii 
funcţionale o înfăptuieşte Victor Bobrovski2. Poate fi vorba aici 
despre o anumită „hiperbolizare” a imaginii energetice, funcţiile 
putând fi reprezentate în două sensuri: ca funcţii ale gândirii 
compozitorului format într-o anumită conjunctură istorică-
stilistică şi tot astfel drept forţe care definesc identitatea 
evenimentelor constitutive din interiorul articulaţiilor formei 
muzicale. După observa autorul:  

                                                
1
 Anume în acest al doilea sens poate fi considerată drept o realizare 

analitică remarcabilă monografia Dramaturgie muzicală în opera lui 
Chopin (Bucureşti: Editura muzicală a Uniunii compozitorilor din 
R.P.R., 1960) de Nina Vieru. Analizele din această carte pot sta pe 
bună dreptate drept modele de realizare practică a metodologiei 
propuse de Asafiev.  
2
 Este vorba despre două volume intitulate după cum urmează: 

Bazele funcţionale ale formei muzicale] Moskva: Muzîka, 1978; şi, 
respectiv, Despre variabilitatea funcţiilor formei muzicale, Moskva: 
Muzîka, 1970.  
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Forma muzicală este un sistem ierarhic alcătuit 
din mai multe niveluri ale căror elemente au două laturi 
întrepătrunse ‒ funcţională şi structurală. Prin latura  
funcţională trebuie înţeles tot ceea ce se referă la 
sensul, rolul şi însemnătatea acestui element într-un 
sistem dat; prin structură ‒ tot ceea ce se referă la 
imaginea lui concretă, la alcătuirea lui interioară. 
Ambele laturi pot fi separate doar prin abstractizare 
logică, (deoarece ‒ n.n.) acestea există într-o unitate 
indisolubilă. Funcţia întotdeauna apare în modus-ul 
structurii, iar structura întotdeauna este funcţională. [...] 
Conform accepţiei noastre, propusă în calitate de 
ipoteză de lucru, raportată de structură, funcţia se 
manifestă ca un oarecare  principiu  general  de  
legătură a elementelor sistemului intonaţional (în 
accepţia asafieviană), raportată la funcţie, structura 
apare ca un  procedeu concret de realizare a principiului   
general1. 

 
Trecând de tipologiile generale ale funcţiilor logice şi 

compoziţionale, caracterul trinomic se relevă la nivelul funcţiilor 
compoziţionale speciale care sunt tot trei la număr:  

 
Impulsul (initium ‒ n.n.) iniţial capătă 

următoarele forme: introducere; prima şi a doua temă în 
formele tristrofice; refren şi episoade în rondo; tema 
principală şi secundă în expoziţia de sonată; una sau 
două teme în forma de variaţiuni.  

Mişcarea (motus ‒ n.n.): mijloc, legături (tranziţii 
‒ n.n.) şi predicturi în forma tristrofică şi rondo; puntea, 
tratarea şi predictul în forma de sonată.  

Încheierea (terminus ‒ n.n.): completare, coda 
(în toate formele) şi repriza, ale cărei funcţii sunt foarte 
diferite în fiecare dintre forme. Reprizei unice a unei 
teme în forma tristrofică îi este opusă repriza multiplă în 
rondo; reprizei unei teme în aceste două forme ‒ repriza 

                                                
1
 Victor Bobrovski, Bazele funcţionale ale formei muzicale, p. 13.  
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unui grup de teme în forma de sonată. În aceasta din 
urmă apare şi funcţia compoziţională specială a temei 
secunde1. 
Astfel, arhetipul trimorf impregnează gândirea muzicală 

teoretică şi componistică, adoptând forme structurabile într-o 
ierarhie care ar putea începe cu (1) tipologia formei tristrofice 
(stroficitate scurtă mică şi mare) ca proiecţie în muzical a (2) 
trinomiei retorice propositio-tractatio-peroratio, continuând la un 
alt nivel cu (3) trinomia dramaturgică prezentare-conflict-
deznodământ, urmând (4) trinomia filosofică-dialectică teză-
antiteză-sinteză, (5) triada expoziţie-tratare-repriză a unui 
Allegro de sonată, (6) funcţiile procesuale initium-motus-
terminus şi ajungând la un final logic în (7) imaginea funcţiilor 
compoziţionale început -  mijloc - încheiere. 

O depăşire conceptuală a dispunerii ternare simetrice a 
părţilor ‒ A-B-A deja încetăţenită în baroc şi clasicism (vienez) 
‒, o reprezintă concepţia standardizată a genului simfonie 
clasică ‒ un ciclu compus din patru şi nu din trei părţi (ca în 
simfonia concertantă italiană) chiar prin inserarea şi menţinerea 
pe poziţia a treia a Menuetului. După cum observă Mark 
Aranovski,  

Consecinţele includerii menuetului pot fi evaluate 
doar retrospectiv. Acesta (menuetul ‒ n.n.) nu doar 
deschidea structura ciclului conferindu-i asimetrie, ci şi, 
fiind legat de cotidian şi, în consecinţă, de realitate, 
amplifica sensibilitatea simfoniei pentru înrâuriri 
extramuzicale2.   
      
Schema compoziţională ternară emerge activ în practica 

muzicală începând cu muzica barocă drept consecinţă a 
înrâuririi exercitate asupra muzicii din direcţia legităţilor retorice 
de organizare a discursului noţional. Ca dominantă, acest 

                                                
1
   Victor Bobrovski, Idem., p. 28.  

2
 Mark Aranovski, Симфонические искания: проблема жанра 

симфонии в советской музыке 1960-1975 годов [Căutări 
simfonice: problema genului simfonie în muzica sovietică a anilor 
1960-1975], Leningrad: Sovetski Kompozitor, 1979p. 22.  
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principiu se instaurează în muzica clasicismului şi 
romantismului muzical, situându-se într-o opoziţie radicală faţă 
de arhetipul catenă. Ocuparea poziţiei superioare ca tipologie 
de formă, trinomie retorică, dramaturgică, procesuală şi 
funcţională îi este asigurată atât prin cumularea şi exercitarea 
concentrată a tuturor acestor principii, cât şi prin faptul că toate 
şapte triade conceptuale au putut fi formulate în urma mutaţiei 
paradigmatice de la principiul formelor în lanţ (rondo, variaţiuni, 
marile forme ciclice) la principiul articulării ternare ca nucleu şi 
prototip generativ. Împreună cu emergenţa monodiei 
acompaniate (tipul sintactic omofon), a sistemului tonal-
funcţional şi a opţiunii pentru gândirea trisonică (triadică ‒ 
Richard L. Crocker), dar şi a temperajului în doisprezece 
semitonuri, tiparul ternar poate fi cu bună dreptate considerat 
drept încă un element legitim al procesului de rescriere-
reformulare a întregii culturi muzicale europene începând cu 
primele decenii ale secolului al XVII-lea.    

Drept perioadă de glorie a acestui principiu ar putea fi 
considerat traiectul temporal cuprins între limitele vieţii şi 
activităţii clasicilor vienezi (cu o standardizare tot mai 
pronunţată a acestui principiu în creaţia liu Beethoven), 
deoarece în romantism ‒ un context paradigmatic mult mai 
flexibil decât cel clasic (cromatizarea tot mai abundentă, 
multiplicarea centrilor tonali, multiplicarea „personajelor” 
tematice, expansiunea în dimensiuni a formei, fluidizarea şi 
interferenţa activă a tipologiilor formale, apariţia a noi concepţii 
de gen şi alteritatea faţă de cel clasic a întregului context 
ideologic-estetic) ‒ tiparul ternar este puternic amplificat din 
interior, ceea ce produce multiple abateri conceptuale la nivelul 
tuturor celor şapte accepţii enumerate mai sus.  

Deja în creaţia târzie a lui Beethoven, se produce un 
„recul” în direcţia perioadei preclasice. Spre exemplu, ciclul 
standard de sonată clasică este redus de la patru la doar două 
părţi (Sonatele pentru pian op. 90 şi op. 111), ternarul reapare 
de această dată în imaginea diviziunii metrice ternare tempus 
perfectum (Sonata op. 111, partea a II-a, Arietta), reapariţia 
contrapuncticului ca element legitim al scriiturii şi, implicit, al 
formei este cea mai mare surpriză, precum scriitura 
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contrapunctică în Sonata op. 101, în La major, partea a IV-a; un 
mare fugato în locul tratării chiar în prima parte a Sonatei op. 
106, în Si bemol major, Hammerklavier, precum şi fuga la trei 
voci din partea a IV-a a acesteia; tehnica varierii contrapunctice 
în partea a II-a din Sonata op. 109, în Mi major; două fugi (a 
doua ca inversare a celei dintâi) alternate cu două arioso în 
partea a III-a a Sonatei op. 110, în La bemol major; cu o 
culminaţie în Cvartetul op. 133 în Si bemol major, Marea fugă, 
iar la toate acestea se adaugă o foarte puternică „iradiere” 
venită din partea genurilor vocale şi a expresivităţii cântului. Ca 
fapt relevant, Schubert îşi concepe Sonata D568, în Mi bemol 
major (a şaptea în ordinea generală) în exact acelaşi an ‒ 1818 
‒ în care Beethoven definitivează Sonata op. 106, 
Hammerklavier.  

Ca o reluare romantică, Sonata în si minor de Lizt 
continuă cel puţin două din cele schiţate de Beethoven în 
creaţia lui târzie: (1) cele patru părţi ale ciclului de sonată 
clasică fuzionează într-o compoziţie monopartită cu o ciclicitate 
„internalizată”; noutatea romantică rezidă în faptul că prin 
existenţa unei Coda, întreaga sonată poate fi interpretată şi 
drept un singur Allegro de sonată autonom, extras dintr-o 
posibilă ciclicitate ‒ compoziţia are în jur de treizeci de minute 
de sonoritate ‒, iar această a doua accepţie propune ideea de 
formă de plan secund sau o formă pluri-tipologică; îmbinarea 
ambelor accepţii duce la imaginea unei sonate în sonată; (2) 
contrapuncticul îşi face prezenţa de la Allegro energico (ultima 
secţiune a formei) într-o expunere fugată a primei teme; (3) 
existenţa unui ansamblu tematic ternar ar putea sugera un 
motiv popular la romantici şi în special la Liszt (o sonată şi o 
simfonie) ‒ legenda lui Faust ‒, o deschidere înspre 
„rapsodizarea” formei muzicale prin asocierea directă a unei 
compoziţii muzicale cu actul de lectură, fără intermedieri 
retorice: Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata 
(având ca „dublură” şi o simfonie) sau cele trei Sonete de 
Petrarca nr. 47, 104 şi 123 din al doilea caiet din Anii de 
pelerinaj. Ori aceste însuşiri ‒ „implozia” ciclică şi 
programatismul literaturizant-plastic sau ideatic ‒ sunt 
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„transplantate” în genul, de această dată orchestral, de poem 
simfonic. 

Deja în secolul XX, acest model al întrepătrunderii între 
tiparul formal şi imaginea metaformală a ciclului o înfăptuieşte 
Serghei Prokofiev în Concertul nr. 1 pentru vioară şi orchestră 
în Re major, op. 19 (1915-'23). După cum observă muzicologul 
Pencio Stoianov analizând partea I a Concertului, această 
formă de sonată poate fi interpretată bi-semantic drept o 
întrepătrundere între (1) tiparul unui Allegro de sonată şi (2) 
imaginea unui ciclu simfonic complet: Tema principală = Partea 
I; Tema secundă = Partea a II-a; Tratarea = Partea a III-a (cu 
rol de Scherzo), iar partea a IV-a = revenirea Temei principale 
în repriză. Mai mult, pe durata desfăşurării părţii I are loc o 
modulaţie structurală, deoarece forma de expunere a Temei 
principale în secţiunea Expoziţie determină pronosticarea unei 
forme de sonată care se dovedeşte eronată, deoarece în 
repriză revine doar Tema principală „curăţată” de oricare 
elemente de tensiune şi instabilitate, apărând în dimensiunea 
de perioadă. Astfel, Prokofiev scoate în evidenţă funcţia Temei 
principale ca mijloc de înrămare a Părţii I, ceea ce permite 
vizualizarea unui Allegro de sonată şi drept alcătuire ciclică1.    

Doar transformările „malformante” care transpar în 
contextul creaţiei unui singur compozitor precum Liszt ar putea 
servi drept argument revelator al faptului că arhetipul ternar 
începe să piardă din puterea pe care o avusese în clasicismul 
vienez. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, incluzând aici 
dispersia romantismului, s-a relevat nevoia imperioasă de alte 
tipologii formale, alte tipuri de structuri şi în special de alte 
scheme compoziţionale. Deoarece în evoluţia lor şi concepţiile 
formale trec printr-o evoluţie ternară după cum afirmă Mark 
Aranovski atunci când apelează imaginea genurilor muzicale: 
„Fiecare gen traversează în dezvoltarea sa trei stadii: formarea, 
stabilizarea şi destabilizarea”2. Aceasta ar fi o ultimă 
semnificaţie a tiparului ternar, a opta, una arhetipală cu valoare 

                                                
1
 Pancio Stoianov, Взаимодействие музыкальных форм 

[Interacţiunea formelor muzicale], Moskva: Muzîka, 1985, p. 221-222.  
2
    Mark Aranovski, Op. cit., p. 5.  
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universală şi cu sensul în egală măsură organic şi biologic al 
vârstelor, pe care de fapt le parcurge gândirea muzicală 
reclamând, rând pe rând, forme simbolice adecvate prin care 
poate fi urmărită însăşi evoluţia identitară a muzicii 
componistice profesioniste de tradiţie europeană.     

 

Ultima deducţie arhetipală:  
Catena ca generator şi principiu meta-formal  
 

În sistematica arhetipală a formelor muzicale, grupul 
superior, al patrulea, este dedicat în întregime marilor forme 
ciclice în care imaginea catenei revine în sensul deplin al 
cuvântului ca principiu de prim-plan şi „coloană vertebrală” a 
meta-formei unei compoziţii aparţinând grupului de genuri mari. 
De această dată sunt compuse nu atât structurile subperiodice 
pentru a rezulta o formă mică şi nici forme mici pentru a da una 
mare, cât  formele mari însele sunt concatenate într-o alcătuire 
metaformală de ciclu.   

În fapt, este vorba doar despre o consecuţie ierarhică 
ascendentă, un discurs cu funcţia de narare acumulativă a unui 
sistem, în care după nivelul primar ‒ catena ca arhetip 
generativ ‒ imaginea acesteia revine doar după parcurgerea 
următoarelor două niveluri ‒ al arhetipului configurativ şi al celui 
procesual ‒ şi se reinstaurează doar la al patrulea nivel, de 
această dată în imaginea catenei de ordin superior. În realitatea 
istorică obiectivă atât arhetipul generativ primar, cât şi arhetipul 
ciclic superior au existat în concomitenţa celor două tipuri de 
practică ‒ muzica tradiţională (orală, anonimă, non-
profesionistă şi non-instituţională) şi muzica tradiţiei 
componistice profesioniste. Funcţionând într-o aparentă 
opoziţie ‒ inferior-superior, vulgar-înalt (cultura înaltă a curţilor 
nobiliare şi a bisericii) sau profan-sacru (Ev Mediu şi 
Renaştere) ‒ aceste două tipuri de practică şi-au relevat în timp 
rolul de limite ale unui vector de orientare a progresiei culturale 
‒ de la oral la scriptic, de la anonim la personalizat ş.a.. 
Existând timp de o bună parte din istoria muzicii europene drept 
arii învecinate aproape nemijlocit, spre sfârşitul Renaşterii în 
planul gândirii formale se produce o „desfoliere”, iar spaţiul tot 
mai larg dintre aceste două tradiţii este produs prin emergenţa 
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laicităţii explicite a nou inventatei culturi a omofoniei 
teatralizante în domeniul căreia ‒ deja în timpul secolului al 
XVII-lea ‒ emerge tot mai puternic stroficitatea scurtă binară şi 
ternară ca semn al unui salt paradigmatic deja săvârşit. Astfel, 
aceste două principii formale de noutate se inserează atât în 
planul istoriei, cât şi în planul sistematic al ierarhiei tipologice 
arhetipale pe o poziţie intermediară ‒ între cele două solide 
tradiţii ale stroficităţii lungi, de conservare a catenei ca origine şi 
principiu formal ‒  sau mai precis, cu o funcţie de entitate 
pasageră şi cu un sesizabil caracter de enclavă şi provizorat1. 
Comparate între ele, printr-un anumit mecanicism ordonator 
implicit, imaginea sistematică ajunge într-o opoziţie cu imaginea 
istoric-faptică din câmpul gândirii şi practicilor muzicale 
europene.  

În toată istoria muzicii europene au fost elaborate trei 
tipologii meta-formale cu valoare arhetipală ale marilor forme 
ciclice: Misa, Opera şi Simfonia. Astfel, principiul catenei ajunge 
să asigure ambele funcţii: funcţia generativă propriu-zisă la 
nivelul primar, pe când la nivelul superior al formelor ciclice 
mari se relevă funcţia cumulativ-sintetică, de transcendere a 
conceptului formal şi ieşirea la un nivel superior al conceptului 
gen. Această „înrămare” prin catenă a întregului sistem ierarhic 
al tipologiilor formale afirmă odată în plus substanţa arhetipală 
a acesteia, de asigurare atât în plan sistematic (tipologic-
ierarhic, static), cât mai ales în plan istoric (tipologic-evolutiv, 
dinamic), a stabilităţii, coeziunii şi articulării coerente a 
întregului sistem al gândirii formale.  

Ideea că principiul catenei este realizat în forme 
simbolice de mediere culturală a arhetipului şi că aceste forme 
sunt înfăptuite ca „mulaje” specifice de pe stările mentalităţilor 
şi în special a imaginarului de epocă, o demonstrează însăşi 
specializarea celor trei genuri ciclice mari: imaginarul religios 

                                                
1
 Acest caracter pasager al stroficităţii scurte va fi explicitat în partea a 

III-a a studiului nostru, atunci când va fi abordată imaginea generală ‒ 
atât cea istoric-evolutivă, cât şi cea ierarhic-sistematică ‒ a principiilor 
formale determinante pentru muzica secolului al XX-lea.  
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cumulat în misă, cel laic-teatralizant în operă şi, în final, cel 
raţionalist-filosofic în simfonie.   

Atât genul misa, cât şi opera împreună cu simfonia pot fi 
considerate în egală măsură drept „acumulatoare”, precum şi 
unităţi de „sinteză” şi „procesare” ale concepţiilor fundamentale 
definitorii pentru perioada istorică în care fiecare dintre cele trei 
genuri ocupă o poziţie dominantă: misa pentru Evul Mediu şi 
Renaştere, opera (cu un început la aproximativ 1600) pentru 
baroc şi împreună cu simfonia (cristalizată în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea) şi pentru clasicism şi romantism. Chiar şi 
cu lucrări reprezentative în domeniul tematicilor religioase 
(Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert şi cu un arc până la 
Bruckner, Franck, Fauré ş.a.), missa, ca şi concept 
generalizator pentru bazinul genurilor religioase, pierde 
completamente competiţia în faţa efortului cumulat întreprins 
prin intermediul operei şi simfoniei1.  

În aceste perioade istorice ‒ Ev Mediu/Renaştere 
(misa), baroc (opera) şi clasicism/romantism (opera şi simfonia) 
‒ este vorba despre accepţiile tari ale propriilor genuri 
dominante şi, spre exemplu, nu despre accepţii 
moderniste/postmoderniste deja slăbite în virtutea unui evident 
tributarism (referenţialitate) faţă de accepţiile istorice tari sau în 
orice caz cu o funcţie mult diminuată precum câte o Misă de 
Stravinsky sau Bernstein, War Requiem de Britten, Polskie 
Requiem de Penderecki, opere precum Nixon in China de 
Adams, Einstein on the Beach de Glass, Europeras de Cage, 
Licht de Stockhausen, Opera de Berio sau simfonii ca cele 
patru lucrări ale lui Stravinski ‒ Simfonia psalmilor, Simfonia in 
C, Simfonia în Es şi Simfonia în trei mişcări, fără a mai pomeni 
simfoniile lui Schnittke, Hans Werner Henze, Honegger, 
Penderecki sau Walter Piston. Fiind depăşită limita anului 1600, 
misa pierde competiţia în faţa „noii venite” care a fost opera, 

                                                
1
 „După cum se ştie, chiar dacă mise au fost scrise şi în secolul al 

XIX-lea, însă deja nu mai ocupau acel loc în viaţa spirituală a 
societăţii care le-a aparţinut în Evul Mediu şi în epoca Renaşterii. 
Concepţia teocentrică a lumii fusese completamente eliminată de cea 
antropocentrică.”, Mark Aranovski, op. cit., p. 15-16.  
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care la rândul ei a trebuit, după 1750, să cedeze tot mai mult 
loc pentru o nouă concepţie şi gen ‒ simfonia. 

Această diferenţă între alcătuirea pur formală a unui 
tipar strofic (lung sau scurt, mare sau mic) şi principiul 
concatenării deja la nivelul unei concepţii de gen (mare, 
monumental, vocal, vocal-instrumental sau pur instrumental) ar 
putea fi reprezentată în raportul de formă-conţinut. În fiecare din 
cele trei „bazine” istorice (pentru misă, operă şi simfonie) 
aceste conţinuturi, indiferent de terminologie, imagini şi sensuri 
sunt formulate într-o totală concordanţă cu o meta-concepţie 
determinantă cu valoare arhetipală şi cu funcţia de coordonare 
şi orientare convergentă (de integrare şi omogenizare) a întregii 
existenţe colective în totalitatea manifestărilor acesteia. Astfel, 
spre exemplu, misa, opera şi simfonia pot fi considerate, fiecare 
în propriul bazin istoric unde deţin funcţia de dominantă, drept 
emulări simbolice nu doar ale unei meta-concepţii culturale 
numite, spre exemplu, Ev Mediu sau baroc, ci şi drept analogii 
cu alte tipuri de activităţi creative umane din acelaşi bazin 
istoric. În acest sens poate fi stabilită o „sinonimie” între 
simfonie şi roman (la începutul secolului al XIX-lea), operă şi 
dramă, tragedie sau comedie (începând cu secolul al XVII-lea), 
între concepţia Allegro de sonată şi dialectica trinomică teză-
antiteză-sinteză (prin creaţia lui Beethoven), precum şi  multiple 
paralele între Bach şi Leibniz (cu toată moştenirea 
raţionalismului european), Mozart şi Kant, Beethoven şi Hegel, 
între Wagner cu Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche şi 
Gobineau, între Mahler şi Kirkegaard cu Dostoievski, între 
Debussy şi Bergson cu Maeterlinck sau Schönberg şi Freud cu 
Einstein. Spre deosebire de operă şi simfonie, misa păstrează 
legătura sincretică, neperturbată, cu serviciul divin fiind parte 
organică a acestuia. Este cauză din care paralela Palestrina-
Shakespeare nu este una viabilă, cel din urmă găsindu-şi 
împlinirea mult mai târziu în creaţia lui Rossini şi Verdi, Berlioz 
şi Liszt, Ceaikovski şi Gounod, Mendelssohn şi Britten, 
Vaughan Williams şi Tippett.  

În virtutea oricărei aparenţe de competiţie şi concurenţă, 
stări care presupun mutaţii revoluţionare, de dislocare şi 
substituire, dinamica acestei succesiuni misă-operă-simfonie 
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(cu toate genurile-satelit ale fiecăreia dintre cele trei concepţii) a 
fost înfăptuită mai degrabă într-o ordine referenţială a lucrurilor, 
prin împrumut de atribute, concepţie, conţinuturi şi structură. De 
aici reiese că în succesiunea lor, misa, urmând opera şi apoi 
simfonia, au ocupat, în fapt, acelaşi loc prin atingerea statutului 
de dominantă conceptuală (transmisă succesiv de la un gen la 
celălalt), dar şi, mult mai important, prin preluarea aceleiaşi 
funcţii, de expresie simbolică a conţinuturilor imaginarului 
colectiv1.  

Această ultimă imagine ‒ a concepţiei ciclice de gen, a 
patra ‒ încheie şi integrează imaginea sistematică generală 
asupra tipologiilor formelor muzicii culte europene: imaginea 
unei aproximative simetrii între nivelul primar al catenei ca 
arhetip generativ şi nivelul ultim, al catenei ca ciclu şi în egală 
măsură arhetip totalizator atât în cadrul sistemului, cât şi în 
bazinul tipologiilor istorice ale gândirii muzicale şi ale 
mentalităţilor colective.  

 
 
SUMMARY  

Oleg Garaz 
Musical Forms: Exercises of Archetypal Combinatorics  
(A Hermeneutic-Methodological Proposal)  
 
As a discipline of musical study, the systematics of musical 
forms could be imagined at least from two points of view.  
The first one, the conventional one, that of typologies that are 
well-known in didactic practice and were developed throughout 
the historical evolution of European music, such as mono-, bi- 
and tri-strophic forms, the rondo and variations, or the sonata. 
A second type of approach aims at understanding a multitude of 
meanings which, being archetypes, function as generative 
nuclei, and through musical thought they emerge in the plane of 
concrete achievement as their own emulations, symbolically 
mediated.  

                                                
1
 vezi Mark Aranovski, op. cit., p. 16.    
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The systematisation put forward in this study implies something 
other than a mere mechanical enumeration of formal typologies, 
species and subspecies, like a panoply of petrified “masks” of 
certain standardised compositional schemes. It is rather the 
possibility of forming a library of complex referential typologies, 
preserving a generative nucleus in the foreground of systematic 
and analytical relevance. This nucleus ‒ the chain ‒ should be 
recognisable as the axis that determines the development of 
musical forms within each stylistic period of European music 
history. 
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Sunet de clopote pentru Myriam Marbe 
 

Bianca Ţiplea Temeş 
 

 

(Myriam Marbe. Foto: © Nicolae Manolache) 

 Evocând titlul ultimei 
piese a Violetei Dinescu de 
pe CD-ul intitulat Dialog1, 
țintim spre esența acestei 
înregistrări recente; ea se 
profilează, la cei 20 ani 
scurși de la moartea 
compozitoarei Myriam 
Marbe, ca o reverență în 
sunete pe care discipolii i-o 
fac artistei, inițiind un 
fascinant dialog între 
generații. Reverberația 
peste timp a acestor clopote 
imaginare trasează o filiație 
evidentă de la maestru la 
„ucenicii” direcți și indirecți, 
demonstrând universalitatea 
și totodată calitatea artei 
componistice românești, 

devenită “produs de export” de standarde înalte. 
Discipolă a lui Mihail Jora (la rândul său o figură 

cosmopolită a muzicii românești culte, ce nu și-a mai găsit locul 
în noua schemă ideologică rigidă și absurdă a regimului 

                                                
1
 Casa de discuri Gutingi, în co-producție cu Deutschlandrundfunk, 2016. 

RECENZII 
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comunist), Myriam Marbe și-a pus autoritar amprenta asupra 
avangardei anilor ‟60-‟80 din țara noastră. Piesele din catalogul 
creației sale, în care ritualul magic și tradiția bizantină, lirismul 
împins către sublim și substanța dramatică se întretaie fertil, 
rămân un reper valoric pentru noile generații de compozitori 
români. Din enumerarea succintă nu putem omite titlurile Ritual 
pentru setea pământului (1968), Concertul pentru violă și 
orchestră (1977), Les oiseaux artificiels (1979), Timpul regăsit 
(1982), Concertul pentru viola da gamba și orchestră (1982), 
Simfonia l „Ur-Ariadna” (1988), Dialogi - nicht nur ein Bilderbuch 
für Christian Morgenstern (1989), Prețuitorul (1990), Fra 
Angelico - Chagall – Voroneț (1990), Timpul inevitabil (1994), 
toate îmbogățind cu unicate “lada de zestre” a patrimoniului 
nostru muzical.  

Dar moștenirea lăsată de către Myriam Marbe nu se 
cuantifică doar în „exponate” de muzeu sonor; ea își întinde 
nervurile până în cea mai strictă actualitate, prin activitatea ei 
ca formator de talente în cadrul școlii superioare de compoziție 
din București. Până în anul 1988, Myriam Marbe a modelat o 
pleiadă de discipole de valoare, cu voci proprii și cu 
personalități bine conturate în peisajul muzical contemporan, 
printre acestea numărându-se Violeta Dinescu, Maia Ciobanu, 
Mihaela Stănculescu-Vosganian și Livia Teodorescu-Ciocănea, 
pentru a limita enumerarea la doar patru nume.  

Despre impactul pe care Myriam Marbe, ca dascăl și ca 
om, l-a avut asupra studenților săi, aflăm dintr-un intreviu 
extins, pe care Violeta Dinescu a avut amabilitatea să ni-l 
acorde în 2013: “De la Myriam Marbe am primit o lecţie 
convingătoare de autenticitate, nu printr-o transmitere de 
informaţie controlată, ci prin participarea alături de ea la diferite 
evenimente - ocazie prin care am putut să înregistrez în mod 
natural autenticul în relaţia cu oamenii, în viaţă... Datorită 
acestui exemplu de autenticitate am învăţat cum să aştepţi 
până când se înfiripă ceea ce ai cu adevărat a spune, cum să 
renunţi la ce nu mai trebuie spus explicit, cum să ai răbdare...”1  
                                                
1 A se vedea Bianca Țiplea Temeș, „Violeta Dinescu și cheia viselor. Portret 

aniversar“, Muzica, nr. 4/2013, p. 5. 
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Recentul CD, intitulat Dialog, înregistrat la inițiativa 
Violetei Dinescu, reprezintă la rândul său o mostră de 
autenticitate și stabilește o consonanță perfectă cu titlul piesei 
maestrei, Dialogi - nicht nur ein Bilderbuch für Christian 
Morgenstern. El afirmă totodată comunicarea, pe frecvențele 
înalte ale transcendenței, a trei generații de compozitori: 
Myriam Marbe, Violeta Dinescu, discipola sa, și Roberto Reale, 
discipolul Violetei Dinescu la Universitatea din Oldenburg.  

 

 
 
Buchetul celor șapte piese inscripționate pe noua 

înregistrare camuflează subtile coduri de semnificație: plasând 
la extreme piesele Violetei Dinescu Lytaniae für Britt Gun1 
(2014) și Zeitglocken für Myriam (2000), CD-ul așează gestul 
comemorativ sub un văl transparent. Între cele două “coperți” 
sonore, se înlănțuie titlurile Pensée en creux (2007-2013) și 
Passaggio (2013) de Roberto Reale, piesele Haikus (1997) și 

                                                
1
 Bazată pe o litanie din Codex Caioni, document muzical de referință pentru 

cultura Transilvaniei secolului al XVII-lea. 
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Dialogi1 (1989) semnate de către Myriam Marbe, păstrând în 
centru, ca axă simbolică de simetrie, lucrarea Violetei Dinescu 
Schlachtfeld von Marathon2 (2011).   

Alternarea celor trei autori, în interpretarea 
experimentatei formații Trio Contraste (Ion Bogdan Ștefănescu 
– flaut, Doru Roman – percuție, Sorin Petrescu – pian), pune 
din plin în valoare acest mozaic sonor policrom. În interiorul 
său, stările alunecă de la incantația de lamento la accentele 
muzicii minimaliste, irizările muzicii bizantine se împletesc cu 
intonații folclorice filtrate, intarsiile poetice de pură substanță 
lirică sunt contrabalansate de gesturi Dada, iar explorarea 
rezonanțelor sonore în caleidoscop face pe alocuri atingere cu 
granița universului muzicii spectrale.  

Aspectul aparent eternogen al CD-ului scoate totuși în 
relief o filiație a celor trei generații de compozitori, al căror 
numitor comun este autenticitatea și creativitatea șlefuită printr-
un meșteșug componistic greu de egalat. Arborele genealogic 
desenat de cele șapte piese și „consanguinitatea” artistică a 
celor trei creatori se remarcă cu claritate la o audiție atentă și 
angajată. 

Edificatoare devine explicația dată de către Violeta 
Dinescu asupra piesei-omagiu Zeitglocken für Myriam, ce 
proiectează un înțeles profund asupra întregului album. Ea 
devoalează simbolul contururilor melodice din lucrarea sa ca 
fiind „voci care comunică între ele, în care amintiri, dorințe, 
spaime și vise sunt cristalizate în lumi sonore. Piesa integrează 
muzica lui Myriam Marbe ca pe o aură, fără să o citeze, ca un 
spațiu dintre sunete, ce îi invocă muzica, i-o cheamă și i-o 
reînvie.”3   

 
Plecată dintre noi în zi de Crăciun (25 decembrie 1997), 

Myriam Marbe intervine creator asupra recentei înregistrări, de 
dincolo de timp. Printr-un ritual magic, pe care l-a exersat pe 

                                                
1
 Piesă cu accente Dada, compusă de către Myriam Marbe sub puternica 

impresie a evenimentelor istorice din România anului 1989, când regimul 
comunist a fost înlăturat.  
2
 Scrisă la comanda Festivalului Klavier-fieber, Berlin, 2011. 

3
 Booklet-ul CD-ului Dialog, p. 10. 
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„Setea Pământului”, ea transformă „Clopotele” Violetei Dinescu 
într-un opulent carillon, făcând din dialogul celor trei generații o 
sublimă antifonie celestă.  
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SUMMARY 
 
Bianca Ţiplea Temeş 
 
Tolling bells for Myriam Marbe 
  
Two decades after the death of the distinguished composer 
Myriam Marbe, her artistic legacy retains its freshness and its 
value. The newly released CD entitled Dialog, recorded in 2016 
on the initiative of Violeta Dinescu in Germany, should be 
viewed as a musical homage, with a sonorous background of 
tolling bells. By bringing together various pieces of Myriam 
Marbe, of her disciple Violeta Dinescu, and those of Dinescu's 
pupil Roberto Reale, trained by her at the University of 
Oldenburg, the CD shows a magical interaction between three 
generations of composers with a shared creative DNA. 

 
(Traducerea rezumatului: Bianca Ţiplea Temeş) 
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TĂCEREA DINTRU SUNET,  
SUNETUL ÎNTRU TĂCERE  

 

George Balint 
 
Opera muzicală – demers interpretativ 

Propunem o reflecţie privitor la relația Sunet-Tăcere, 
considerând termenii prin contrast și complementaritate. 
Contextul este Opera muzicală (Omz). Participarea la 
realizarea unei Omz constituie un demers interpretativ. Generic, 
interpretarea muzicală se orientează dinspre un dat 
motivaţional primit ca idee către un deziderat tangibil oferit ca 
orizont. În câmpul generat de idee şi proiectându-se la orizont 
se constituie funcţia interpretativă. Aceasta este manifestată 
prin concertarea a trei funcţii interpretativ-particulare proprii 
competenţelor de: compozitor – ca interpret proiectant; 
instrumentist – ca interpret executant; receptor – ca interpret 
rezonator. Numim aceste funcţii şi ca stadii de interpretare 
muzicală: de primă instanţă – interpretarea muzical-
componistică prin conceptualizare formală; de a doua instanță – 
interpretarea muzical-instrumentală prin expresivizare sonoră 
(cantabilizare); interpretarea muzical-receptoare prin 
semnificare stratuală (înţelegere). 

       
Opera muzicală ca lucru 

Dinspre prima către a treia instanţă interpretativă Omz 
se produce în mod diferit şi, totodată, se deschide continuu. 
Când spunem că Omz se produce ne referim la un aspect de 
concretitudine, în ordine lucrativă. Ca lucru, aşadar, Omz ne 
apare în ipostaza de limită ultimă a fiecăreia din funcţiile 
conjugate: notaţia compozitorului în partitură; cântul 
instrumentistului în fapt; înţelesul receptorului în rezonanţă. 

ESEURI 
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Fiecare dintre aceste trei obiecte-limită sunt destinate 
manoperării în consecutivitatea funcţiilor interpretativ 
particulare, pornind de la stadiul zero, de natură ideatică: ideea 
inspirată din metafizic (ca viziune) este conceptualizată de 
compozitor; partitura (dată de compozitor) este citită de 
instrumentist; sunetul (cântat de instrumentist) este tălmăcit de 
receptor; înţelesul (tălmăcit de receptor) este metamorfozat 
sublimativ în/ca spirit. În această ordine, interpretând dinspre 
idee se inițiază un proces sublimativ, trecând prin Sunet către 
Tăcere. 

  
Momente ale lucrării Omz ca moduri de timp  

Întrucât demersul interpretativ implică durata, Omz 
însăşi este o lucrare în timp. Raportat momentului delimitat de 
fiecare dintre cele trei stadii interpretative, distingem tot atâtea 
stări modale ale timpului Omz ca lucru. Astfel: partitura este un 
post-factum, ca lucru finit (concept lăsat în obiect); cântul este 
racordat actualităţii Omz, ca tocmai ce se lucrează expresiv 
(exprimă/intonează artistic); înţelesul anticipă Omz ca 
deschidere orientată la orizont. Aşadar: a nota probează pe a fi 
conceput deja (în trecut); a cânta este sinonim cu tocmai a oferi 
(în prezent); a înţelege echivalează cu a anticipa privind la 
orizont (în viitor). În ordinea lucrativă a interpretării, Omz se 
trece ca şi se petrece către sub diferite aspecte: în prima 
instanţă Omz (inspirată ca idee) se formulează (trece) ca urmă 
componistică (concept formal) şi se predă/preia (petrece) sau 
fişează (documentează) ca proiect de configurare sonoră; în a 
doua instanţă Omz se cântă (trece) ca execuţie expresivă 
(redare informală) şi se dă/ia (petrece) nemijlocit, formativ, ca 
model de expresie (intonaţie) artistică (muzicală); în a treia 
instanţă Omz se propune (trece anticipativ) ca posibilitate de 
semnificare (însuşire culturală) şi se experienţiază 
(fundamentează şi petrece necontenit) ca deschidere în(spre) 
creaţie (co-participare spirituală). 

                   
Tiparul lucrativ contur-fond 

Obiectul lucrat din fiecare stadiu interpretativ se 
consituie pe tiparul unei perechi de contrast contur-fond. În 
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partitură, ca suport grafic al notării componistice, conturul se 
distinge prin culoarea diferitelor notaţii – de regulă negru – pe 
un fond comun (al colii) – în general, alb. În cânt, ca exprimat 
sonor al interpretării instrumentale, conturul se profilează prin 
expresivitatea diferitelor intonaţii – considerate ca artistice – în 
raport cu un fond inexpresiv, imaculat prin tăcere instrumentală 
(factuală). În forul receptorului, ca rezonanţă lăuntrică, conturul 
se propagă prin mai multe straturi constituind persoana 
rezonatoare – senzaţii auditive (naturale), reacţii emoţionale 
(sufleteşti), înţelesuri critice (intelectuale), reflecţii axiologice (de 
conştiinţă), revelaţii metafizice (spirituale). Fondul asociat 
fiecărui strat este: corpul (fizic); psihicul: individual 
(ultrapersonal, eutic, în-descendent) – [inconştient (iraţional); 
subconştient (preraţional) şi conştient (raţional)]; colectiv 
(infrapersonal, cultural, din-ascendent); spiritul (transpersonal, 
sineic, imanent). La rândul ei, prin co-participarea interpretativă 
compozitor-instrumentist-receptor, Omz se articulează ca 
orizont al deschiderii – dinspre interior (persoana) - către 
exterior (lumea) - întru tot (Sinele) – pe un fond de continuă 
devenire sublimativă, spirituală.  

În sens cultural, Omz este permanentă deschidere în 
descendent către/ca spirit/-ualizare. Invers, în sens natural, 
Omz comportă expresia unei nesfârşite închideri în ascendent 
către/ca origine/-are. Privind astfel, originea reprezintă fondul 
(de ascendenţă) din care Omz survine, în vreme ce orizontul de 
realizare prin/ca deschidere (în descendenţă) la infinit este 
conturul propriu creării Omz. Dinspre origine Omz se închide 
(centrează) izvorâtor (pe relaţia persoană-lume), ca fapt 
cultural. Către finalitate Omz se deschide (nemărgineşte) 
creator (pe relaţia persoană-Sine), ca act spiritual. Deosebim 
aici între fapt – ca finalitate concretă, obiectuală (lucru), 
expirativă (în areal) – şi act – ca proces necontenit, inefabil 
(ideatic), inspirativ (în ethos). Ca fapt, Omz este comensurabilă 
la nesfârşit, prin diferite acţiuni tehnic-lucrative: divizare, 
multiplicare (replicare), disociere (delimitare) etc. Ca act, Omz 
tinde în incomensurabil, prin acţiuni supralucrative, propriu 
artistice: diversificare (dezlimitare) melodică, interferenţă 
(deconturare) ritmică, integrare (cuantificare) armonică. 
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Niveluri interpretative de a treia instanţă  

 
Luăm ca referinţă perspectiva interpretului de a treia 

instanţă, numit generic receptor (rezonator). În raport cu 
sonoritatea unei lucrări muzicale, el comportă diferite niveluri de 
percepţie: auzire (prin simţuri); însuşire (prin afect); audiţie (prin 
intelect); reflecţie (prin conştiinţă); contemplare (prin Sine). 
Perechea de contrast contur-fond, pe care o sinonimăm celei 
de relief (propriu obiectului perceput) – stare (proprie 
subiectului în percepţie), se nuanţează diferit la fiecare nivel. 
Mai întâi auzirea sunetului se conturează pe un fond discret, ca 
linişte exterioară (în mediul înconjurător). Pe acest nivel sunetul 
se percepe fizic, ca sonoritate. Apoi, trezirea emoţiei se conjugă 
pe un fond de linişte interioară (în suflet, ca mediu lăuntric). 
Nivelul corespunde receptării sunetului melodic 
(artizanal/muzical), respectiv intonabil (cantabil). La rându-i, 
audierea intelectuală are ca fond o competenţă de 
recunoaştere (erudiţie), ca acordaj teoretic (inteligibil). Este 
nivelul accepţiunii sunetului ca formă (structură). Ulterior, 
reflecţia presupune un fond de verbalizare interogativă (prin 
dialog) ţinând de eticitatea conştiinţei proprii, într-o orientare 
(cuplare) axiologică. La acest nivel radiază ethosul sunetului. În 
fine, în stadiul contemplării sunetul se creează dincolo de limita 
sa fizică (metafizic), pe un fond de substanţă spirituală 
(inefabilă). De această dată sunetul este deconturat sublimativ 
în raport cu materialitatea sa, contemplându-se într-o stare de 
creație inaspectativă (fără chip sonor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Niveluri interpretative de a 3-a instanță 
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Ipostaze ale transformării perechii sunet-tăcere  

 
Corespundem perechii contur-fond pe aceea de sunet-

tăcere (Sn-Tc). Trecând prin nivelurile interpretării de a treia 
instanţă perechea Sn-Tc se transformă sublimativ din 
materialitatea grosieră, ca sunet propriu-zis (particulă 
vibraţională, string), în materialitatea subtilă, ca metasunet 
(cuantă spirituală, D-brană). Referit termenului Sn al perechii 
(analog conturului), avem următoarele cinci ipostaze: 1. Sn fizic 
(corporal), amuzical sau natural-exterior (din lume); 2. Sn  
emoţional (sufletesc), muzical-melodic sau natural-interior (din 
persoană); 3. Sn raţional (mental), muzical-formal (structural) 
sau natural-inteligent (din intelect/concept); 4. Sn reflexiv (de 
conştiinţă), muzical-simbolic sau cultural (axiologic, de ethos); 
5. Sn metafizic (spiritual), metamuzical (nesonor) sau creativ 
(din transcendent). Pe linia transformării termenului Tc (analog 
fondului), ipostaziem: 1. Tc murmurată – ca sunet natural 
discret-continuu; 2. Tc serenă – ca linişte interioară, adecvată 
și inerentă vibraţiei emoţionale; 3. Tc investigativă (cognitivă) 
– ca sunet cercetat (evaluat formal) printr-o competenţă de 
gândire; (Asociat ipostazelor 2 şi 3 putem vorbi şi de o Tc 
factuală – ca sunet zero-dinamic, contextuând favorabil audiţia 
muzicală.) 4. Tc interogativă (reflexivă) – ca sunet survolat 
axiologic prin/de conştiinţă; (Acest tip de tăcere neconteneşte 
dialogal şi după încetarea sunetului propriu-zis, audiat efectiv.) 
5. Tc cosmogonică – pleromă a metasunetului contemplat în-
creaţie. (Am putea-o considera şi cuantică sau universală). 
Toate cele cinci ipostaze ale perechii Sn-Tc le putem considera 
şi ca straturi. Astfel, procesul interpretării de a treia instanţă se 
constituie din straturile: 1. Sn amuzical – Tc murmurată; 2. Sn 
melodic – Tc serenă; 3. Sn formal – Tc cognitivă; 4. Sn simbolic 
– Tc reflexivă; 5. Sn creativ – Tc contemplativă.  

 
Într-un tablou de sinteză (fig. 3) am dispus, oarecum 

sugestiv (pe diagonala planului), ipostazele transformării 
perechii generice sunet – tăcere în cinci straturi, supraordonate 
pe reperele de: Profan – stratul de la bază/inferior (fenomenal), 
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de ordin material; Uman – cele trei straturi din mijloc/tranzitive, 
de caracter lucrativ; Sacru – stratul de la vârf/superior 
(imanent), de substanţă spirituală. 

Sensul cultural este ascensiv, către Sacru (deschidere 
în transcendent), iar sensul natural este dezinent, către Profan 
(închidere în origine). Straturile medii – Aspect, Structură, Ethos 
– implică un proces de glăsuire: de la intonaţie (Sn muzical/ 
impresiv/invocativ), trecând prin concept (Sn formal/ 
disciplinativ/corelativ), până la înţeles (Sn textual/narativ/ 
evocativ). Straturile extreme ni le putem imagina ca factori 
atractori, balansarea către Sacru făcându-se prin Axiologic 
(ethos/conştiinţă), iar către Profan, prin Psihic (aspect, afect). 
Stratul din mijloc (Mental) reprezintă însăşi puterea (inteligenţa) 
omului de a se decondiţiona de orizontala inerţiilor native/ 
reflexe – prin justa şi limpezimea proporţionării formei în 
expresivitate (cantabilitate) – ori dimpotrivă, de a-şi inhiba 
resortul unei elevări posibile în plan spiritual – printr-un exces 
de formalizare şi densificare în abstract (formalism, tehnicism). 

Pe orizontală, tăcerea diferenţiază radical între sonor şi 
şoptit (murmurat). Pe diagonală, tăcerea intervalizează relativ 
(ori devenitor, ori decadent) între muzical (plăcut) şi cultural 
(înţeles). Pe verticală, tăcerea axează cosmogonic 
(armonizator), prin stăruinţa unei contemplări revelatorii (a 
sunetului în creaţie). De fapt, la ultimul nivel de stratificare 
termenii perechii de contrast se pot inversa: tăcerea de fond 
devine contur, ca tăcere creatoare; suntetul de contur devine 
fond, ca sunet universal. Ab initio, tăcerea murmurată (din 
umbră, tăinuitoare) este conţinutul de mister al sunetului 
izvorând dintru(-natural). In aeternum, tăcerea creatoare (din 
lumină, revelatoare) este aura de numinos a sunetului 
generând întru(-spiritual). În orizontul sacrului, tăcerea dintru-
sunet devine contemplare creatoare; totodată, sunetul întru-
tăcere este creație în contemplare. Printr-o relaţie de reciprocă 
deschidere în sublimare, tăcerea contemplativă se 
deconturează (revelator) în sunetul ce se transubstanţiază 
(creator) ca tăcere spirituală. 
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SUMMARY 
 
George Balint 
 
THE SILENCE IN THE SOUND,  
THE SOUND IN THE SILENCE 

 
The essay entitled “The Silence in the Sound, the Sound in the 
Silence” proposes a series of landmarks in the change of 
musical interpretation through the third factor – the receiver (the 
listener), who participates in what the author considers to be the 
musical Work in the act. We have detailed five levels of 
stratification in the interpretive transformation from Sound to 
Silence, explained through analogies with the pattern of the 
contrasting pair contour-background, termed thus: 1. a-musical 
(natural) – murmured (discreet); 2. melodic (artisanal) – serene 
(adequate); 3. formal (conceptual) – cognitive (investigative); 4. 
symbolic (cultural) – reflexive (interrogative); 5. creative 
(sublimating) – contemplative (cosmogonic). These levels are 
superposed on the axis of the ascension from the Profane (the 
first, physical level), passing through the Human (the 
intermediate levels: psychical, mental, axiological) and reaching 
the horizon of the Sacred (the ultimate, superior metaphysical 
level). Thus, from a purely sonic materiality to a materiality 
sublimated as spiritual substance (contemplative silence), there 
is a whole cultural journey of the transformation into creativity, 
which is the contour of the musical Work. The trajectory of the 
musical Work in the opposite direction, towards the Profane 
(sound-noise), is its background – its natural orientation 
towards its origins.      
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Manifest elitist 2017 
 
Maia CIOBANU 

 

O speranţă inocentă bântuie sufletul şi mintea 
compozitorului : accesibilitatea e oare accesibilă?  

 

Din spatele ei apar multiple capcane: întrebări cu răspuns 
presupus (tomuri, tomuri), răspunsuri care desființează 
întrebarea (tomuri, tomuri), întrebări care se bifurcă: 

 

Accesibilă pentru creator? în ce condiții / cu ce urmări?  
Accesibilă pentru public? în ce condiții / cu ce urmări?  
 

Susţinând demersul de accesibilitate artistul desconsideră 
şi descalifică publicul căruia i se adresează;  o creaţie comodă, 
"fără probleme" îşi informează receptorul că de la el nu se cere 
prea multă inteligență şi nici cine ştie ce nivel cultural.  

 

Să ne amintim: comunicarea artist - public este dată de 
intersecția valorilor comune ale creatorului şi receptorului. 
Dacă,  ademenit de mirajul comunicării facile, un creator 
renunță la o serie de valori ale creației sale, ascultătorul 
pierde uimirea, nu se mai poate bucura de îndoieli, nedumeriri, 
întrebări, de acel "altfel" care l-ar ajuta să urce, să priceapă mai 
mult decât înainte. Drept urmare, compozitorul nu comunică 
mai bine, nu devine mai accesibil, ci mai trivial, el coboară 
ştacheta fără a reuşi ca ideile sale să devină permeabile. 

 

O (in)soluție a accesibilității flutură un succes rapid, 
ademenitor ca o sirenă: familiaritatea cu publicul şi, legată de 
ea, asocierea plăcerii cu accesibilitatea.  

   

Ea plasează momentul duios al cântatului la ureche pe 
piedestalul Artei, confundă comunicarea cu apropierea fizică şi 
o desființează.  Suprimând distanţa dintre el şi public, creatorul 
anulează dialogul şi înăbuşă în faşă orice tentativă de 
ascensiune a propriului său receptor.  
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Accesibilitatea este accesibilă doar publicului şi este 
la latitudinea acestuia. Ea presupune deschidere, 
disponibilitate, efort; nu e dată, nu e garantată oricui şi în orice 
condiții. Şi atunci, e accesibilitatea predictibilă? Propunem un 
tabel lămuritor: 

 
Accesibil:                                                 Inaccesibil: 

 
2+3=5                                                         2+3=5 
 
Balada Miorița                                            Balada Miorița 
 
Pierre Menard, autorul lui Quichote           Pierre Menard, autorul lui  Quichote 
 
Teoria relativității generalizată                   Teoria relativității generalizată 
 
Coloana infinită                                          Coloana infinită 
 
Pământul e rotund şi se învârte!                Pământul e rotund şi se învârte! 
 
Fizica cuantică                                           Fizica cuantică 

 
 

Şi o întrebare adiacentă: are accesibilitatea componente 
spațio-temporale? Desigur, vezi inaccesibilitatea (fizică) a 
muzicii lui Wagner într-un anume moment. Sau o muzică 
orientală înainte şi după un atentat.  

 

Din păcate, accesibilitatea  nu e numai temporală ci şi 
temporară - v. muzica lui Bach, Mozart, Monteverdi şi nu numai. 

 

Chestiunea accesibilității este legată de conceptul de 
democratizare a culturii, ca şi de cel al globalizării (apropo de 
"satul global" al lui McLuhan, la țară se înțelege mai puțin). 
Insistența cu care e vânturată şi cu care induce o nemaiîntâlnită 
presiune asupra artistului dezvăluie evidentele motivații politice. 
Artistul trebuie înhămat ideologic, el trebuie utilizat şi încadrat 
într-un sistem care ținteşte/glorifică uniformizarea. Căci, în mod 
evident, accesibilizarea culturii produce omogenizarea şi 
aplatizarea modului de gândire, facilitând manipularea. Cu cât 
mai mult creşte gradul de  accesibilizare, cu atât mai rapidă, 
mai directă va fi dirijarea individului, a maselor.  
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Cât despre caracterul real sau imaginar al conceptului 
democratic, adevărurile nu sunt totdeauna convenabile, inclusiv 
în perimetrul artistic. Ceea ce propune (a propus deja) 
democratizarea culturii este versiunea culturii de bucătărie 
(numită cultură de masă), fie ea în variantă occidentală sau 
sovietică. O vedem tropăind convingător şi stupid, o vedem 
răspândindu-se cu o tipică insensibilitate în mass media, 
cucerind pas cu pas podiumul, unind stânga şi dreapta, 
capitalismul şi comunismul.  

 

Dacă admitem existența democrației (o himeră inventată 
de greci) vom constata că Arta este aristocratică şi profund 
nedemocratică, tocmai pentru că Arta este Adevăr, iar Adevărul 
nu are nicio tangență cu democrația şi este independent de 
statistică.  

 

Democrația produce o nivelare cenuşie, fără nici o 
legătură cu asimetria impredictibil colorată a imaginației 
artistice. Marile valori ale Artei nu au fost create în sisteme 
democratice şi nu se datorează acestora. 

 

Merită să ne amintim un moment din Evanghelie care 
configurează ca într-o parabolă valoarea argumentului 
democratic. E momentul în care, din laşitate politică, Pilat 
renunță la responsabilitatea sa ca reprezentant al elitei. 
Rezultatul: între Iisus şi Baraba, democrația îşi dă adevărata 
măsură şi îl condamnă pe Iisus, salvându-l pe Baraba. 

 

Dacă aruncăm o privire asupra diferitelor sisteme sonore 
cu care a operat până acum muzica vom observa că singurul 
sistem sonor democratic - sistem care asigură egalitatea de 
şanse tuturor sunetelor ce viețuiesc într-un fel de comună în 
care au aceleaşi drepturi şi aceeaşi vizibilitate - este cel 
inventat de noua şcoală vieneză (sau, dacă vreți, atribuit 
acesteia) - respectiv sistemul serial.  

 

În sistemele anterioare, sisteme apărute în mod natural, 
componentele sunt organizate ierarhic în raport cu sunetul 
fundamental; ele au funcții diferite ca rol şi importanță, sensibile 
la modificările dictate de evoluția diferiților parametri sonori şi 
nu numai. 
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Aceleaşi principii - gravitația şi ierarhia - acționează în 
macro şi microcosmos, în artă, în societate, în politică; tot ele 
modelează structurile sonore esențiale într-o unitate perfect 
coerentă.  

 

Sistemul artificial al celor douăsprezece sunete egale în 
drepturi este imaginat în "Doctor Faustus" de compozitorul 
Adrian Leverkuhn, cu intuiția artistului care poate sesiza, 
anticipa, uneori chiar asuma delirul şi goana spre prăpastie a 
umanității;  personaj-simbol al țării care şi-a asumat pactul cu 
diavolul celui de-al treilea Reich, antieroul lui Thomas Mann 
înlocuieşte emoția cu batjocura, răceala, caricatura, plătindu-şi 
succesul cu propria autodistrugere.  

 

Egalitate, democrație, libertate... Din ce sunt făcute 
aceste chibrituri care aprind revoluții şi dărâmă vieți?  

 

Cât de bună, cât de necesară este facilizarea comunicării, 
a oricărei comunicări, indiferent de mesaj, indiferent de 
partenerii de dialog?  Cât de reală este egala lor capacitate de 
înțelegere? E suficient să ne amintim de experiența 
proletcultismului în artă, hotărând graniţa dintre valoare şi 
nonvaloare, fixând ştacheta bunului gust în numele maselor.  

 

Arta obligatoriu accesibilă propune egalizare prin 
decădere, coborârea cât mai jos posibil, în aşa fel încât, cu 
ochii la nivelul solului, orice viziune a ascensiunii să devină 
imposibilă. Afirmând inutilitatea efortului spiritual, promovând şi 
încurajând comoditatea intelectuală, conceptul demagogic al 
accesibilității în orice condiții trimite în neant varianta unei 
comunicări reale, viabile. Ceea ce este perfect accesibil este 
perfect inutil. 

 

E bine să ascultăm şi să înțelegem ceea ce ne spune 
muzica, prin frumusețea unei sonate, prin perfecțiunea unei fugi 
de Bach, a "Întrebării fără răspuns" puse de Ives.  

 

Existența lor indică Adevărul universal valabil; ea 
desființează fără drept de apel demagogia pseudo-egalitaristă a 
societății de consum actuale. Singura condiție e să nu fim surzi. 

Şi o ultimă întrebare: cât de accesibil e ascultătorul? 
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If artists guide themselves only according to the criterion of 
accessibility, they disregard and disqualify the audience that 
they address, just as they disregard themselves. The receiver is 
deemed to be pervious only to trivial messages; composers 
who lower their own quality simply relinquish the value of their 
ideas instead of communicating them more efficiently. 
Accessibility only depends on the audience and is up to 
them. It implies openness, availability, effort; it is not a given, it 
is not granted to just anybody in any conditions. 
The issue of accessibility is connected to the concept of the 
democratisation of culture, as well as to that of globalisation, in 
a context driven by strong political motivations that aim at 
manipulation, even via art itself. 
We can look at the concept of democracy in its real or 
imaginary acceptation. In the former variant, we shall find that 
Art is aristocratic and profoundly non-democratic, precisely 
because Art is Truth, and Truth has no tangency with 
democracy and is independent from statistics. Obligatorily 
accessible art proposes equalisation through degradation; what 
is perfectly accessible is perfectly useless. 
Music, real Music dismantles the pseudo-equalitarian 
demagogy of today‟s consumerist society once and for all; 
provided that we should not be deaf. 
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