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EDITORIAL 

 
Simpozionul Naţional Interdisciplinar  

„Ştiinţa şi arta – interferenţe  
şi complementaritate”, 20 martie 2015 

 
Ideea organizării Simpozionului Naţional Interdisciplinar „Ştiinţa 

şi arta – interferenţe şi complementaritate” a apărut cu ocazia lansării 
whorkshop-ului „Cercetare şi expertiză inginerească la Constanţa” – 
28.11.2014, când dl Ion Codrescu şi-a manifestat intenţia de a realiza 
împreună un eveniment care să acopere atât domeniul de interes al 
specialiştilor din domeniul ingineriei, cât şi pe cel al specialiștilor din 
domeniul artei (muzică, arte vizuale, teatru). În urma mai multor 
iteraţii, la care a participat şi dl Nicolae Vasile, am ajuns la un titlu 
considerat a fi reprezentativ: „Știința și Arta – interferențe și 
complementaritate”. Simpozionul nu s-ar fi putut organizat fără suport 
din partea managementului Universităţii „Ovidius “ şi al conducerii 
AGIR. 

Reacţia profesioniştilor din cele două domenii a fost una 
deosebită, care a depăşit cu mult aşteptările iniţiale. Au fost 
selectate 23 de lucrări, dintre care 22 sunt prezentate în acest 
număr al Buletinului AGIR, foarte diverse ca perspectivă de a privi 
ştiinţa şi arta (din discipline complementare, aflate în interferenţă). 
Participanţii din Constanţa, Bucureşti, Tîrgu-Mureş, Galaţi, Tîrgovişte 
și din alte localități și-au manifestat interesul în a realiza împreună un 
simpozion de ţinută academică. 

Principalele obiective specifice propuse participanţilor sunt: trans-
ferul de cunoştinţe referitoare la tematica abordată la simpozion, către 
cei interesați; corelarea abordării academice cu cerinţele societăţii, 
pornind de la bune practici şi tendinţe existente în lume; propuneri 
pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional în vederea pregătirii 
viitorilor specialişti, pentru a putea răspunde la provocările deosebite 
generate de societatea viitorului (societatea cunoașterii); schimb de 
experienţă între participanţi; identificarea unor viitoare colaborări între 
participanţi; 

Organizatorii şi-au propus crearea unei tradiţii, prin reluarea 
anuală a acestui simpozion. Din echipa de coordonare a simpozionului 
fac parte: conf. univ. dr. Daniela Hanţiu, decan al Facultății de Arte – 
Universitatea „Ovidius“, conf. univ. dr. Ion Codrescu, Facultatea de 
Arte – Universitatea „Ovidius“, prof. dr. ing. Nicolae Vasile, 
președinte al Cercului Literar al Scriitorilor Ingineri (Literar-Ing) – 
AGIR, precum şi ing. dipl. Nicolae Fildan, președinte al Sucursalei 
AGIR Constanța. 

 
Ing. Nicolae FILDAN 
Membru al Consiliului Director AGIR 
Președinte Sucursala AGIR Constanța  
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ARTA – O TIIN , TIIN A – O ART  

Prof. univ. dr. Floren a Nicoleta MARINESCU 

Universitatea „Ovidius“ din Constan a 

REZUMAT. Nimeni nu- i imagineaz , atunci când începe s  parcurg  drumul marii arte, c , în fapt, pleac  s  
caute o nou  galaxie. Abia atunci încep calculele cele mai exacte, se fac prognoze i se caut , într-o semiotic  
dens , adev ruri ce se bazeaz  pe existen e necunoscute, dar presupuse a fi la îndemân , cu condi ia ca 
cercet torul s  aib  avizul de a crea, de a surmonta lucruri de necrezut, de nep truns, de neimaginat. De 
fiecare dat  se folose te de toate sim urile i de toate datele biologice i cognitive. Senza iile artistice sunt în 
fond date fizice, chimice, medicale, biologice, temporale i atemporale. Cât  poezie este într-o ecua ie grea, 
încât Bach a îmbr isat genul i a construit o arhitectur  milenar ! Unde începe arta i unde se sfâr e te 
tiin a? Nic ieri! 

Cuvinte cheie: art , tiin a, lumea cunoa te, domeniile artei, cunoa tere absolut , talent, har, calcule, inovare, 
crea ie, devo iune, aventur , spectacol, prognoze, consacrare, studii. 

ABSTRACT: Few of us imagine that if one journeys in search of greater knowledge and discovery of art, he or 
she should stumble upon a galaxy of information. Only further down this study this individual can quantify or 
understand a series of elements that add up to artistic creations, or undeniable artistic truths, that for many 
are easily and wrongly considered "spoon-fed" or easy to comprehend. Search further into this and realize that 
your artistic being and sense is perfectly in tune with your biology, and it can influence the way your emotional 
intelligence evolves. Science and art must embrace, like the beauty of that perfect mathematical equation 
that inspired Bach to build a structure and a foundation that will last for many years to come. Art becomes 
science. Science becomes art. We need science to aid us in our search. We need to keep on searching for this 
knowledge. 

Keywords: art, science, the people know, the departaments of art, knowledge, talent, gift of God, calculations, 
innovation, creations, devotion, adventure, show, prognoses, dedication, studies. 

1. INTRODUCERE 

M-am n scut într-o familie de oameni care s-au 
aflat întotdeauna între tiin ele exacte i muzic , sau 
între a crea liber i a fi excesiv precis. Mi s-a impus 
o disciplin  aspr  în studiul baletului i al pianului 
clasic i s  ob in necondi ionat mediile maxime la 
toate materiile de studiu. Mi s-a p rut firesc s  execut o 
nocturn  de Chopin, a a cum numai piani tii dedica i 
tiu s-o interpreteze, ca apoi s -mi fac problemele la 

fizic , s  pot ob ine punctaj bun la olimpiad . 
Dualitatea mea de creator i evaluator exact al tuturor 
aspectelor ce ne înconjoar , a fost supus  unei deveniri 
care ast zi va putea r spunde la multe dintre 
întreb rile cu care în mod normal un individ obi nuit 
nu s-ar descurca u or. 

2. FILOZOFIA DESPRE ART  I TIIN  

Discipol al ilustrului filozof Alexandru T nase, 
am înv at c  istoria civiliza iilor s-a plasat la grani a 
dintre crea ie artistic  i matematica cea mai pur , 
între a construi i a modela construc ia, oricare ar fi ea. 

Limbajele cu care omenirea s-a plasat în secolele 
marilor descoperiri au fost mereu acelea i; matemati-

cienii antici, astronomii i arhitectii min ii i ai faptelor 
vizuale, erau negre it propov duitori de frumos, de art  
subtil  i de con inuturi logice profunde. 

Hypathia din Alexandria, fata lui Theon, cunoscut  
ca cea dintâi matematician al antichit ii, s-a format 
în spiritul intelectualului absolut, cunosc tor avid de 
adev ruri spuse i nespuse, dar intens cercetate. De 
la muzic  la observarea boltei cere ti, gândul s u era 
dedicat flexibilit ii mentale, cu ascendent spre crea ie, 
spre confec ionarea de accesorii necesare în elegerii 
imediate, al turi de ambientul teatrului cu m ti, cu 
sensuri i absconsuri atitudinale, asexuate i morali-
zatoare. Sunetele naiului, acel syrinx al lui Silenus 
sau fluierul magic ce mai târziu va avea parcurgerea 
destinului necru tor al lui Marcias, erau instru-
mentele cu care se odihneau prin medita ie studen ii 
universit ilor antice, între cursurile de astronomie i 
matematic . Poezia era la ea acas  i versul se 
desf ta între vorba lin  i pilda t m duitoare ale 
în elep ilor. Acolo, printre c ut rile cele mai asidue 
la început de civiliza ie i cunoa tere aprofundat , 
templele se în l au anume pentru a p stra între 
formele lor sublime i dure, pergamente i mostre de 
adev ruri înscrise i presupuse. Arta vizual  era 
asociat  cu modelul de cultur  i tiin a era aservit  
artei, ca o form  de cunoa tere i de îmbr i are a 
con tiin ei de sine. 
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3. CREA IA – O FORM  DE EXISTEN  

Cum s-a putut ajunge la edificii sufocante de 
civiliza ie artistic  i în ce fel au în eles creatorii 
acestora, necesitatea de a le ini ia i dezvolta, iat  o 
întrebare pentru noi, înc  nedumeri i. Ca s  creezi, ai 
nevoie de reguli, de metode, de coli, de tipare, de 
curente, de forme i de în elegere. Crea ia devine o 
nevoie, o necesitate, o respira ie ampl  de cunoa tere. 
Ca s  le faci pe toate acestea, ai nevoie de teore-
ticieni, de metodi ti, de gânditori, de practicieni, de 
inventatori, de temerari i de vis tori. Ca s  pleci pe 
drumul artei, deci al frumosului sub toate formele lui 
de exprimare, te adresezi unei civiliza ii, unei istorii 
determinate de timp social, cultural i de practici 
umane accesate, deja cunoscute. Noul în art  vine 
din raportul determinist între cunoa tere i aspira ie, 
între posibil i afirmat. Felul în care creatorii o fac, 
este unic, este aproape divin, dac  accept m c  omul 
este crea ie dumnezeiasc , asemeni universului care-l 
înconjoar . Harul s u talentul, acele atitudini ce 
premerg crea ia, sunt deja existente în fiin a uman , 
ca dimensiuni ale aceleia i divinit i ce i-a trimis 
omul înspre împlinire, înspre frumos i rostuit. A 
cerceta cu credin , cu disciplin  i cu extaz, cu 
pasiune, apropie muchiile crea iei de miracolul 
descoperirii unor adev ruri eterne, imuabile. Ele se 
spun o dat , de mai multe ori, ca apoi s  fie acceptate 
ca temple ale unei credin e precise, unde temerarul 
cunoa terii nici nu mai conteaz  cum se nume te; 
cauza lui este spre nevoia noastr  de a fi mai 
con tien i de menirea, de rostul i de destinul nostru, 
ca o carte de identitate cu care navighezi în universul 
de nep truns al spa iului i timpului absolut. Omul ar 
face orice spre a desc tu a grani e de sim ire i de 
analiz . Exist  un curaj prometeic, un spirit de 
sacrificiu înc  neîn eles, ce îl determin  pe individ s  
se arunce în calculele cele mai îndr zne e, s  sfideze 
oarecum limitele de via , s  încerce s  aplice într-
un segment infinitezimal, o teorie universal . Orice 
crea ie r mâne valabil  dac  individul î i conserv  
spiritul de cunoa tere. Cre m prin cunoa tere i 
cunoa tem prin crea ie. 

Omul este o crea ie i cunoa terea lui este o art  a 
supravie uirii. Arta este via  i cunoa terea ei este 
m iestrie. Unde am putea trage grani ele acestor 
gânduri? Nic ieri, pentru c  ele nu exist  f r  om. 
Ingineria este o art  a utilit ilor omene ti, ca o 
simfonie a culorilor de primavar , în care ciclul 
vie ii devine de fiecare dat  altfel i totu i acela i. O 
uvertur  clasic  mozartian  este o inginerie a 
sunetelor, care este tot timpul aceeia i, dar de fiecare 
dat , cântat , este altfel. i una i cealalt , tiin a 
ingineriei i arta sunetelor sunt, exist , doar prin 
dimensiunea uman  de a le percepe ca utilit i ale 
scopului existen ei sale. Fiecare dintre ele produc 

sentimente, st ri, efecte i consecin e. Ele cost  
crea ie i consumul lor produce alte valori. Ce îmi 
folose te ca individ, creez, produc. De fiecare dat  
mai bine, pentru mine, pentru sine, pentru mâine, 
desigur. Ce am creat ast zi nu-mi ajunge, iar ingineria 
cunoa terii m  oblig  s  am talentul de a fi mai 
inteligent în fiecare zi. Exist  grani e între art  i 
tiin ? Ar putea cineva autolimita creatorul, omul 

de sine? Bucuria – emo ia suprem , frumuse ea – 
starea de împlinire adânc  a gustului, triste ea - 
limita timpului i a spa iului, credin a – speran a 
mântuirii, sunt aspir ii, dimensiuni înc  necunoscute 
ale aceleia i minuscule existen e creatoare i ingine-
re ti ale individului. i totu i… psyche r mâne 
eventual o posibila grani  a diversit ii umane. Este 
arta o exprimare a spiritului, este tiin a un instru-
ment al artei sau i una i cealalt  sunt atitudini 
juxtapuse  ale aceleia i entit i umane? 

4. TIIN A – ÎNTRE A TI I A INOVA 

Crea ia o vom g si pretutindeni; cunoa terea este 
cea dintâi nevoie. Fiecare dintre ele sunt interpretate, 
în sensul scenic al cuvantului, adic  prezentate unui 
public auditor, ca pe o calitate special , ca o noutate 
ce aduce beneficii pe multiple planuri. Imagina i-v  
o crea ie  inginereasc ,  un modul spa ial de ultim  
genera ie, într-o expozi ie a culturii tehnice astronaute. 

Creatorii vin i explic  cum au ajuns la perfor-
man a, cu ce scop, cu ce merite i cum ajunge crea ia 
s  fie folositoare omului. Este o real  premier , cu 
actori i decoruri, cu autori i drepturile lor creative, 
cu secrete ale managementului de produc ie i de 
promovare. Într-o alt  sec iune, o montare de ultim  
or  a unui spectacol cu Aida de G.Verdi, cu scene 
ample, rulante, cu decoruri maiestuoase i de tehno-
logie 3D, cu lasere de implementare a senza iei de 
lupt , de culoare, de exotic. Mase mari de oameni ne 
teleporteaz  într-o dimensiune istoric  credibil , aevea. 

Interpret rile artistice solistice sunt amplasate 
în acest context, ce face aproape de nerecunoscut 
spectacolul de odinioar  al creatorului discret al sec. 
al XIX-lea. 

Vocile nici nu mai conteaz , ele fiind surmontate 
de tehnologie i de montare. Dar nu acesta era 
scopul creatorului ini ial, ci doar performan a vocal . 

O simpl  ecua ie ne-ar spune c  ceea ce intr  în 
discu ie, nu reiese din rezultat, decât în scopul 
împlinirii unor nevoi: de nou, de fantastic, de cute-
zan , de aspira ie, de progres, de profit, de bun stare. 
Nu exist  diferen e între cele dou  exemple de di-
mensiuni ale preocup rilor umane, altele decât acelea 
pe care le-ar avea eventual, dac  dorim s  accept m 
acest mod de gândire, appolonicul i dionysiacul, 
adic  tiin a i arta. Dar i în acest joc al min ii, al 
gândirii filozofice, laturile conceptelor se modific ; 
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ceea ce azi este appolinic, mâine devine dionysiac i 
invers. Inovarea tehnic  a instrumentului pian a 
determinat o revolu ionare a artei componistice, 
ajungându-se la o performan  uluitoare în conceptul 
muzicologic de concert simfonic instrumental. Este 
evident c  dramaturgia muzical  se schimb  de la un 
secol la altul, de la o incursiune tehnic , tiin ific  la 
alta. De la concertul pianistic clasic, mozartian, la 
cel romantic, semnat de P.I.Ceaikovski, Fr.Chopin 
sau S.Rahmaninov, sunt trepte de evolu ie estetic  
tulbur toare, incredibil . Teatrul liric însu i trece de 
la luminarea scenei cu lumân ri, la reflectoarele per-
formante, la orgile de lumini sau la efectele speciale 
vizuale i sonore. Filmul revolu ioneaz  conceptul 
de art  i narcotizeaz  gusturile marelui public. 

Decorurile însele devin element de dramaturgie i 
se transform  în cadre destinate impresion rii audi-
toriului c tre realul vie ii obi nuite sau dimpotriv , 
ireal. Costumele, machiajul, accesoriile de scen , 
înc l mintea, perucheria, construiesc un nou model 
de reprezentare artistic ; senza iile vizuale i sonore 
sunt esen iale, ele devin vectori spre alte realit i i 
convertesc publicul c tre dimensiuni surprinz toare, 
în lumi imaginare. Avem un Avatar! Deseori instru-
mentele muzicale au trecut de la fabricarea lor din 
fibre lemnoase la cele confec ionate din aliaje metalice. 

Nu mult mai târziu ele sunt înlocuite cu efecte 
sonore identice, produse de aparate electronice, ce le 
suplinesc func iile, ca ni te arome sintetice ce in 
locul esen elor originale. tiin a invadeaz  zona de 
crea ie de scen , de film sau de spectacol vizual. 
Arti tii stau în lojele de interpretare, iar locurile 
creatorilor de odinioar  sunt ocupate de ingineri de 
sunet, de lumini, de efecte speciale, de IT- ti ce 
st pânesc comunicarea prin limbaje ultramoderne. 
Un film de ultim succes, Hobitul, se desf oar  pe 
un interval de peste 2 ore, totul filmându-se într-un 
cadru unic de studiou cinematografic static, redus în 
dimensiuni. Imaginile îns , prelucrate pe calculator, 
ne duc într-o lume imaginar  ce te cople e te, te 
narcotizeaz , te înv luie în mistic i ireal. Se trec 
mun ii, curg ape fascinante, se s l luie te în palate 
sublime, se zboar  fantastic, se duc lupte pe arii 
imense de planuri geografice, cu eroi reali dar i cu 
animale mistice. 

Ce departe r mâne o crea ie de început de cine-
matografie, de un uria  succes, cum ar fi filmul 
multipremiat, Pe Aripile Vântului! i asta în urm  cu 
numai câteva zeci de ani. i unul i cel lalt 
convie uiesc în plan istoric, adaptându-se la un 
public istoric i el în sine. tiin a înlocuie te i arde 
etape, furnizeaz  senza ionalul i asigur  profitul 
uria  al unei crea ii de laborator. Creatorii noului val, 
ni te arti ti incontestabili. 

Ei asigur  emo iile cu care manipuleaz  sufletele 
i gândurile unor genera ii care cu greu se mai 

ancoreaz  în tradi ia clasic . Tot mai rar i tot mai 

greu de în eles, originalele î i fac loc în s lile de 
consum de art . 

tiin a dejoac  manevrele tradi ionale ale marii 
arte; doar oboseala i stressul noului ce se diversific  
prea rapid, mai împinge indivizii spre o lini te 
relativ  în ungherele confortului artei de odinioar . 

tiin a este un înlocuitor al artei în acest context. 
Arta este ea îns i o tiin , devine un instrument 

al unei noi forme de sensibilizare a individului. 
Descoperirea I-Pad-ului este o clip  de tiin  rafi-
nat , cu utilit i socio-profesionale i de comunicare. 
Tot el devine în func ie de interes, un promovator de 
informa ie, care poate fi i chiar este efectiv, artistic , 
cultural , civilizatoare. Pot crea cu acest instrument 
tehnic, muzic , design, informa ii, culoare, forme, 
sunete, senza ii i emo ii. Instrumentul este crea ia 
omului, prin accesul la tiin , este o treapt  de 
cunoa tere, dar forma lui finit  este o art , adic  are 
conota ii de unicitate, de reprezentativ pentru mintea 
uman , d  roadele estetice i utilitare spre mai bine, 
mai u or, mai aproape, mai temerar, mai încrez tor, 
mai emo ional. Sunt aceastea calit ile artei? Un 
tablou semnat de N. Grigorescu m  face s  m  simt 
mai bine, s  am aspira ii, s  v d istoric i cultural o 
epoc , s  m  emo ionez când parcurg tr s turi, 
contururi i culoare aidoma realit ii pe care nu am 
ansa s-o decupez altfel? A avut pictorul harul de a-mi 

transmite emo ia contactului cu acea realitate pre-
supus  i nu parcurs  de mine, adic  s -mi imaginez 
identificarea ei? Da, la fel ca o crea ie tehnic , de 
care m  bucur c  exist  în via a mea. Fiecare dintre 
ele umple un gol, satisface o stare psihic , ce se 
surprinde între alte satisfaceri de st ri psihice, legate 
la rândul lor într-o re ea f r  limite ale tr irii umane, 
la fel de unice i de surprinz toare prin voin . 

De sus, ne prive te îng duitor o Cappella Sistina. 
Totul este o navigare, o c l torie a min ii i a 
sufletului, în fa , în spate, într-un spa iu euclidian i 
neeuclidian, cum ar spune Jeremy Gray, invocându-i 
pe Wallis, Saccheri i Lambert, Lohacevski, Riemann 
i Beltram. 

5. METAMORFOZA CUNOA TERII 

Coresponden a acestor c l torii ale min ii se 
deruleaz  de alte sute de ani prin matematica sune-
telor în arhitectura J.S. Bach, în forme de sonat  i de 
concert, în spa ialitatea cvartetetelor semnate de 
J. Haydn, sau în ierarhia unei bucurii nespuse despre 
via , în sensul melosului cald al Simfoniilor 
Londoneze. Urmeaz  titanii marii muzici, de la L. van 
Beethoven la R.Strauss, de la aria da capo la cabaletta 
verdian , prin versul lui W. Shakespeare, oricum s-o 
fi chemând el în realitate sau oricine ar fi fost acesta, 
dac  nu cumva un alt M. Eminescu ori Manzoni. 
Culorile sunt de fiecare dat  acelea i, dar unice prin 
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mânuirea lor, încât nu tim s  deosebim atâtea feluri 
de alb, de negru sau de reverie. Creatorii nu mai 
contez , ci doar crea iile lor. Ne înfrupt m avid din 
ofranda zeilor, mai tot timpul necunosc tori ai 
informa iei cine ne-a invitat la templu, m r luind 
prin civiliza ie cu ignoran a fluturelui de prim var , 
cu al s u zbor din floare în floare, ca un Figaro 
cântând din zori i pân -n noapte o arie vesel , cum 
s  treci prin via  cu o plec ciune. În mod firesc, prin 
educa ie, m  întorc la muzic  de fiecare dat , la cultul 
dionysiac al dramei antice, la Bacantele lui Euripide, 
sim ind nevoia unei asimil ri a artei cu universul 
pasional al cunoa terii umane, ca o desc tu are a 
nevoii de în elegere a naturii, în forme i expresii. 
Este o tiin  arta de a te asimila naturii. Îmi explic 
astfel de ce ne-am dezvoltat artistic în plan drept i nu 
în unul ascendent, în opozi ie cu tiin a teoretic  i 
practic . Înc rc tura de simboluri a lumii antice înc  
ne cople e te, ne inund  cu greutatea în elesurilor ei, 
printr-o complexitate s ioas , unde sunetul, gestul, 
cuvântul i expresia uman , declinau îns i existen a 
atotcuprinz toare a omului temerar. Prometeu nu este 
o jertf  sau un „erou pur, f r  team  i f r  prihan ” 
(A. Tanase, O istorie a culturii în capodopere, vol 2, 
pag. 119), dec zut în fa a puterii demiurgice, ci un om 
chiar, mânat de sentimente cauzale obi nuite, ce-l fac 
mai rezistent prin cutezan a sa, „cel cu mintea rodnic  
în intrigi i planuri” (Hesiod, Opere, pag. 210) . 

6. CONCLUZII I INTUI II 

Iat  cum din izvorul adev rurilor antice, spuse în 
paginile marilor crea ii artistice, prin cuvânt i sunet, 
prin idee i în elesuri multiple, omul se zbate între 
dimensiunea sa creativ  i setea sa arogant  de a 
sfredeli cunoa terea, de a o a eza în jil ul tiin ei, 
adic  a confirm rii r spunsurilor date sie i. Întâi 
temator de zeitate, apoi constatator de implicarea ei, 
determinat în existen a sa de miracolul crea iei 
divine, Prometeu sau nu, omul tr ie te cu senza ia c  
poate adulmeca infinitul prin str dania sa de a ti. 

Sim im acest sentiment uman profund în acea 
muzic  Ode An Die Freude beethovenian  sau în 
viziunea Coloanei Infinite brâncu iene, ca o apologie 
a aspira iei spre necunoscut, cu p strarea decen ei 
crezului absolut în fa a frumuse ii actului creator al 
dumnezeirii, care se exprim  i prin puterea omului 
de a fi deasupra unei simple treceri prin firava-i via . 

A  sintetiza arta ca o cutezan , o clipa de frumos 
uman pentru sine, un patos de neoprit atunci când 
spiritul nu mai poate controla gândul, ra iunea dur , 
când omul are nevoie s  lase un mesaj semenilor 
care vor veni din urm . tiin a este o povar  a min ii 
rebele, neîn eleas  i neîmp cat  cu ziua de azi, o 
alt  cutezan  de a g si un r spuns la întreb ri care 
înc  nu s-au pus. tiin ele sunt povara temerarilor. 
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O NOU  ABORDARE ÎN SISTEMUL 
EDUCA IONAL ÎN SOCIETATEA CUNOA TERII 

Ing. Nicolae FILDAN 

Asocia ia General  a Inginerilor din România – Sucursala Constan a 

REZUMAT. Aceast  lucrare propune regândirea sistemului educa ional actual inând cont de o nou  abordare: 
STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics) . Integrarea STEAM în noul sistem se va baza pe: 
o abordare de tip holistic, îmbun ta ire curricula i introducerea de noi tehnologii, tehnici i metode referitoare la 
procesele de predare, înv are, evaluare etc. Obiectivul principal va fi cre terea inov rii i a creativit ii în 
societatea cunoa terii. În final, prezint câteva propuneri pentru adaptarea sistemului educa ional românesc la 
aceste noi tendin e. 

Cuvinte cheie: sistem educa ional, STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics), societatea 
cunoa terii, inovare, creativitate. 

ABSTRACT. This paper proposes to rethink the current educational system considering a new approach: STEAM 
(Science Technology Engineering Arts and Mathematics). Integration of STEAM in the new educational system 
will be based on: a holistic approach, improve curricula and introducing new technologies, techniques and 
methods relating to the processes of learning, teaching, and assessment. The main objective will be to increase 
innovation and creativity in the society of knowledge. Finally, make some proposals for adapting the Romanian 
educational system to these new trends... 

Keywords: educational system, STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics), the knowledge 
society, innovation, creativity. 

1. CONTEXTUL GENERAL. TENDIN E 

Suntem martorii tranzi iei de la societatea 
informa ional  la societatea cunoa terii (knowledge 
society), o denumire prescurtat  a societ ii bazate 
pe cuno tin e (knowledge-based society). Societatea 
cunoa terii, conform defini iilor de pe internet, este 
acea societate care genereaz , proceseaz  i face 
posibil accesul la cuno tin e la nivelul tuturor 
membrilor societ ii pentru a putea fi utilizate în 
vederea îmbun t irii condi iei umane. [1] 

Din multitudinea de defini ii am ales pe cea 
utilizat  de acad. Mihai Dr g nescu: „cuno tintele 
sunt informa ii cu în eles i informa ii care ac ioneaz ”. 
[2] În societatea cunoa terii, cuno tin ele sunt o resurs  
important . Utilizarea cuno tin elor pentru dezvoltarea 
de tehnologii specifice (knowledge technology) i 
de sisteme suport pentru luarea deciziei genereaz  
valoare economic . Utilizarea pe scar  larg  a noilor 
genera ii de robo i i a inteligen ei artificiale, de 
exemplu, prin rezultatele generate, vor contribui 
semnificativ la cre terea nivelului de trai. Se sper  
c  societatea cunoa terii va fi o societate generatoare 
de prosperitate i bun stare la nivel mondial. Pentru 

a putea atinge acest obiectiv, pe lang  tehnologii , 
este necesar  o preg tire profesional  adecvat . Apare 
o nou  categorie ocupa ional : „knowledge worker” – 
al c rui capital principal sunt cuno tin ele. El poate fi 
diferen iat de celelalte categorii prin faptul c  munca 
lui necesit  o gândire creativ , convergent  i diver-
gent , care nu va mai fi focusat  pe rezolvarea unor 
probleme de rutin  [3]. 

În vederea form rii profesionale, atât a acestui 
„knowledge worker”cât i a cet eanului de rând – 
dependent de tehnologii, este necesar, practic, un 
nou sistem educa ional. În acest sens, sunt de 
remarcat câteva tendin e/direc ii de abordare: 

– se produc schimb ri majore în curricul  (con i-
nut, structur  etc), cu focalizare pe o abordare 
interdisciplinara i pe utilizarea de noi tehnologii 
pentru creare i utilizare con inut. Exemple: e-content, 
manuale digitale etc. 

– se utilizeaz  noi tehnici / metode de predare/ 
înv are (exemple: Project-Based Learning, Blended 
Learning, Social and Emotional Learning, Brain-
Based Learning, online learningetc.); 

– se utilizeaz  noi sisteme de evaluare care 
trebuie s  suporte diversele metode/tehnologii de 
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preg tire i care trebuie s  asigure o evaluare 
pertinent  a abilit ilor dobândite de student (din 
punct de vedere social, emo ional, academic etc); 

– se dezvolt  un mediu colaborativ la nivel de 
elevi/studen i la care particip  direct i al i factori 
interesa i de procesul educa ional (profesorii, parin ii, 
institu ii private etc.) 

– se schimb  rolul/locul profesorului. Se face 
migrarea de la profesorul cu rol classic (focalizare pe 
transfer/evaluare de cuno tin e) la cel de facilitator, 
antrenor sau mentor având în vedere faptul c  noile 
sisteme educa ionale sunt centrate pe student; 

– se schimb  durata de pregatire în toate domeniile 
(exemple: pregatirea continu , înva are pe tot 
parcursul vie ii etc.), necesare pentru ca cet eanul 
s  se poat  adapta la competi ia amplificat  de 
globalizarea i schimbarea continu , dou  caracteristici 
de baz  ale economiei mondiale actuale. 

Sistemul educa ional, dup  cum rezult  i din 
cele prezentate mai sus, a fost, deja, îmbun t it 
substan ial. Un pas important a fost focalizarea pe 
dezvoltarea puternic  a inov rii. Sunt deja o serie 
întreag  de abord ri aplicate cu succes la nivel 
mondial. Una din aceste abord ri se bazeaz  pe 
implementarea i dezvoltarea sistemului STEM 
(Science Technology Engineering and Mathematics) 
care a devenit un standard agreat în foarte multe ri, 
inclusiv în cele din Comunitatea European  

2. SCURT  PREZENTARE STEM 

STEM este un sistem educa ional în care s-a 
dezvoltat o curricula focusat  pe patru discipline: 
tiin , tehnologie, inginerie i matematici. Abordarea 

este una interdisciplinar . Se propune trecerea de 
la o abordare separat  (independent / individual ) a 
materiilor studiate la una integrat , bazat  pe 
aplica ii conectate la lumea real . Se poate afirma 
c  STEM este focusat pe îmbun t irea calit ii 
educa iei în vederea preg tirii de speciali ti competen i 
în domeniul tehnologiilor înalte (high-tech workers) 
i de cet eni capabili, a a cum precizam i mai sus, 

s  opereze într-o societate dependent  de tehnologie. 
STEM a cunoscut o puternic  dezvoltare în SUA, 

înc  din anii 90, fiind puternic sus inut  de Guvern 
i Pre edin ie prin legi dedicate, printr-o strategie 

na ional  bazat  pe un plan pe 5 ani i asigurând 
sus inerea finan rii necesare pentru implementarea 
ei [4]. Coordonarea i evaluarea aplic rii strategiei 
este realizat  de un comitet interinstitu ional: 
CoSTEM – Committee on Science, Technology, En-
gineering, and Math Education. [5] Acest comitet 
este în subordinea Pre edin iei i are ca membri 
reprezentan i din guvern (Department of Agriculture, 
Department of Commerce, Department of Defense, 
Department of Education, Department of Energy, De-

partment of Health and Human Services, Department 
of Interior, Department of Transportation, Environ-
mental Protection Agency, National Aeronautics and 
Space Administration). Exist  deja o serie de 
standarde na ionale pentru aplicare STEM. [6] 

Pentru promovarea îmbunat irii STEM s-a 
format o coali ie din peste 500 de membrii din 
domenii diverse (business, profesional, organiza ii 
din educa ie) - [7] 

Pre edintele Barac Obama afirma pe 16 septembrie 
2010 c : „Pozi ia de lider de mâine depinde de cum 
educ m azi studen ii – în special – în tiin , 
tehnologie, inginerie i matematici“ [8]. 

O analiz  complex  despre stadiul implement rii 
STEM în SUA, comparativ cu alte state, este 
realizat  de John Thomasian de la National Governors 
Association Center for Best Practices (NGA Center) 
în lucrarea: ”Building a Science, Technology, 
Engineering and Math. Education Agenda” [9]. 

În analiza comparativ  se precizeaz  faptul c  în 
perioada 1998-2006 num rul celor implica i în STEM 
a crescut cu 23% în SUA, cu 144% în POLONIA, cu 
178% în TAIWAN, cu mai mult de 200% în CHINA 
etc. În lucrare se scoate în eviden  realiz rile, punctele 
slabe i o agend  cu propuneri de îmbun t ire în 
vederea unei mai bune integr ri STEM în sistemul 
educa ional urm rind cre terea atractivit ii i 
îmbun t irea performan elor pentru student (din 
punct de vedere profesional i din punct de vedere 
ocupa ional – dup  terminarea studiilor). 

Pentru startarea unui proiect STEM la nivel 
na ional, ne-am putea inspira i din cel din TURCIA 
[10] sau din Marea Britanie [11]. 

În ROMÂNIA, referitor la implementare STEM, 
sunt doar cateva abord ri punctuale – lansate, în mare 
parte, din exteriorul rii. Agen ia Spa ial  Român  
(ROSA), de exemplu, a anun at lansarea în România a 
Biroului European de Resurse pentru Educa ie 
(ESERO). „ESERO este un proiect ini iat de c tre 
Agen ia Spa ial  European  (ESA) cu scopul de a 
folosi fascina ia pe care o prezint  domeniul spa ial 
pentru a încuraja predarea i înv area de materii 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics) în colile europene primare i secundare. Prin 
acest centru, ROSA i ESA doresc s  r spund  
nevoilor educa ionale specifice din România, astfel 
încât tinerele genera ii s  fie încurajate c tre o carier  
din domeniile STEM”. „Pe lâng  ESERO România, 
programul mai este prezent i în Belgia, Irlanda, 
Olanda, rile Nordice (Norvegia, Suedia, Danemarca, 
Finlanda), Polonia, Portugalia i Regatul Unit al Marii 
Britanii” [12]. Este un exemplu de bun  practic  care 
ar trebui multiplicat i înso it de o strategie la nivel 
na ional pentru promovare i dezvoltare STEM în 
ROMÂNIA. Despre necesitatea i modalitatea imple-
ment rii STEM în ROMANIA am mai f cut referiri 
i anterior, conform referin ei [13]. 
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3. TRANZI IA DE LA STEM LA STEAM 

În urma unui studiu realizat de World Economic 
Forum, SUA se pozi iona pe locul patru în domeniul 
inov rii, dupa ELVE IA, SUEDIA i SINGAPORE. 
Deasemenea, SUA este în faza de a pierde supre-
ma ia ca putere economic . Au fost dou  semnale de 
alarm  care au condus la c utarea de solu ii pentru 
cre terea competitivit ii. Concluzia a fost c , în 
continuare, trebuie insistat pe îmbun t irea sistemului 
educa ional. 

În acest sens, în anul 2006 Georgette Yakman a 
venit cu propunerea s  se adauge Arta la STEM [14].       
Astfel a rezultat un nou concept, STEAM (Science 
Technology Engineering Arts and Mathematics 
care se vrea a fi mult mai mult decat o simpl  
extindere cu o component .  

Includerea Artei a fost validat , în primul rând, 
de bunele practici din sistemele educationale existente 
în alte ri (exemplu China). În al doilea rând, arta 
este necesar  pentru dezvoltarea inov rii i crea-
tivit ii. Prin aplicarea STEM, procesul educa ional 
se „focusa” pe lobul stâng al creierului care 
„g zduie te” gândirea logic . Prin includerea Artei 
în STEM se va „exploata” i lobul drept unde se 
dezvolt  gândirea perceptual  – suport pentru art , 

creativitate etc. O validare, în plus, este dat  i de 
faptul c  marii inventatori i oameni de tiin  au 
fost, în acela i timp, i muzicieni, arti ti, scriitori, 
poe i etc. Einstein era un pasionat student al viorii, 
Samuel Morse picta portrete, Galileo era i poet i 
critic literar, Leonardo Da Vinci era un expert atât în 
domeniul tiin ei cât i al artei din acele vremuri . 
Leonardo Da Vinci a afirmat „Arta este regina 
tuturor tiin elor comunicând cuno tin e c tre toate 
genera iile din lume („Art is the queen of all sciences 
communicating knowledge to all the generations of 
the world.”). Lista poate continua cu foarte multe 
alte exemple. 

Societatea cunoa terii va reprezenta i o noua 
etap  în cultur , pe primul plan va trece cultura 
cunoa terii care implica toate formele de cunoa tere, 
inclusiv cunoa terea artistic , literar  etc. Astfel se 
va putea preg ti tranzi ia la societatea con tiin ei 
(conscience society), a adev rului, moralit ii i 
spiritului. Se va dezvolta o nou  categorie ocupa io-
nal : wisdom worker, o persoan  creativ  având 
abilitatea de a gândi i a ac iona utilizând cuno tin ele, 
experien a, bunul sim  i în elegere, adic  o persoan  
care poate face o aplicare judicioas  (în eleapt ) a 
cuno tin elor. O prezentare sintetic  este f cut  în 
Figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Evolu ia tehnic , economic  i social . 
 

Revenim: „STEAM înseamn  interpretarea tiin ei  
i Tehnologiei prin Inginerie i Art , bazat  pe utili-

zarea de elemente Matematice” („STEAM = Science 
& Technology interpreted through Engineering & the 
Arts, all based in Mathematical elements) [14].  

Georgette Yakman a propus o abordare inte-
resant  a implement rii STEAM, care poate fi repre-
zentat  schematic printr-o piramid  cu mai multe 
niveluri (Georgette Yakman - [14]) : 

1) Holistic. Nivelul cel mai de sus, vârful pira-
midei. Este nivelul universal. Abordarea holistic  se 

va aplica pe tot parcursul vie ii (long life learning). 
Are ca scop formarea de oameni capabili s  
foloseasc  i s  genereze cuno tin e (Knowledge-
able People), s  aibe ini iative i libertate în ac iune 
vizavi de presiunile economice i politice. Sunt de 
remarcat cel pu in dou  modele din abordarea 
holistic , care au fost aplicate cu succes : Montesorri 
i Waldorf. 

2) Integrativ. Abordarea integrativ  trebuie s  se 
reflecte atât la realizare curricula cât i la conectarea 
ei la realit ile vie ii. Este nivelul specific pentru 
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aplicare STEAM. Implementarea STEAM începe cu 
ciclul colar primar. 

3) Multidisciplinar. Este nivelul în care focali-
zarea se face pe cele doua componente: STEM i 
Arta – fiind o etap  de tranzi ie de la STEM la 
STEAM. Faciliteaz  tranzi ia de la ciclul primar la 
cel secundar. 

4) Discipline specifice. Se refer  la o abordare de 
tip „siloz” (silo). Se aplic  începând cu ciclul secundar 
de preg tire. Cuprinde 5 componente: tiin , Teh-
nologie, Inginerie, Art  i Matematici, cu o abordare 
mai mult sau mai pu in separat  (independent ). 

5) Con inut specific. Se refer  la abordarea apro-
fundat  a unui domeniu de interes – specializare în 
acel domeniu. Se aplic  în pregatirea post - liceal  i 
în înva mântul superior.  

Pentru alte detalii vezi [15]. 
Toate aceste noi practici i abord ri sunt în faza 

de îmbun t ire continu  i de integrare într-un nou 
sistem educa ional performant pentru care se vor 
dezvolta standarde atât la nivel mondial cât i zonal 
sau local. Rezultatul preconizat, inând cont de 
aplicarea unei abord ri de tip holistic, va fi unul 
mult mai mare decât o suma simpl  a rezultatelor 
implement rii componentelor . 

4. CÂTEVA PROPUNERI PENTRU 
PREG TIREA SISTEMULUI 
EDUCA IONAL ROMÂNESC ÎN 
VEDEREA ABORD RII TRANZI IEI 
SPRE SOCIETATEA CUNOA TERII 

Pentru dezvoltarea i implementarea unui nou 
sistem educa ional în România am putea porni de la 
urmatoarele premise: 

1) Exist  standarde i bune practici la nivel 
mondial la care se poate apela. Am f cut, mai sus, 
referiri la câteva dintre ele. 

2) Exist , acum, un context politic favorabil în 
România. Restructurarea sistemului educa ional este 
în topul priorit ilor la nivelul pre edin iei i nu 
numai. Acest moment poate fi o oportunitate pentru 
a starta o abordare coerent  i consistent , bazat  pe 
o strategie de lung  durat , aplicat  „pas cu pas” 
care s  ne permit  conexiunea la re eaua statelor 
dezvoltate. 

3) În ROMÂNIA exist  realiz ri, în domeniul 
tehnogiilor i con inutului educa ional, recunoscute 
i premiate la nivel mondial. Prezent m, în 

continuare, câteva exemple. 
Programul guvernamental SEI (Sistem Edu-

ca ional Informatizat) a fost lansat în anul 2001 [16]  
Proiectul SEI a primit foarte multe premii inter-
na ionale pentru tehnologii e-learning i e-content. 
Exist  o evaluare a SEI, realizat  în 2008 de o echip  

format  din speciali ti din institu ii reprezentative, 
care pune în eviden : punctele tari / punctele slabe 
precum i avantajele/dezavantajele implementarii 
programului. [17] 

Proiectul „Proces educa ional optimizat în 
viziunea competen elor societ ii cunoa terii „, 
implementat de c tre Ministerul Educa iei Na ionale, 
care a ob inut medalia de aur oferit  de International 
Project Management Association (IPMA) în 2013 i 
medalia de aur la categoria „Most Innovative 
Product of the Year“, în cadrul competi iei mondiale 
Best în Biz Awards EMEA in 2014. [18] 

Prin proiectul „e coala“, co-finan at prin 
Fondul European de Dezvoltare Regional , s-a 
realizat un portal destinat educa iei preuniversitare i 
care pune la dispozi ia elevilor laboratoare virtuale 
interactive pentru chimie, fizic  i biologie. [19] 

Un alt proiect important este introducerea, la  
începutul anului colar 2014/2015, a manualelor 
digitale [20]. „Din punct de vedere al con inutului, 
manualul digital cuprinde integral con inutul ma-
nualului tip rit (ce are reprezent ri statice), având 
complementar (în locul ilustra iilor, tabelelor, exer-
ci iilor etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: 
exerci ii interactive, jocuri educa ionale, anima ii, 
filme i simul ri care, prin utilizare, aduc un plus de 
profit cognitiv. Manualele trebuie s  îmbog easc  
procesul de predare-înv are-evaluare cu activit i 
multimedia interactive, iar cel mai important element 
de noutate adus de manualele digitale este repre-
zentat de activit ile multimedia interactive de înv are 
(AMII) ce pot avea urm toarele clase de complexi-
tate i care ofer  o continuitate a acumul rilor/ 
competen elor dobândite de elev pe întreaga durat  
de utilizare (atât individual , cât i în activit i de 
grup): static, animat, interactiv, complex (aplica ii 
software complexe)” [21]. 

Lista poate fi continuat  i cu alte proiecte 
reprezentative. 

Implementarea STEAM în sistemul educa ional 
românesc ar putea fi o solu ie tehnic  care s  
faciliteze cre terea i  îmbun t irea substan ial  a 
inov rii i creativit ii, necesare cre terii competi-
tivit ii în tranzi ia c tre societatea cunoa terii. 
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JAMES CLERK MAXWELL,  
OM DE TIIN  I POET 

Prof. univ. dr. ing. G. KÜMBETLIAN, ing. dipl. Nicolae FILDAN 

Asocia ia General  a Inginerilor din România – Sucursala Constan a 

REZUMAT. J. C. Maxwell a fost un mare om de tiin , mecanician i electrician. Lucr rile sale în domeniul 
elasticit ii i rezisten ei materialelor, ca i cele în domeniul electrotehnicii i electromagnetismului au r mas 
celebre pân  în ziua de azi. Mai pu in cunoscute au fost îns  i preocup rile lui în domeniul literaturii i mai ales 
al poeziei, în care a excelat prin traduceri i crea ii originale. 

Cuvinte cheie:  J. C. Maxwell; mecanician; electrician; poet. 

ABSTRACT. J. C. Maxwell was a great scientist, mechanician and electrician. His work on the elasticity and 
resistance of materials, as well as those in the field of electrical engineering and Electromagnetism remained 
famous until present day. Less well known were his concerns in the field of literature and especially poetry, in 
which he excelled through translations and original creations.. 

Keywords:  J. C. Maxwell; mechanic; electrician; poet.  

1. JAMES CLERK MAXWELL – OMUL 
DE TIIN  

James Clerk Maxwell s-a n scut la Edinburgh în 
anul 1831 i a murit la Cambridge în anul 1879 (fig. 1) 

 

 
 

Fig. 1. James Clerk Maxwell 
 

J.C. Maxwell i-a început educa ia colar  în anul 
1841 la Edinburgh Academy (fig. 2), unde a studiat 
pân  la vârsta de 16 ani, în anul 1847. 

Când, în anul 1844, a început studiul geometriei, 
aptitudinile sale în domeniul matematicilor au 
devenit evidente. În anul 1845 (la vârsta de 14 ani), i 
s-a decernat medalia pentru matematici. Tat l s u îl 
ducea adeseori la întrunirile de la Edinburgh Society 
of Arts, precum i la Royal Society (fig. 3). 

 
 

Fig. 2. Edinburgh Academy 
 

 
 

Fig. 3. Royal Society of Edinburgh. 
 

Curând, J.C. Maxwell a început s - i prezinte 
propriile lucr ri în plenul acestor „forumuri”. Metoda 
propus  de el pentru generarea practic  a elipselor a 
fost prezentat  de profesorul James David Forbes 
(1773-1828) (fig. 4) în plenul Royal Society, lucra-
rea fiind publicat  în anul 1846 în Proceedings of 
Royal Society din Edinburgh [4]. 
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Fig. 4. James David Forbes. 
 

În prim vara anului 1847, Maxwell a avut acces 
în laboratorul geologului William Nicol (1768-1851), 
inventatorul prismei de polarizare. Cu acest prilej 
Nicol i-a d ruit ni te prisme, cu ajutorul c rora a 
construit un aparat, pe care l-a folosit mai târziu 
pentru analiza fotoelastic  a tensiunilor mecanice. 

În toamna anului 1847, Maxwell a devenit student 
la Edinburgh University (fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. Edinburgh University. 
 

Aici frecventa cursurile de fizic  i tiin e 
naturale ale profesorului Forbes, în paralel cu 
preocup rile lui experimentale privitoare la lumina 
polarizat . Într-o scrisoare din anul 1850, el scria 
unui prieten : „ În momentul de fa  posed no iuni cu 
privire la r sucirea sârmelor i barelor..., cu privire 
la rela iile dintre constantele optice i mecanice ale 
materialelor i cu privire la podurile suspendate i la 
comportarea fibrelor elastice”. 

În anul 1850 a prezentat în cadrul Royal Society 
din Edinburgh (fig. 6) lucrarea „On the Equilibrium 
of Elastic Solids” [3]. 

În aceast  lucrare, autorul stabilea pentru prima 
oar  ecua iile de echilibru pentru corpurile izotrope, 
doar cu ajutorul a dou  constante elastice [1], [2]. În 
scopul verific rii rezultatelor sale teoretice, Maxwell 
începea s  întreprind  un lung ir de experimente cu 

ajutorul fotoelasticit ii, folosind ca material pentru 
ob inerea luminii polarizate un gel de mic  turnat la 
cald, în forme potrivite. Maxwell vizualiza imaginile 
colorate corespunz toare st rilor de tensiune, ob inute 
prin transparen , copiindu-le cu ajutorul acuarelelor 
[3]. În felul acesta a verificat o mul ime de situa ii 
practice, rezultate ca urmare unor solicit ri, asupra 
unei întregi mul imi de corpuri.  

 

 
 

Fig. 6. Royal Society – Edinburgh. 
 

Astfel, de exemplu, studiaz  r sucirea barelor de 
sec iune circular , determinând valoarea modulului 
de elasticitate transversal  (G), comportarea 
cilindrilor i sferelor goale sub ac iunea unor 
presiuni uniforme, încovoierea pur  a grinzilor de 
sec iune dreptunghiular , luând în considera ie 
presiunile dintre fibrele longitudinale (ca efect al 
curburii grinzii), încovoierea pl cilor circulare sub 
sarcini uniform distribuite, comportarea discurilor în 
rota ieetc. Maxwell a mai efectuat studii asupra 
tensiunilor termice din cilindrii i sferele goale, 
independent de cele întreprinse în aceea i perioad  
de Jean Marie Constant Duhamel (1797-1872) (Fig 
7), i a calculat s ge ile unei grinzi simplu rezemate, 
inând cont de efectul for elor t ietoare. 

 

 
 

Fig. 7. Jean Marie Constant Duhamel. 



TIIN A I ARTA – INTERFEREN E I COMPLEMENTARITATE 

 
Buletinul AGIR nr. 1/2015  ianuarie-martie 14

Pe linia preocup rilor legate de fotoelasticitate, 
Maxwell a mai studiat i tensiunile care apar într-o 
plac  solicitat  la r sucir. În figura 8 sunt reprezentate 
izocromatele ob inute de el prin calcul, izocromate 
pe care le-a ob inut apoi i pe cale experimental . 

 

 
 

Fig. 8. Izocromatele ob inute prin calcul. 
 

S-a ocupat apoi de tensiunile dintr-o plac  
triunghiular , din sticl , solicitat  la încovoiere. Cu 
ajutorul fotoelasticit ii a ob inut câmpul de 
izocromate, pe baza c rora a desenat apoi familiile 
de izocline i izostatice (Fig. 9). Dup  cum se vede, 
Maxwell a dezvoltat i a st pânit în totalitate teoria 
i tehnica analizei experimentale a tensiunilor prin 

fotoelasticitate, folosind ca materiale pentru 
modelele încercate fie un amestec de cear  i r in , 
presate sub forma unei pl ci sub iri, fie gutaperca; i 
toate acestea la o vârst  de pân  la 19 ani. 

 

 
 

Fig. 9. Familii de izocline i izostatice. 

În toamna anului 1850 Maxwell (fig. 10) a devenit 
student la Cambridge University (fig. 11). 

 

 
 

Fig. 10. J.C. Maxwell. 
 

 
 

Fig. 11. Cambridge University. 
 

Dup  absolvire a r mas la Cambridge, iar în anul 
1855 a fost ales „Felow of Trinity College (fig. 12) 
i (fig. 13). 

 

 
 

Fig. 12. Trinity College. 
 

 
 

Fig. 13. Trinity College. 
 

În anul 1856 a fost ales profesor la Marischal 
College din Aberdeen (fig. 14), unde a predat tiin ele 
naturale, pân  în 1860. 
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În anul 1860, Maxwell a fost ales titular al King’s 
College din Londra (fig. 15). În timpul ederii sale la 
Londra, au fost publicate importantele sale memorii 
asupra teoriei cinetice a gazelor i electricit ii, 
memorii care nu fac obiectul de studiu al lucr rii de 
fa . Dar în aceea i perioad  au ap rut i studiile sale 
în domeniul teoriei structurilor, pe care a îmbog it-o i 
c reia i-a adus numeroase importante contribu ii. 

 

         
 

Fig. 14. Marischal College 
– Aberdeen. 

 Fig. 15. King’s College din 
Londra. 

 
În rezumat, Maxwell a imaginat o metod  grafic  

original  pentru calculul eforturilor din barele unei 
„ferme”, cu ajutorul unor „diagrame reciproce” (sau 
„diagrame Cremona”) (fig. 16). 

 

 
 

Fig. 16. Diagrame Cremona. 
 

A rezolvat apoi problema determin rii eforturilor 
din barele grinzilor cu z brele static determinate 
(fig. 17). 

 
 

Fig. 17. Reprezentare eforturi din bare grinzi. 
 

Tot el a pus bazele metodei pentru calculul grinzilor 
cu z brele static nedeterminate (fig. 18), formulând i 
teorema reciprocit ii deplas rilor (fig. 19). 

 
 

Fig. 18. Calculul grinzilor cu z brele static nedeterminate. 
 

 
 

Fig. 19. Reprezentare grafic  a teoremei reciprocit ii 
deplas rilor. 

 

În ce prive te felul în care i-a prezentat contri-
bu iile, acestea au fost redactate sub o form  atât de 
concis , abstract  i excesiv matematizat , încât au 
r mas complet str ine i necunoscute inginerilor i 
tehnicienilor epocii. i ar fi r mas a a în continuare, 
dac  peste aproape un deceniu nu le-ar fi transpus 
Christian Otto Mohr, un mare inginer i om de tiin  
german, într-o form  accesibil  eventualilor beneficiari. 

2. JAMES CLERK MAXWELL – POETUL 

S  mai amintim aici o latur  important  a per-
sonalit ii lui Maxwell, cea profund umanist  de poet, 
în general i poet la propriu, al tiin ei. În tinere e a 
tradus Eneida lui Virgiliu (Publius Vergilius Maro, 70-
19 î. Chr.) (fig. 20), Odele lui Hora iu (Quintus 
Horatius Flaccus, 65-8 î.Chr.) (fig. 21) i Ajax al lui 
Sofocles (496-406 î.Chr.) (fig. 22). 

 

               
 

Fig. 20. Publius Vergilius 
Maro. 

 Fig. 21. Quintus Horatius 
Flaccus. 
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Fig. 21. Sofocle.

 
 

Apoi a compus propriile sale sonete i versuri de 
dragoste; mai târziu versuri dedicate so iei lui i 
versuri parodice la adresa unor personaje istorice sau 
contemporane. Multe dintre poemele sale de maturitate 
au o tematic  pur tiin ific . Dintre poeziile sale cu 
tematic , semnifica ie, con inut i titlu explicit sau 
cu conota ie pur tiin ific , s  cit m aici: „A Problem 
in Dynamics”, apoi „Rigid Body” (songs), „Lectures 
to Women on Physical Science”, „On the C.G.S. 
system of Units”, „Molecular Evolution”, „Song of 
the Cub”, i mai ales „To the Chief Musician upon 
Nabla”, dedicat  profesorului Peter Guthrie Tait 
(1831-1901) (fig. 23), c ruia i se datoreaz  orientarea 
final  (cu vârful în jos) a operatorului lui William 
Rowan Hamilton (1805-1865) (fig. 24).  

 

 
 

Fig. 23. Peter Guthrie Tait. 

Denumirea simbolului (în elin : ) i se 
datoreaz  îns  fizicianului ( i teologului) William 
Robertson Smith (1846-1894) (fig. 25), care l-a 
asemuit harpei ebraice (fig. 26). 

 

       
 

Fig. 24. William Rowan 
Hamilton. 

 Fig. 25. William 
Robertson Smith. 

 

 

Fig. 26. Harpa ebraic .
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ASPIRA IA C TRE ORDINE A IMAGINII 

Conf. univ. dr. Liliana NEGOESCU 
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REZUMAT. În procesualitatea conceperii i întrup rii operei de art  se manifest  în mod discret i continuu o 
anumit  aspira ie c tre ordine a imaginii plastice, ca un reper arhetipal constitutiv, pe care îl putem reg si, de 
altfel, în toate procesele biologice ce definesc orice organism viu. Tensiunile generate de plasarea i direc ia 
formelor într-o oper  plastic  tind s  se echilibreze printr-o simetrie poten ial . În condi ii de dezechilibru, 
mesajul artistic devine incomprehensibil, exceptând bineîn eles cazurile în care aceasta este inten ia expres  
a autorului. Totu i, în perimetrul crea iei artistice, este necesar  o mare suple e în aplicarea schemelor 
armonice, pentru a nu stingheri bog ia i fantezia metaformozelor. 

Cuvinte cheie: imagine, compozi ie, ordine, echilibru, propor ii, legi armonice. 

ABSTRACT. In the process of conceiving and incarnating the work of art, a certain aspiration toward order of 
the visual image is manifested, as a constituting archetypal landmark that we can identify in all the biological 
processes that define any living organism. The tensions generated by the placement and the direction of 
shapes in the visual work tend to be balanced by a potential symmetry. In case of unbalance, the artistic 
message becomes incomprehensible, except, of course, the cases in which this is the exact intention of the 
author. However, in the field of artistic creation, great flexibility in the application of harmonic schemes is 
necessary, in order not to hinder the richness and the fantasy of metamorphosis. 

Keywords: image, composition, order, balance, proportions, harmonic laws.  

1. INTRODUCERE 

În interiorul resurselor de organizare a imaginii 
plastice st  no iunea de construc ie. „A construi” o 
imagine înseamn  a figura, a organiza caracterul 
acelei imagini dup  un plan, o inten ie, având ca 
rezultat o structur  vizual  mai mult sau mai pu in 
echilibrat , dup  inten ia i m iestria autorului. 

Iar în elegerea structural  este o cale important  
prin care artistul cercet tor se poate apropia de cu-
noa terea esen ializat  a naturii i a existen ei… Din 
acest unghi de vedere, întreaga practic  artistic  pare 
a avea o dominant  structural , prin mecanismele 
sale de selec ie, de epurare i de integrare formal , 
atât în maniera de a gândi cât i în aceea de a opera 
concret. Acest fapt este mai disimulat sau mai trans-
parent în oper , în func ie de caracterul semnelor, de 
rela iile puse în eviden  precum i de modul de 
organizare a acestor rela ii. 

2. RAPORTUL DINTRE P R I  
I ÎNTREG 

Spa iul pictural se organizeaz  pe ra iuni de 
concordan  intern . Exist  o geometrie a percep iei, 
atât a creatorului cât i a privitorului iar organizarea 
spa iului pictural începe o dat  cu cadrul limit  de la 
care porne te artistul. 

4. ARM TURA DREPTUNGHIULUI 

Dreptunghiul, cadrul obi nuit pentru pictura de 
evalet, cadru în care se concentreaz  majoritatea 

celorlalte forme (p tratul, dreptunghiul cu o latur  
curbat  în plin centru sau dreptunghiul subîmp r it 
în panouri poliptice) ofer  nu numai diagonalele sale 
ci i o serie de sec iuni regulate ce se traseaz  pornind 
de la diagonalele i p tratele ob inute prin rabaterea 
laturii mici. 

Aceste diviziuni simple ale suprafe ei nu constituie 
ele însele o compozi ie ci doar o re ea i chiar mai 
pu in: un repertoriu al liniilor constitutive ale acestei 
figuri geometrice care este dreptunghiul. Ele sunt 
„arm tura” acestei forme, pentru c  ele exist  inde-
pendent de pictor iar acesta se serve te de ele într-o 
m sur  mai mare sau mai mic , potrivit gustului sau 
bunei sale intui ii. Multiplicarea, respectiv fragmen-
tarea armonic-propor ional  a cadrului în pictur , 
poate fi privit  ca o recunoa tere a faptului c  
spectacolul universului este o mi care neîntrerupt  a 
procesului na terii, al dezvolt rii i al disolu iei acestor 
forme, în interiorul unei similarit i morfologice. 

Studiul operelor plastice, diferite ca stil i epoc , 
sugereaz  existen a acestui arsenal de linii, „întocmai 
ca acele piese muzicale al c ror singur punct comun 
este c  sunt scrise in Re major”[2]. 

Matematicianul francez Rene Thom, autor al teoriei 
catastrofelor, spunea: „Una din problemele centrale 
ale spiritului uman, este cea a succesiunii formelor. 
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Oricare ar fi natura ultim  a realit ii, nu putem 
afirma c  universul este un haos: putem distinge în el 
fiin e, obiecte, lucruri ce pot fi denumite în cuvinte. 
Aceste fiin e sau lucruri sunt forme, structuri dotate 
cu oarecare stabilitate: ele ocup  o oarecare pozi ie în 
spa iu i dureaz  un anumit interval de timp. Îns i 
faptul c  recunoa tem o aceea i fiin  în multitudinea 
aspectelor sale exterioare, constituie o dovad  i o 
recunoa tere a faptului c  spectacolul universului este 
o mi care neîntrerupt  a na terii, dezvolt rii i 
distrugerii acestor forme” [3]*. 

Pentru Galilei, ca i pentru cunoa terea actual , 
natura vorbe te în limbaj matematic. 

Înc  din preistorie, omul a constatat treptat c  
toate elementele vizibile, concrete, ascult  de anumite 
legi aritmetice i geometrice, de pild : num rul fix de 
petale al unei flori i inscriptibilitatea ei într-un 
poligon regulat sau într-un cerc, simetria bilateral  a 
indivizilor celor mai multe specii animaleetc. 

Se presupune c  omul primitiv a f cut constatarea – 
la început vag  – c  toate lucrurile create de natur , 
perceptibile cu sim urile sale, se integreaz  într-un 
fel de sistem, într-o anumit  armonie universal  a 
propor iilor. 

Mai târziu, la începutul perioadei istorice, „omul 
a observat c  legile care guverneaz  tot ce exist  în 
jurul s u, în mediul apropiat sau dep rtat, reglemen-
teaz  propor ionarea lucrurilor nu numai în spa iu 
(adic  în repaos) dar i în timp (adic  în mi care), ca 
de pild  periodicitatea i ritmicitatea fenomenelor 
astronomice”. 

În sfâr it, într-o epoc  mult mai apropiat  de a 
noastr , omul a f cut descoperirea uluitoare c  legile 
numerice i geometrice de care este guvernat univer-
sul, nu sunt nicidecum efectul unor cauze materiale. 
Altfel spus, acest univers, considerat atât în elementele 
lui componente, cât i în totalitatea lui, este sub-
ordonat unui sistem de propor ii autonom în sine i 
prin sine. 

Nu încape îndoiala c  observa iile i constat rile 
omului primitiv cu privire la armonia universal , 
dac  n-au constituit explica ia unic  a genezei 
miturilor, au contribuit în mare m sur  la apari ia lor. 
În unele religii, sistemul de propor ii aflat la baza 
întregului univers, este atribuit unei voin e divine, unei 
cauzalit i transcedente. Toate tradi iile i c r ile sacre, 
sunt pline de pilde i referiri numerice i geometrice. 
De cele mai multe ori, aceste profunde implica ii 
simbolice ale numerelor, aveau un caracter ini iatic. 

Teoria referitoare la propor ii, strâns legat  de 
tradi ia i înv tura ezoteric  i de sistemele ei 
cosmogonico-filozofice, alc tuiau un sistem unitar i 
închegat dar secret, pe care „neini ia ii” din toate 
timpurile, din antichitate i pân  azi au fost nevoi i 
s -l presupun , s -l deduc , în cele din urm  s -l 
reconstituie pe cale tiin ific . 

Astfel, Euclid, Vitruviu, Kepler i mul i al ii, au 
adus contribu ii de seam  la studiul legilor propor iilor 
chiar dac  nu s-au num rat printre cei „ini ia i”. 

În cele ce urmeaz  ne vom referi la cele dou  
modalit i de exprimare a raportului ideal de propor ii: 

 pe cale aritmetic  – irul lui Fibonacci; 
 pe cale geometric  – Sec iunea de Aur. 

Fibonacci este un matematician din Pisa sec. XII-
XIII, preocupat de aritmetic , al c rui ir recurent, 
începe cu numerele 0 i 1, iar fiecare num r urm tor 
este egal cu suma numerelor precedente: 0,1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 etc. 

„Aceast  în iruire, aparent banal , are propriet i 
multiple i interesante, printre care de re inut este i 
faptul c , acest ir se întâlne te frecvent în natur . El 
este prezent în special în regnul vegetal, irul lui 
Fibonacci guvernând ramificarea i înfrunzirea plan-
telor” [3]. Dac  pe o tulpin  cilindric  sau conic  se 
nasc ramuri sau frunze a ezate pe o spiral , fiecare 
ramur  sau frunz  este a N-a – num rat  pe spiral , 
de la cea precedent  – „N” fiind un termen din irul 
lui Fibonacci. De asemeni, num rul de spire dintre 
dou  ramuri sau frunze succesive pe aceia i genera-
toare, este un alt termen al acestui ir. 

Un alt exemplu este discul florii soarelui, pe care 
semin ele sunt dispuse pe linii curbe: o serie cu 
curburile în sensul acelor de ceasornic, cealalt  cu 
curburile în sens invers. Cele dou  serii nu prezint  
un num r întâmpl tor, ci doi termeni consecutivi ai 
irului lui Fibonacci: la exemplarele tinere 13 i 21 

de curbe, la cele mijlocii 34 i 55 de curbe iar la 
exemplarele mari, pân  la 89 i 144 de curbe. 

Unii cercet tori au explicat prezen a irului lui 
Fibonacci în natur  prin faptul c , acest ir exprim  
aritmetic legea însum rii i reproducerii. De aceea i 
s-a mai dat i denumirea de „legea cre terii organice”. 

Aceast  lege, mai bine spus legitate este pur 
aritmetic  i ar p rea c  nu exist  nici o leg tur  cu 
cea pur geometric , care este Sec iunea de aur. 
„Aparent, între un ir infinit de numere ra ionale pe 
de o parte i un raport esen ialmente geometric, 
exprimat printr-un singur num r transcendent, s-ar 
putea crede c  nu exist  similitudini”[3]. i totu i 
aceste dou  legit i sunt strâns legate între ele prin 
rela ii matematice concrete. 

3. SEC IUNEA DE AUR 

Pe un segment AB se afl  o infinitate de puncte. 
Dintre aceste puncte, unul singur C împarte segmentul 
AB în dou  p r i inegale, în a a fel încât raportul 
dintre segmentul întreg i partea mai mare s  fie egal 
cu raportul dintre partea mai mare i cea mai mic  
AB / AC = AC / BC i invers. 
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Segmentul a fost deci împ r it în dou  p r i inega-
le, încât partea mai mare s  fie media propor ional  
între segmentul ini ial i partea mai mic . 

În Evul Mediu concep ia asupra „divinei propor-
ii” difer  de cea a antichit ii greco-romane preluat  

de renascenti ti. În perioada medieval  compozi ia se 
baza pe formele pitagoreice iar propor ia de aur era 
determinat  cu ajutorul pentagonului regulat, care 
con ine aceast  propor ie in toate p r ile sale. 

De multe ori aceste trasee geometrice erau strict 
respectate, chiar dac  erau disimulate pentru profani. 

Cu timpul îns , aceste construc ii savante vor fi 
abandonate de arti ti, care vor p stra din sec iunea 
de aur, doar un anumit mod de repartizare a liniilor 
i suprafe elor, dup  raporturi armonice, f r  grija de 

a urma o figur  geometric . 
Descoperirea în Rena tere a frescelor antice (v dind 

o concep ie foarte diferit  asupra num rului de aur, 
prin care raportul este luat direct pe laturile cadrului) 
va genera o neîncredere într-o propor ie „divin ”, 
procedeul devenind doar o obi nuin  de a sec iona 
compozi iile la o anumit  distan  de cadru. 

Se pare c  sec iunea de aur este suveran  în 
regnul vegetal i în cel animal, la cele mai multe 
specii: la om inclusiv, p r ile componente ale corpului 
se afl  între ele în raport de S sau 1/S. 

„Am putea concluziona deci c , lumea numerelor 
i lumea formelor nu sunt decât dou  aspecte ale 

aceluia i adev r cosmic, unic, ale aceleia i armonii 
universale. Altfel spus, natura caut  s  r mân  f r  
gre , în toate i întotdeauna, asemenea cu ea îns i” 
[5]. În acest sens, semnal m nout i ale tiin ei con-
temporane, care vin s  confirme o dat  în plus i în 
esen a lor, vechile teorii cu privire la structura 
armonic  a universului. 

Teoria haosului, a catastrofelor, a fractalilor, stu-
diaz  prin intermediul modelelor matematice com-
plexe, fenomene naturale greu sau chiar imposibil de 
definit prin metode tiin ifice clasice. Spre exemplu, 
una dintre caracteristicile „fractalului” ca structur  
geometric  sau obiect natural ar fi aceea ca „p r ile au 
aceea i form  sau structur  ca i întregul, chiar i în 
cazul în care acestea au sc ri diferite, putând fi i u or 
deformate”[3]. 

Iar in cazul teoriei „structurilor disipative”, tiin a 
aplic  principiul holistic în morfologie i anume: 
„Teoriile morfologice consider  formele ca fiind nu 
numai entit i autonome ci i globale, adic  întregi 
care nu pot fi redu i la suma p r ilor din care se 
compun“ [3]. 

4. DESPRE ECHILIBRU 

Vorbind despre echilibrul pe care îl poate degaja 
o oper  de art , Rudolf Arnheim g se te o explica ie: 

„Prin stabilizarea raporturilor dintre diferitele for e 
ale unui sistem vizual artistul î i clarific  exprimarea” 
[1]. 

Omul tinde spre echilibru în toate fazele exis-
ten ei sale fizice sau psihice i aceia i tendin  se 
observ  nu numai în totalitatea vie ii organice dar i 
în cazul sistemelor fizice. 

În fizic , principiul entropiei - cunoscut i ca a 
doua lege a termodinamicii - afirm  c  în orice 
sistem izolat, fiecare stare succesiv  reprezint  o 
sc dere ireversibil  a nivelului energiei active. 

Universul tinde c tre o stare de echilibru în care 
toate asimetriile de distribu ie existente s  fie eliminate, 
i acela i lucru este valabil i pentru sistemele mai 

restrânse, cu condi ia ca ele s  fie suficient de 
independente fa  de influen ele externe. Opera de 
art  poate fi considerat  un sistem restrâns care se 
ofer  privitorului. Se poate spune c  activitatea 
artistic  este o component  a procesului motiva ional 
atât la artist cât i la „consumator”, ea participând ca 
atare, la efortul de dobândire a echilibrului. 

Echilibrul realizat în aspectul vizual al operelor 
plasticii este receptat de om ca reprezentând îns i 
aspira iile sale generale. 

În viziune tradi ional , intind cu prec dere zona 
artei pre-moderne, se poate sus ine c , într-o com-
pozi ie, echilibrul pictural este indispensabil. Atât 
vizual cât i fizic, echilibrul se realizeaz  atunci 
când for ele ce constituie un sistem, se completeaz  
reciproc. „Într-o compozi ie echilibrat , to i factorii 
inând de form , direc ie i amplasare, sunt astfel 

determina i reciproc încât nici o schimbare nu pare 
posibil  .... iar întregul cap t  un caracter de nece-
sitate în toate p r ile sale”[1]. 

Echilibrul vizual se realizeaz  în diferite moduri, 
exemplu: echilibrul stabil i instabil. Cu toate c  multe 
tendin e din arta postmodern  contrazic unele din 
aceste sus ineri, consider c  o compozi ie neechili-
brat  ne apare ca accidental  i ca atare nejustificat . 

În condi ii de dezechilibru mesajul artistic devine 
incomprehensibil (exceptând cazurile în care aceasta 
este inten ia expres  a autorului). O prea mare 
ambiguitate a imaginii nu ne permite s  hot râm 
care dintre configura iile posibile este cea urm rit . 
Cu excep ia cazurilor când tocmai acesta este efectul 
dorit, artistul se va str dui s  realizeze echilibrul 
pentru a evita o instabilitate. 

Tensiunile generate de plasarea i direc ia 
formelor, tind s  se echilibreze printr-o simetrie 
poten ial ; pentru c  operele picturale i sculpturale 
refuz  simetria simpl , specific  ornamentului. 

De altfel existen a uman , caracterizat  prin lupt , 
întâmplare, discordie, schimbare, se figureaz  în 
mod expresiv tocmai prin abaterile de la legile 
simetriei. 

Arta decorativ  este str in  de toate acestea. În 
ornament domne te o tihn  netulburat . 
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5. CONCLUZII 

Semnele plastice se pot na te prin diverse tehnici 
retorice pe o pânz  de pictur . O simpl  linie ce 
atinge un suport liber poate fi un vector expresiv prin 
emo ia gestului care deja se transmite privitorului îns  
în primul rând, privim cum a împ r it ea suprafa a. 

Iar dac  ne referim la tehnicile de figurare 
specifice picturii, poate e bine s  ne amintim o 
afirma ie a lui Andre Lhotte: „o lucrare bun  nu este 
o sum  de detalii frumoase”[6]. 

Într-o compozi ie totul se sus ine, totul se leag  i 
formeaz  un ansamblu magic. Nici una din p r i nu 
poate fi suprimat , nici schimbat  f r  ca edificiul s  
se surpe. 
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POEZIA TIIN EI I TIIN A POEZIEI 

Ing. Dan NOREA 

Clubul Umori tilor Const n eni „Pr v lia cu umor” 

REZUMAT. Lucrarea prezint  aspecte comparative între tiin  i art . În prima parte sunt enumerate calit i 
comune necesare în art  i tiin , cu exemplific ri din literatur  versus programarea calculatoarelor i cercet ri 
în acest domeniu. În partea a doua este analizat  tiin a prozodiei în poezia clasic  i genuri de poezie clasic  
cu form  fix . Toate exemplele din lucrare provin din experien a i crea iile personale ale autorului. 

Cuvinte cheie: programare, creativitate, inspira ie, prozodie, ritm, rim , metric , sonet, rondel, gloss , pantum, 
epigram . 

ABSTRACT. The paper presents comparative aspects between science and art. The first part lists the 
necessary common qualities in art and science, with examples from literature versus computer programming 
and research in this area. The second part analyzes the science of prosody in classical poetry and classical 
genres fixed form poetry. All examples of work and creations come from the author's personal experience. 

Keywords: programming, creativity, inspiration, prosody, rhythm, rhyme, metric, sonnet, gloss, pantum, epigram.  

1. INTRODUCERE 

Este tiut faptul c  un om nu are un singur creier, 
ci dou . Mai exact, doi lobi. Partea stâng  a creierului 
se ocup  de „munc ”, este asociat  cu intelectul i 
are ca efect gândirea abstract , analitic , obiectiv . 
Inginerii sunt cei care î i utilizeaz  cu succes aceast  
parte a creierului. 

Partea dreapt  se ocup  cu generarea ideilor 
creative, este asociat  cu intui ia i are ca efect 
gândirea imaginativ , metaforic , subiectiv . Arti tii 
i inventatorii sunt exponen ii cei mai cunoscu i ai 

acestui tip de gândire. 
M  feresc s  amintesc un lucru îndeob te cunoscut, 

acela c  gândirea abstract  este apanajul b rba ilor, 
iar intui ia este o calitate specific  femeilor. M  
feresc pentru c  putem ajunge la concluzii false. 

Subliniez în schimb faptul c , atunci când sunt 
dezvolta i ambii lobi, creierul are un IQ foarte ridicat. 
Inventatorii i o bun  parte din arti ti au nevoie de 
ambii lobi pentru a- i duce operele la bun sfâr it. La 
fel ca un inventator, autorul unui roman, al unei 
simfonii sau al unui tablou de mari propor ii are 
nevoie nu doar de creativitate, ci i de spirit analitic, 
de planificare i ordonare a ideilor. Asta ca s  nu 
mai vorbim de arhitectur , care se afl  în mod cert la 
limita dintre art  i tiin . Din istoria artei, cel mai 
mult s-au apropiat de conceptul acesta de creativitate 
arti tii Rena terii – Leonardo, Michelangelo, Rafael, 
Giotto, Brunelleschi, Bernini... Arti ti afirma i în 
domenii multiple – pictur , sculptur , arhitectur , 
poezie – au inovat artele, dar nu s-au dat înapoi nici 
de la cercetarea tiin ific . Michelangelo a f cut 
studii de anatomie pentru a putea reprezenta cât mai 

corect corpul uman, iar Leonardo a avut inven ii 
extraordinare pentru vremea respectiv . 

2. POEZIA TIIN EI – EXPERIEN A 
PERSONAL  DE INGINER 

P strând propor iile, aduc în sprijinul ideii ex-
perien a personal . Am avut patruzeci de ani meseria 
de programator. De i teoretic programarea unui 
calculator este o ramur  a ingineriei, îndeletnicirea 
seam n  foarte mult cu cea de scriitor, atât din punct 
de vedere al etapelor crea iei, cât i al satisfac iei 
finale. Dac  ar fi s  fac un paralelism, l-a  face nu cu 
un poet, care scrie de obicei sub imperiul inspira iei, 
la care muza este decisiv  iar momentul de crea ie 
este intens dar scurt. Mai degrab  a  compara pro-
gramatorul cu un romancier. Momentele de inspira ie 
alterneaz  cu cele de transpira ie. Exist  un plan 
ini ial, dar pe drum op iunile sunt multiple, mai arunci 
la co  un capitol, îl rescrii, î i vin idei n stru nice, o 
parte din ele i se par novatoare, câte una de-a 
dreptul genial . Dup  ce ai terminat programul i, 
a ezat la tastatur , consta i c  func ioneaz  impecabil, 
ba mai mult, c  este mai bine realizat decât î i 
propusese i ini ial, începe s  creasc  mândria în tine. 
E o senza ie atât de intens  încât unul din colegii 
mei a numit-o „orgasm intelectual”. F r  s  te 
exteriorizezi, e ti mândru atât de propria crea ie cât 
i de tine însu i. Un alt coleg asemuia starea res-

pectiv  cu „complexul God” din psihologie, o iluzie 
de moment a unui poten ial nelimitat. E o senza ie 
care revine de-a lungul timpului. Recunoa terea 
exterioar  î i aduce i ea satisfac ii la început, dar te 
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obi nuie ti. Când publici o carte, marile emo ii sunt 
la debut. La a aptea lansare e ti ceva mai blazat, 
laudele i autografele nu te mai emo ioneaz . Dar 
mândria sim it  la terminarea unui roman sau a unui 
program reu it r mâne toat  via a la fel de intens . 

Pentru c  vorbim de satisfac ii, nu pot s  nu evoc un 
moment de neuitat. Prin ’86 escaladam creasta F g -
ra ului împreun  cu înc  o familie, apropiat  ca vârst  
i preocup ri, fiecare având câte doi copii între 9 i 

11 ani. Momentul a avut loc pe platoul de lâng  
Negoiul. Din cauza vremii n-am putut termina etapa 
propus  i a trebuit s  înnopt m în corturi. Am reu it s  
caz m copiii în refugiul Negoiul, o c b nu  cu priciuri, 
neînc p toare pentru toat  lumea dornic  de ad post. 
Diminea a, un salvamontist cu rolul temporar de 
cabanier ne-a cerut datele personale: 

 Nu cost  nimic dar ti i, trebuie s  mai comple-
t m registrul, s  ar t m c  avem activitate. 

I-am dictat numele i locurile de munc . Omul 
ridic  ochii spre mine: 

 Centrul de Calcul din Constan a ? tiu, acolo a 
fost scris SAREFI. 

Am r mas mut. SAREFI era programul cu care m  
mândream cel mai mult pe vremea aceea. Îl scrisesem 
împreun  cu doi colegi de aceea i vârst  i preg tire, 
Nicolae Fildan i tefan Dicu. Era o lucrare de 
referin , care la vremea ei revolu ionase transferul i 
stocarea datelor pe mai multe tipuri de supor i 
magnetici. Intrase în Biblioteca Na ional  de Programe 
i, dup  câte aveam cuno tin , programul era folosit în 

peste 50 centre de calcul din ar . Dar chiar a a, lâng  
Negoiul, nu m  a teptam s  fie cunoscut. 

Dup  o scurt  discu ie totul s-a l murit. Salva-
montistul lucra iarna la un centru de calcul din Bra ov. 
Vara ob inea o deta are timp de trei-patru luni i b tea 
F g ra ii ca salvamontist. 

A fost singura zi din via a mea când am plutit cu 
capul în nori i la propriu i la figurat. Nu aprecierile 
speciali tilor sau ale efilor, nu Biblioteca Na ional , 
ci acel moment de pe Negoiul a fost adev rata 
r splat . S  mai spun  cineva c  nu exist  o poezie a 
tiin ei. 

3. TIIN A POEZIEI – PROZODIE  
ÎN POEZIA CLASIC  

Ajung la partea a doua, „ tiin a poeziei”. Poezia 
clasic  are ni te reguli atât de exacte încât, reunite, nu 
pot purta alt nume decât tiin . 

Un prim aspect este cel legat de prozodie. În toate 
limbile europene, muzicalitatea unei poezii se bazeaz  
pe accente. În func ie de frecven a silabelor accentuate, 
exist  ritmuri bisilabice (iambic i trohaic), trisilabice 
(dactil, amfibrah i anapest) i chiar un ritm în care 
accentul cade din patru în patru silabe (peon). Nu 

numai un vers, dar întreaga poezie trebuie s  aib  
acela i ritm de la început pân  la sfâr it. 

 ritm iambic: eu nú/ m  vând/, iu-bí/-to, pe-ún/ 
so-nét 

 ritm amfibrah: Azi cân-t ,/ ze-í- ,/ mâ-ní-a/ 
ce-a-prín-se/ pe-A-chíl Pe/-le-iá-nul, 

O succesiune de dou , trei sau patru silabe cu un 
singur accent se nume te picior metric. Poe ii, înc  
din antichitate, considerau picioarele esen iale în 
poezie. De aici i admira ia pentru femei. 

Oricât ar p rea de ciudat, rima se bazeaz  i ea pe 
accente. Pentru a rima, nu e suficient ca versurile s  
sune la fel în coad . Rima presupune identitatea 
ultimelor silabe din vers începând cu ultima silab  
accentuat . Fí-rea rimeaz  cu ne-sim- í-rea, dar nu 
rimeaz  cu r b-dá-rea. 

4. TIIN A POEZIEI – GENURI FIXE 
ÎN POEZIE, CU EXEMPLIFIC RI  
DIN CREA IA PROPRIE 

tiin a poeziei se manifest  în toat  poezia clasic , 
dar mai ales în formele fixe. Cea mai cunoscut  
poezie în form  fix  este sonetul, cu dou  variante, 
sonetul italian sau petrarchian (cu strofe 4-4-3-3) i 
cel englezesc sau shakespearian (cu strofe 4-4-4-2). 
Schemele de rime sunt fixe, iar metrica presupune în 
general endecasilab (vers de 11 silabe). Iat  un 
exemplu de sonet italian. 

 
Fântâna dorin elor 
 
“În pia ,-ntr-o fântân  centenar , 
De arunc m un ban i-avem credin , 
Ne-ndepline te câte o dorin .” 
A a mi-a povestit o domni oar . 
 
Am ascultat-o cu bun voin  
De i era povestea cam bizar ; 

tiam c  î i dore te o br ar  
Iar eu… ceva lipsit de cuviin . 
 

i s-a-mplinit. În prima s pt mân  
A stat la mine pân -n diminea  

i a r mas… De-atunci îmi e st pân . 
 
Copil de e ti, cite te i înva : 
De-arunci un singur ban într-o fântân  
Vei arunca cu banii-ntreaga via . 
 
Destul de r spândit în literatura român  este 

rondelul. Acesta, în afar  de structura fix  a 
strofelor i a rimelor, mai are o caracteristic : 
versurile 1 i 2 din prima strof  devin versurile 3 i 4 
din a doua strof , iar ultimul vers îl repet  pe primul. 
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Fug  f r  varia iuni 
 
Nimic nu pot începe f r  tem , 
N-am chef, m  doare capul, este luni, 
N-am inspira ii, nu am pasiuni, 
S  dorm sau nu - e singura dilem . 
 
Compozitor c-o via  cam boem , 
Am lenea mo tenit  din str buni; 
Nimic nu pot începe f r  tem , 
N-am chef, m  doare capul, este luni. 
 
Nocturna-a debutat cu o problem , 
Dup-un preludiu cu liba iuni 
Fu rândul temei - dragostea suprem ; 
Sonata cere varia iuni 
Dar n-am putut începe f r  tem . 
 
Glossa e o form  fix  mai preten ioas . Poate 

avea strofe de 4, 6 sau 8 versuri. Fiecare vers din 
prima strof  devine concluzie într-o strof  urm toare, 
iar ultima o reia pe prima în ordine invers . Celebr  
e Glossa lui Eminescu, cu strofe de 8 versuri. Iat  
aici un exemplu ceva mai scurt. 

 
T mâie i otrav  
 
Doamn  din rondeluri, doamn  din sonete, 
Când te strâng în bra e, simt în vene lav , 
Te-a  picta întruna, nuduri i portrete, 
Tu îmi e ti t mâie, tu îmi e ti otrav . 
 
Muz -mi e ti, iubito! Ziua, Euterpe, 
Nop ile, Erato vine s  m -mbete; 
Versurile mele, f r  tine-s sterpe, 
Doamn  din rondeluri, doamn  din sonete. 
 
Când lipse ti, iubito, zac în agonie, 
E-ntuneric bezn , parc -s o epav , 
Când r sari, în trupu-mi nervii to i învie, 
Când te strâng în bra e, simt în vene lav . 
 
Coapsele i sânii î i pictez cu gura, 
Trupu-i ca o pânz ,-ntins pe evalete; 
Tremur  penelul, tremur  pictura, 
Te-a  picta întruna, nuduri i portrete. 
 
Sprinten  la minte i la trup zglobie, 
Uneori vioaie, alteori mai grav , 
Cochetezi cu to ii,-s ros de gelozie, 
Tu îmi e ti t mâie, tu îmi e ti otrav . 
 
Tu îmi e ti t mâie, tu îmi e ti otrav , 
Te-a  picta întruna, nuduri i portrete, 
Când te strâng în bra e, simt în vene lav , 
Doamn  din rondeluri, doamn  din sonete. 

Pantúmul este o specie fix  a poeziei lirice, în 
care fiecare din versurile 2 i 4 ale unei strofe devin 
versurile 1 i 3 din strofa urm toare. Pe tot cuprinsul 
poeziei sunt tratate în paralel dou  teme distincte i 
contrastante, prima tem  în versurile 1 i 2, a doua în 
versurile 3 i 4. Recomandabil este ca ultimul vers 
s -l repete pe primul. 

 
Pantum f r  tem  
 
M  mi c atât de liber în poezia asta! 
Pantumul f r  tem  arípi îmi d , s  zbor. 
Îi cer acordul pozei de pe birou -nevasta- 
Dar ochiul de femeie-i t cut, dojenitor. 
 
Pantumul f r  tem  arípi îmi d , s  zbor 
Precum pe bârna-ngust , în salt sublim, gimnasta, 
Dar ochiul de femeie-i t cut, dojenitor, 
Dilema soa -muz , aceasta e n pasta. 
 
Precum pe bârna-ngust , în salt sublim, gimnasta, 
M  simt u or, flexibil, frumos ca un actor; 
Dilema soa -muz , aceasta e n pasta 
Dar pe birou pantumul continu  cu spor. 
 
M  simt u or, flexibil, frumos ca un actor, 
Un zeu urcând Olimpul, escaladându-i creasta 
Iar pe birou pantumul continu  cu spor. 
M  mi c atât de liber în poezia asta! 
 
Epigrama este o specie a poeziei lirice, uzual 

sub form  de catren, care satirizeaz  defectele unui 
caracter omenesc sau elementele negative ale unei 
situa ii i se termin  printr-o poant  ironic , mu c -
toare. 

 
Supersti ii folositoare 
 
Îmi vin în minte sfaturile date 
Demult, de str bunicul, în eleptul: 
„De câte ori pe lume vrei dreptate, 
S  intri-n tribunal mereu cu dreptul.” 
 
Merit  subliniat c , de i ap rut  în Grecia, dez-

voltat  în Roma antic  pe vremea lui Martial i în 
Evul mediu pe vremea lui Voltaire, ast zi epigrama 
este întâlnit  exclusiv în spa iul de limb  român . O 
explica ie posibil  ar fi caracteristica poporului 
român de a face haz de necaz. 

Un alt lucru care merit  men ionat este acela c , 
dac  la alte genuri lirice mai întâlne ti mici abateri 
de la ritm sau metric , prozodia unei epigrame 
trebuie s  fie perfect . Cu alte cuvinte, construc ia 
unei epigrame presupune nu numai talent i umor, 
dar i rigoare. Nu e întâmpl tor faptul c , mai mult 
decât în orice alt gen al literaturii, în epigram  
inginerii sunt la ei acas . 
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SOLU II ESTETICE PENTRU RANFORS RI 

Valentina POMAZAN 1, Alexandru POMAZAN 2 

1 Universitatea „Ovidius“ – Constan a,   2Universitatea Tehnic  din Cluj-Napoca 

REZUMAT. Lucrarea prezint  o analiz  a solu iilor estetice de ranforsare pentru cqteva structuri uzuale. Analiza 
static  i neliniar  pentru structuri metalice sau din panouri îmbinate poate simula zonele critice care ar 
putea fi ranforsate, pentru optimizarea parametrilor de proiectare. Aplicarea ranfors rilor se poate face cu 
valen e estetice dac  se utilizeaz  principii apropiate de de cele întâlnite la structurile naturale. Re elele 
Voronoi sunt la baza unor solu ii de calcul atât pentru structuri plane cât i axial simetrice. Sunt prezentate 
rezultate ob inute în proiectarea structurilor optimizate, utilizând diferite forme de re ele Voronoi anizotropice, 
având la baz  considerente statice i condi ia de m rire a rezisten ei, într-o formulare estetic . 

Cuvinte cheie: ranfors ri structurale, structuri cu pere i sub iri, analiza cu elemente finite, re ele Voronoi. 

ABSTRACT. Reinforcement solutions for basic structures as shell s and pannels are presented. Using static and 
nonlinear analysis results critical zones are exposed and correlations with natural shapes based on Voronoi 
tesseleations are used to obtain planar and axis-symmetrical optimal solutions are used to build solutions 
with enhanced aestethic values. 

Keywords: structural reinforcement, thin walls shell, FEA, Voronoi tesselation.  

1. INTRODUCERE 

Proiectarea urm re te crearea structurilor care s  
suporte solicit ri i s  nu cedeze acestora. Trecând 
cu vederea solicit ri rare dar posibile, cre te riscul în 
comportamentul artefactului fizic. De fapt, proiectarea 
este o form  de anticipare a comportamentului. Re-
zisten a, rigiditatea, durata de via  sunt cele mai 
comune obiective de proiectare, criteriile de calcul 
fiind referin a care determin  forma i dimensiunile 
structurilor. 

În inginerie sunt numeroase problemele în care 
structurile, mai ales cele zvelte, necesit  ranfors ri, 
pentru a îmbun t i comportamentul static i a 
optimiza distribu ia de material, dar i pentru a evita 
flambajul. Aceste ranfors ri sunt distribuite dup  
criterii, al c ror principal merit estetic este, cel mult, 
simetria. 

Aceast  lucrare urm re te s  pun  în eviden  
solu ii de ranforsare, care s  respecte atât scopul 
principal al rigidiz rii structurii cât i considera ii 
estetice. Sunt avute în vedere mai ales structuri mari, 
largi, vizibile într-un context în care factorul antropic 
nu poate fi neglijat. Impactul vizual al formelor are o 
v dit  importan  în perceperea mediului i comporta-
mentulului uman în cadrul acestuia. În mediile urbane, 
mai ales în zonele industrializate, unde sunt prezente 
panouri de delimitare, fa ade largi, rezervoare, turnuri, 
coloane, construc ii sudate, factorul estetic este pe 
cât de neglijat, pe atât de util în armonizarea am-
biental . Exist  ra iuni puternice pentru care, cu 
eforturi minime, se poate realiza practic o structur  
rezistent , care s  respecte standardele domeniului 

dar s  i îndeplineasc  condi ii estetice. Fie i numai 
culorile utilizate în protec iile anticorozive pot fi un 
bun început pentru abordarea considerentelor estetice 
ale unei conjuncturi industrializate. 

Abord rile estetice ale structurilor sunt un exerci iu 
comun al arhitec ilor, iar rezultatele sunt pe m sur , 
chiar i in domeniul structurilor cu rol în rezisten . 
Explorarea solu iilor a mers pân  la formele organice, 
studiate i aplicate intens, datorit  solu iilor optimizate 
în distribu ia materialului i estetica formelor pe care 
acestea le ofer . 

 

  
a 

  
b 
 

Fig. 1: 
a – Centrul Alibaba – Hangzhou 

(http://www.datacenterknowledge.com); 
b – National Aquatic Centre, Beijing 

(http://plus.maths.org, © Chris Bosse). 
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Formele propuse de natur  sunt solu ii care se 
reg sesc în morfologiile minerale, vegetale i animale, 
ca solu ii la acelea i probleme: echilibrarea distri-
bu iilor tensiunilor interne, optimizarea fluxurilor 
pentru diferite forme de transport a energiei, optimi-
zarea drumului unui circuit informa ional sau de 
elemente vitale, expuneri maxime/ minime, în condi ii 
de efort constructiv structural minim pentru organism. 

 

         
 

Fig. 2 Re ele Voronoi in forme organice: tegument animal,  
aripi de libelul , os. 

 
Aceast  list  se suprapune peste marea majoritate 

a cerin elor de proiectare i este firesc ca inginerul s  
priveasc  cu respect i fireasc  aplecare euristic  la 
rezultatele performante oferite de natur . 

2. METODA DE ANALIZ  

Ranfors rile naturale sunt intâlnite la toate nivelele 
constructive, chiar ca ra iune de baza a morfologiilor 
structurale ale esuturilor suport. Formele celulare 
care împart spa iul în manier  optim  pentru echi-
distan , echiconcentra ie i distribu ie uniform  a 
înc rc rilor mecanice sunt cele mai inspirante. Mo-
delele matematice de por ionare ra ional  a spa iului 
cele mai des utilizate sunt solu iile Voronoi i 
triangula ia Delaunay. 

Diagrama Voronoi pentru o mul ime de puncte 
reprezint  descompunerea planului în celule care 
con in punctele cele mai apropiate de punctele date 
ini ial, numite loca ii. Cu ajutorul celulelor Voronoi, 
se controleaz  distribu ia spa iilor dup  criterii ce 
pot fi introduse în algoritmi de optimizare. Re eaua 
Voronoi este complementar  problemei de împ r ire 
a spa iului prin triangula ie Delaunay (figura 3). 

 

 
 

Fig. 3. Re eaua Voronoi i triangula ia Delaunay. 
 
Re elele Voronoi sunt intâlite în natur , ca solu ie 

de a concentra material, acolo unde structurile bio-

logice sunt supuse tensiunilor cele mai mari sau 
unde este nevoie de o re ea de transport a nutrien ilor, 
a fluidelor tisulare sau informa iei. In toate aceste 
situa ii, apropierea de punctele int  conduce la crearea 
unor structuri celulare în jurul punctelor de interes. 
Re elele astfel formate au distribu ii neregulate, fa  de 
reperul consacrat al unui sistem de referin  triorto-
gonal drept, dar optimizeaz  distribu ia de material, 
respectiv „transportul” diferitelor forme de energie 
în cadrul domeniului ales. 

Aceast  lucrare ia în considerare rezultatele ob i-
nute în proiectarea structurilor optimizate, utilizând 
diferite forme de re ele Voronoi anizotropice, având 
la baz  considerente statice i condi ia de m rire a 
rezisten ei, într-o formulare estetic . 

Ranfors rile celulare optimizate concentreaz  mai 
multe celule, de dimensiuni mai mici, în zonele 
tensionate, aliniind elementele re elei pe direc ia ten-
siunii maxime. Structurile sunt asimilate cu suprafe e, 
care constituie domeniul de lucru pentru un algoritm 
de distribu ie a unei re ele. In ial, se poate porni de 
la o diviziune ini ial , cu celule uniform distribuite, 
considerate în jurul unor loca ii impuse prin condi ii 
de rezisten  sub ac iunea propriei greut i. 

Cu ajutorul unei analize statice, se ob ine o metric  
anizotropic  [Pietroni et al. 2014], descris  de tensorul 
tensiune. Densitatea i anizotropia re elei se pot con-
trola prin parametri simpli, iar optimiz rile geometrice 
pot oferi rezultate estetice mai bune, prin apropierea 
formei celulelor de fe ele solidelor Arhimedice. 
Structurile ranforsate astfel sunt adaptabile i au un 
comportament static foarte bun, în condi iile de opti-
mizare a distribu iei materialului de ranforsare 
[Godoy, 2002]. 

Pentru obtinerea re elei Voronoi, s-a definit într-
un mediu interactiv, dinamic de generare, domeniul 
de lucru, iar pe acesta au fost definite loca iile 
determinate ca puncte de pe curbele de izotensiune 
din diagramele statice. Num rul de puncte de pe 
domeniu depinde de num rul de itera ii i de nivelul 
de complexitate al re elei, controlat prin aria minim  
a celulelor. Curbele re elei au fost apoi transferate 
în programul de proiectare asistat  de calculator 
(Autodesk Inventor ®) pe modelul solid al structurii 
studiate, pentru a verifica performan ele structurii 
ranforsate. Rezultatele analizelor neliniare generice 
pentru câteva structuri cu pere i sub iri au fost 
folosite pe domenii similare, pentru ob inerea 
structurilor de ranforsare surs . 

3. MODELAREA STRUCTURILOR 

3.1 Unul dintre cele mai întâlnite exemple de 
structur  plasat  in situri industriale este placa de beton, 
de tip panou de gard, 2000×1500×50 mm, încastrat  în 
sol i pe laturile verticale, la fixare cu stâlpi. 
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S-au calculat tensiunile maxime, pe analiza static , 
sub ac iunea greut ii proprii, a vântului i chiciurei. 
Distribu ia tensiunilor maxime a furnizat loca iile 
punctelor Voronoi, pentru ranforsare, care a fost 
simetrizat , din considerente estetice. 

Prima itera ie pe domeniu, pentru re eaua Voronoi 
cu trei locatii semnificative i solu ia corespunz toare 
de ranforsare sunt prezentate în figura 4a iar analiza 
static  a furnizat o distribu ie de tensiuni ca în figura 4b, 
înainte (tensiunea echivalent  maxim  1,7 MPa, 
Deplasarea maxim  0,33 mm) i dup  ranforsare 
(tensiunea echivalent  maxim  0,45 MPa, deplasarea 
maxim  0,04 mm). De i valorile maxime ale tensiunii 
i deplas rile sunt neglijabile, pentru aceste înc rc ri 

sumare, generice, în raport cu cele admisibile, este 
evident  contribu ia ranfors rii. In figura 4 c este 
prezentat  o alt  solu ie de ranforsare, cu perfor-
man e mai mici, de i ia în considerare 5 puncte 
loca ie de izotensiune (Tensiunea maxim  0,1 MPa, 
deplasarea maxim  0,15 mm). 

 

   
a 

   
b 

   
c 

Fig. 4. Ranforsare simpl  pe panoul de gard. 
 

Pentru itera ii suplimentare, cu 4 rânduri de 
puncte distribuite pe liniile de izotensiune, se ob in 
configura ii Voronoi, ca în figura 5, unde este pre-
zentat  o jum tate de panou. Acestea au sens doar 
pentru fa ade si structuri plane mai mari i fac fa  i 
unor înc rc ri mai complexe. Modelarea i con-
structia fizic  a acestor structuri necesit  o analiz  

am nun it  a nivelului la care este ra ional  oprirea 
itera iilor în generarea punctelor de izotensiune. 

 

 
 

Fig. 5. Itera ie Voronoi cu 4 rânduri de loca ii  
pe domeniul jum t tii de panou plan generic. 

 
3.2. Cupola de sticl  din figura 6, este înc rcat  

sub ac iunea greut ii proprii, vântului i z pezii 
(fig. 6a). Liniile de izotensiune aplicate domeniului 
axial simetric pot fi dispuse radial (fig. 6b – Voronoi 
i re eaua de triangula ie Delaunay corespunz toare) 

sau în spiral  (fig. 7 – Voronoi i cercurile circum-
scrise triangula iei cu detaliu de celule Voronoi în 
zona central ). 

 

   
a 

   
b 

Fig. 7. Analiza cupolei de sticl : distribu ia tensiunilor  
i împ r irea cu loca ii radiale. 

 
Rezultatul model rii ranfors rii cupolei dup  o 

logic  simetric  a re elei Voronoi construite pe liniile 
de izotensiune este prezentat în figura 8. 

3.3. Structurile axial simetrice sunt solu ii rezis-
tente i u oare pentru solicit ri complexe i au fost 
studiate mai ales din punct de vedere al comporta-
mentului la flambaj [Jones, 2006]. Formele cilindreice 
i sferice, întâlnite la rezervoare i tancuri, prezint  

interes, datorit  complexit ii formei, tehnologiilor 
de construc ie i materialelor utilizate, care adeseori, 
prin neuniformitatea morfologic  sau anizotropie 
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conduc la colapsul structurilor zvelte [Andres&Harte, 
2006]. În aceast  lucrare se prezint  informativ 

rezultatele analizei i forme de ranforsare empiric  
ob inute de cercet tori. 

 

         
 

Fig. 7. Analiza cupolei de sticl : împ r irea cu loca ii în spiral . 
 

   
 

Fig. 8. Structura de ranforsare a cupolei. 
 

In figura 9a este prezentat  simularea unei 
structuri sferice cu structuri sub iri, cu num r Föppl–
von Kármán mare, (  = 106), sub actiunea presiunii 
externe, deasupra punctului de flambaj [Paulose & 
Nelson, 2013] iar în figura 9b este ilustrat un artefact 
fizic sferic, cu pere i sub iri, electroplacat, realizat 
de Nicolas Hoff i echipa sa, deformat cu alveole 
[Thompson, 2013]. Aceste alvelole au fost realizate 
progresiv i stabilizate, prin înc lzirea cu un dorn 
intern. Forma final  este corelat  cu rezultatele si-
mul rii i are v dite valen e estetice. 

În figura 10 este prezentat studiul unor structuri 
cilindrice zvelte care au colapsat prin flambaj sub 
ac iunea presiunii exterioare în excedent în urma 
unui proces de condensare necontrolat, la care s-au 
ad ugat imperfec iunile de montaj i neuniformitatea 
materialului. 

 

    
a    b 

Fig. 9. Analiza sferei cu pere i: rezultate neliniare  
i empirice. 

        
a 

     
b 

Fig. 10: 
 a – structuri cilindirce colapsate prin flambaj sub sarcin  

extern  [Paor, 2012]; b – o slu ie de ranforsare pornind de la 
re ea Voronoi pe cilindrul desf urat. 

5. CONCLUZII 

Ranforsarea estetic  a structurilor poate fi un 
obiectiv de proiectare care se poate aborda cu aju-
torul unor modele matematice pentru reproducerea 
solu iilor naturale. Re elele Voronoi sunt relativ 
simplu de ob inut, pot fi controlate cu parametri 
accesibili, pot fi aproximate cu linii drepte, pentru 
u urin a tehnologiei de execu ie i montaj. 

Alegerea loca iilor pe domeniul de lucru este etapa 
cheie în ob inerea unor forme rezistente ra ionale. 
Chiar în num r mic, dispuse pentru o interpolare 
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liniar  a curbelor de izotensiune, loca iile genereaz  
celule ale c ror pere i localizeaz  zonele care 
necesit  s  fie înt rite, forma global  a structurii 
p strându-se în domeniul estetic prin repeti ie, si-
metrie i aparen  familiar , prin similitudine cu 
arhetipuri de form  organice. 
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EXTENSII ALE TEHNICILOR MULTIMEDIA  
ÎN LIMBAJUL TEATRAL 

Lect. univ. dr. Dana TRIFAN ENACHE 

Universitatea „Ovidius“ din Constan a, Facultatea de Arte 

REZUMAT. Lucrarea prezint  câteva din tehnicile multimedia, concept contemporan care a penetrat în mod 
evident teritoriul actului teatral. Din ce în ce mai multe spectacole de teatru reconstruiesc un univers controlat 
de tehnologie iar situa iile teatrale se afl  într-o rela ie de complementaritate cu tehnica video, cu tehnicile de 
proiec ie, cu efectele audio i instala iile video performante. Metaforele teatrale se recompun prin construc ii 
ideale în imagini inventive i creative. Inventivitatea – apanaj al tiin ei i creativitatea – baz  a artei, sunt 
deopotriv  pl smuiri fundamentale ale intelectului uman în reflectarea realit ii. Acest studiu exemplific  prin 
referirile f cute la cele mai vizionate spectacole de teatru multimedia din România, faptul c  activitatea 
teatral  este extrem de angajat  în proiectele multimedia iar imergen a modernit ii tehnologice în actului 
artistic este binevenit  atâta timp cât sus ine ACTORUL. 

Cuvinte cheie: multimedia, tehnologie, creativitate, hipermodernitate, teatru. 

ABSTRACT. This paper presents some of the multimedia techniques, a contemporary concept that entered 
very clearly in the theatrical work. More and more plays rebuild a universe controlled by technology and the 
theatrical situations intermingle with the video technique, projection technique, audio effects and the best 
video installations. The theatrical metaphors are rebuild through ideal constructions in inventive and creative 
images. The spirit of invention-belonging to science and creativity – the basis of art, are both fundamental 
results of the human brain when it comes to reflect the reality. This study gives examples through the 
references made to the most watched multimedia plays in Romania, that the theatrical activity is extremely 
involved in multimedia projects, and the insertion of the modern technology in the artistic creation is welcome 
as long as it sustains the ACTOR. 

Keywords: multimedia, technology, creativity, hyper-modernity, theater.  

1. INTRODUCERE 

Predispozi ia pentru art , atât în rândul creatorilor 
cât i în rândul publicului, este într-o continu  
mi care, transformare, a a încât totul se capteaz  din 
mers. Influen a direct  a dezvolt rilor tehnologice 
asupra artelor contemporane a determinat na terea 
unei comunit i globale. Evolu ia tehnicii a f cut 
posibil  cre terea num rului consumatorilor de art . 
Teatrul are în posesie sensul timpului. Ra iunea de 
a fi, a teatrului este timpul prezent. Aici i Acum! 
Este momentul viu dintre noi; momentul în care eu 
sunt aici iar cel din fa a mea sau de lâng  mine, 
acolo. Irepetabilitatea clipei în care se tope te actul 
teatral, nu poate crea decât timpul prezent, chiar dac  
se vorbe te despre trecut i despre trecut în prezent. 
Prin urmare, devine fireasc  modalitatea de abordare 
a actului teatral, într-un mod actual. Vocabula con-
temporan, în ceea ce prive te actul artistic, în mod 
logic, determin  arti tii s  abordeze în cheie modern , 
actual , chiar subiectele secolelor apuse. Ei se ex-
prim  acum, i ca atare vorbesc despre lucrurile i 
fenomenele care li se întâmpl  acum. În acest caz, 
mijloacele de exprimare folosite nu pot fi decât 
extem de actuale. i astfel, apare paradigma tehnicilor 

multimedia în procesul artistic contemporan. „Teh-
nologia constituie una dintre cheile oric rei activit i 
artistice. Este deopotriv  un mijloc i o piedic  în 
exprimarea ideilor noastre. Aceast  tensiune este 
întru totul vital  pentru oricare oper  de art ”.[1]. 

2. STRUCTURI INTERACTIVE: 
MULTIMEDIA – TEATRU 

Conceptul multimedia este format din punct de 
vedere etimologic din prefixul multi- (mult) ata at 
substantivului media (mijloc, intermediar). Rolul 
multimediei este ca prin mijloacele sale s  stocheze, 
s  transmit , s  prezinte i s  perceap  informa ia. 
De asemenea, multimedia include i conceptul de 
interactivitate. „Dac  men inem ca definitorii pentru 
conceptul teatralit ii rela ia privitor/privit i realizarea 
prezen ei prin act teatral a unei realit i virtuale, în 
mod evident intr m pe teritoriul comunic rii mediate 
prin tehnicile contemporane multimediale” [2]. 
Imagina ia artistic  a fost activat  de instrumente a 
c ror tehnologie are la baz  calcule precise, i de 
practici provocatoare pentru interpre i, astfel c , de-a 
lungul timpului, atât arta cât i tehnica au promovat 
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în mod reciproc o rela ie de colaborare i uneori 
chiar de complementaritate. Aceast  contingen  
marcheaz  o adev rat  muta ie prin transferul de 
tehnologie în practica artistic . Produc iile artistice 
contemporane sunt puternic dependente de tehnologie: 

 Arta video, un canal artistic favorabil specta-
colului de teatru, are ca scop eviden ierea mesajului 
care s  implice emo ional publicul punând accent pe 
triumful vizualului asupra discursului. La na terea 
spectacolelor de teatru multimedia, arta video i-a 
adus un mare aport. „Arta video a fost, cel pu in la 
începuturile ei, o art  violent contestatar , r zvr tit . 
Abia în urma mi c rii Fluxus (cu arti ti ca Vostell, 
Paik, Maciunas sau Buys), arta video va face primii 
s i pa i în Germania i America anilor 1960. Crea iile 
video realizate de femei se vor dezvolta în anii 1970, 
în jurul mi c rilor femimiste” [3]. Înc  din anti-
chitate, teatrul s-a reg sit în valen ele unor structuri 
mecanice ale ma in riilor care aduceau în scen  
iluzii. Practic, tehnologiile care se dezvolt  ast zi 
continu  o tradi ie mo tenit  din cele mai îndep rtate 
timpuri. i, pentru a sublinia prin puterea exemplului 
leg tura tehnicii video cu teatrul, vom aminti aici 
Medienkonzept-ul realizat de Wolf Vostell, la Koln, 
în anul 1979, pentru piesa lui W. Shakeaspeare, 
Hamlet. Spectacolul poart  semn tura regizorului 
Hans-Gunther Heymes: „Ansamblul (camera video, 
monitoare, ecrane mari de televiziune) este total in-
tegrat în regie. Reînodând firul cu apari iile fantomelor, 
cu dioramele i alte dispositive iluzioniste ale seco-
lului al XIX-lea, prelungind cercet rile ini iate, în 
anii 1960, de Josef Svoboda (unul dintre primii care 
au ini iat monitoare video în spectacolele sale i 
„Lanterna sa magic “, regizorii actuali au recurs la 
noile tehnologii în elaborarea decorurilor i a 
dispozitivelor lor” [4]. 

 Arta digital , un concept care nu este la 
începuturi, c ci istoria lui debuteaz  aproape de 
apari ia secolului al XX-lea, st  sub semnul întâl-
nirilor de tip teatral existând posibilitatea real  a 
colabor rii dintre arta teatral  i arta digital . Aceasta 
din urm  exclude existen a spectatorului pasiv, pro-
vocând astfel interactivitatea acestuia cu spa iul 
propus. Filmul i anima ia, instala iile video, pro-
gramele virtuale, ori imaginile de tip raster cum este 
fotografia, ori scenele tridimensionale (unele refe-
rindu-se la timp, celelalte la spa iu), odat  mixate se 
pot transforma într-o produc ie multimedia. Spa iul, 
timpul, spectatorul, sunt elemente comune atât tea-
trului cât i artei digitale. Spectacolul lumii poate fi 
p strat în memoria unui computer. Realitatea sufer  
(suport ) o teatralizare prin ac iunea asupra ei a 
instrumentelor video, a fibrelor optice, a re elelor de 
programare digitale, poate modifica raportul imagine - 
real, prin dominarea celei dintâi. Este important ca i 
tehnologia s  se cameleonizeze într-o atitudine 
poetic  pentru a se da uit rii, instrumentul. 

 Realitatea virtual  (R. V.), un concept cu 
implica ii filosofice, aten ioneaz  asupra faptului c  
zona virtual  ar putea ajunge s  de in  o importan  
apropiat  de cea a realit ii concrete, situa ie care ar 
putea duce chiar la confundarea celor dou . Primele 
performan e ale realit ii virtuale au avut loc tot în 
domeniul artelor tradi ionale. În acest context, este 
important anul 1962, când cineastul Norton Heiling 
iese în eviden  prin construc ia unui dispozitiv me-
canic numit Sensorama, manevrat prin computerizare 
digital , care f cea posibil  angajarea mai multor 
sim uri (pe lâng  imagine i sunet, era prezent i 
mirosul). Virtualitate, interactivitate, sunt artificii 
din ce în ce mai puternice ale unei lumi prefabricate. 
Artificialitatea se propag , radiaz  extrem de repede 
r sturnând spa iul tradi ional pentru al înlocui cu 
unul extradimensionat, cu o dimensiune suplimen-
tar  a realit ii. În teatru, decorurile butaforice sunt 
înlocuite de decorurile virtuale. Printre primele uti-
liz ri ale aparaturii video într-un spa iu teatral se af  
cea din spectacolul Hajj (1981), al trupei Mabou 
Mines, având-o ca protagonist  pe acrti a Ruth 
Malczech, spectacol ce poart  semn tura regizorului 
Lee Brauer: „Cu spatele c tre public, actri a este 
a ezat  în fa a unei oglizi cu trei panouri. În partea 
de sus, neargintat , a oglinzii, se aprind din când în 
când ni te monitoare video care retransmit în direct 
imaginea actri ei dialogând cu ea îns i, privindu-se, 
machindu-se etc; monitoarele retranscriu astfel, din 
timp în timp, alte imagini reprezentând proiec ii ale 
vie ii interioare a personajului – care valorific  de 
minune sistemul iluziei teatrale – ce corespunde întru 
totul narcisismului video” [5]. Realitatea virtual  
proprie sferei digitale are în componen a sa atât text 
cât i imagine i utilizeaz  limbaje specializate ca 
HTML (hiper text, Modeling Language) i VRML 
(Virtual Reality Modelling Language). 

 Instala ia sau arta instala ie, „acest termen a 
fost folosit începând din 1960 pentru a desemna 
practica artistic  ce nu este pur i simplu expus  
într-un spa iu presupus neutru, ci are ca scop explicit 
s  se refere la i s  includ  locul desf ur rii i con-
textul – constituente cruciale pentru în elesul demer-
sului artistic” [6]. Arta instala ie apare în contextul 
tergerii barierelor dintre domeniile artistice i moda-

lit lie lor de expresie n scându-se forme noi, care 
i-au împrumutat unele altora mijloacele de expresie. 

Se creeaz  un context în care spectatorul are 
posibilitatea de a participa activ, de a interveni în 
povestea propus , de a interac iona. Spectacolul artei 
instala ie este tridimensional i asemenea actului 
teatral, temporar, strâns legat de prezen a publicului 
spectator i de cele mai multe ori arti tii sunt impli-
cit i performeri. Instala ia nu este doar st pânul 
unui spa iu, ea aduce modific ri acestuia re-
structurându-l i amenajându-l, l sând loc obiectelor, 
indivizilor i ideilor, o formul  uzitat  i în teatru, 
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prin intermediul scenografiei. Conceptul de instala ie 
multimedia se afirm  spre sfâr itul anilor 1980 când 
artistul se impune din ce în ce mai mai puternic ca 
regizor, st pânind spa iul pe care-l decoreaz  cu 
obiecte i fiin e. 

 Arta perfomativ  (happening-ul) reune te acele 
evenimente interdisciplinare care au la baz  o gam  
extrem de diversificat  de mijloace i spa ii cu care 
arti tii jongleaz . Sunt preferate experimentele în 
care domeniul de activitate al creatorului nu se 
suprapune cu alegerea tematic  dezvoltat  în proiectul 
propriu-zis. Structura unui happening s-a format 
prelucrând specificul a diferite domenii artistice: 
„Ele au fost inspirate de provoc rile din dans conduse 
de Judson Church i piese precum Trio A (1966), 
precum i de explor rile pionierilor John Cage i 
Merce Cunningham la Colegiul Black Mountain în 
timpul anilor 1950” [6]. Happening-urile au dezvoltat 
întâlniri ale arti tilor din zona vizual  i plastic , 
dansatori i actori. 

 Performance multimedia reune te diferitele 
tehnici media: „Performance-ul multimedia a fost 
ini iat de încorporarea ma inilor i filmului în spec-
tacolele futurismului, un pionier fiind importantul 
predecesor al lui Bertold Brecht, regizorul Erwin 
Piscador, care a introdus fic iuni scenice în contextul 
real al unor evenimente istorice folosind proiec ii de 
film documentar la scar  larg  drept fundal sceno-
grafic pentru spectacolele live” [8]. La dezvoltarea 
acestui gen de spectacol, performance multimedia, 
au contribuit atât factorii de tip tehnic (echipamentul 
tehnologic), cât i factorii de tip socio-filosofic (în-
treb ri legate de rela iile interumane, de comunicare, 
de identitatea uman , de corpul omenesc). Perfor-
mance-ul i teatrul au ca specific desf urarea live, 
care schimb  coordonatele „acolo i atunci“ cu „aici 
i acum“. Prin trecerea în revist  a câtorva elemente 

care in de tehnologia aplicat  în realizarea specta-
colelor de teatru multimedia, am demonstrat pân  
acum c  arta teatral  a resim it nevoia teribil  de 
colaborare cu lumea multimedia. Uneori, parc  într-un 
gest de dolce farniente, Thalia s-a l sat sedus  prea 
mult de str lucirea (nu întotdeauna veritabil ) a perle-
lor care alc tuiesc colierul multimedia. Arta teatral , 
în structura sa vital , are propriile-i tehnici, deloc de 
neglijat. Spectacolele multimedia nu vor avea succes 
dac  tehnica actorului nu atinge cotele de perfor-
man  necesare. În acela i timp, tehnologia cu inser iile 
ei, oricât de perfecte, este total neputincioas  în 
cazul în care personajul principal, actorul sau 
regizorul, scenograful sau compozitorul nu au de 
transmis o emo ie, un mesaj, ori dansatorul sau 
coregraful nu uimesc cu o mi care ce pare imposibil 
de conturat. În acela i context se înscriu i muzica i 
spatiul, care rupte de emo ie sau f r  mesaj nu 
înseamn  nimic. Tehnicile multimedia nu pot acoperi 

neputin a actoriceasc , dar nici presta ia actorului nu 
trebuie s  fie nimicit  de o tehnic  neperformant . 
Spectacolul de teatru are de câ tigat atâta timp cât 
exist  o propor ie logic  între ceea ce se întâmpl  în 
fa a ecranului i proiec ia din spatele actorilor, altfel 
spus, între tehnicile contemporane multimediale i 
no iunile cheie ale teatralit ii (situa ie, personaj, 
rostire). 

3. TEATRUL ROMÂNESC & SPA IUL 
MEDIA 

În spa iul media românesc exist  teatru! Din 
întâlnirile tinerilor dramaturgi i regizori cu video-
arti tii se dezvolt  colabor ri care poart  pân  în 
final numele unui spectacol de teatru multimedia. În 
spa iul românesc, teatrul mediatic i-a câ tigat 
demnitatea artistic  la început prin nenum rate expe-
rimente teatrale, pentru ca apoi s  dezvolte spectacole 
puternic amprentate de efectele multimedia. Printre 
pionierii acestei mi c ri artistice se afl  Centrul 
Multimedia Dramafest Teatru 74 din Tîrgu-Mure  i 
Teatrul Imposibil din Cluj-Napoca. Din pleiada 
creatorilor care au ridicat la valoare interna ional  
teatrul multimedia românesc amintim câteva nume 
reprezentative: 

 Chris Simion (scriitoare, regizor, dramaturg): 
Nu tim cine suntem cu adev rat. Nu tim ce facem 
aici. Nu tim nici de unde venim, nici încotro ne 
ducem. Ni se întâmpl  s  lupt m cu lucruri în care 
credem sau nu credem. Nu suntem aici decât în 
trecere… Rezolvare pentru moarte nu exist . Exist  
îns  rezolvare pentru via . Ai mai mult timp 
pentru tine, ai mai mult timp s  cazi în fiin a ta, s  
în elegi lumea pornind de la tine, nu de la ea. Unul 
dintre spectacolele reprezetative ale lui Chris Simion, 
care folose te tehnica multimedia, se nume te Omul 
pesc ru  (fig. 1), adaptare a nuvelei Pesc ru ul 
Jonathan Livingston de Richard Bach, cu momente 
inspirate din Micul Prin  de Antoine de Saint 
Exupery, o parabol  a vie ii i a mor ii. 

 

 
 

Fig. 1 
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Punctul forte al reprezenta iei este sus inut de 
trupa de acroba i Xtreme, care danseaz  la în l ime, 
sfidând parc  legea gravita iei, simbolizând zborul 
liber al pesc ru ilor. Ca structur , spectacolul are 
trei planuri care pe parcursul desf ur rii ac iunii se 
întrep trund sau se suprapun. Astfel, se disting 
acroba ii, vocea actorilor i imaginea video prin 
intermediul c reia lu m contact cu pesc ru ii, cu 
zgomotele provocate de resturile aruncate dintr-o 
g leat  de pe un vas sau cu op itul acestora pe o 
plaj  murdar  i, desigur, cu noble ea zborului lor. 
Impactul cu aceste imagini video c rora li se al tur  
cele ale realit ii apropiate, cablurile de sus inere, 
cercurile, faldurile de pânz , peste care se aud 
povestea spus  într-un mod straniu de actori i nu în 
ultimul rând coloana sonor  cu Human Fly (Nouvelle 
Vague), cu Angel (Massive Attack), Clint Mansell 
sau Blondie, fac din acest spectacol un eveniment 
teatral multimedia apreciat atât de spectatori cât i 
de critica de specialitate. 

 Peca tefan (dramaturg): Pentru mine ex-
perien a publicului este esential  e o experien  de 
neuitat. Îmi place s  cred c  rela ia spectatori - 
actori este una vie, de comunicare continu . E un 
parteneriat egal. Publicul este important – i 
aceasta este o component  social  a spectacolului. 
Teatrul e viu, e o experien  eminamente live, 
irepetabil . Teatrul î i accep  perisabilitatea, publi-
cul consum  aceast  experien  i ea are un impact 
asupra publicului. E un circuit. Unul dintre 
spectacolele de referin , care are la baz  textul 
dramaturgului tefan Peca, se nume te Pe ceas. Cu 
60 minute mai bâtrân. (fig. 2) 

 

 
 

Fig. 2 
 

Acest spectacol se înscrie în aria performance-ului, 
propunându- i s  sparg  grani a dintre actori i 
spectatori, ace tia din urm  fiind invita i s  inter-
ac ioneze cu personajele din fa a lor i s  schimbe 
spectacolul prin votul pe care aleg s  îl fac : Da, Nu, 
A tept. Spectacolul are un final deschis, de fiecare 
dat  altul, în func ie de public. Acest spectacol ocole te 
conven ia clasic , i are ca scop provocarea de ex-
perien e noi, pentru spectatori. Eveniment live, actul 

teatral poate sus ine suspansul neprev zutului i 
poate surprinde în orice clip , a a cum se întâmpl  i 
în acest spectacol, a c rui regie este semnat  de 
Malte C. Lachmann. 

 Bogdan Georgescu (dramaturg, regizor): Ma-
joritatea textelor pe care le scriu sunt scenarii, 
proiecte de Art  Activ . Piesele se bazeaz  pe 
documentare i lucrul împreun  cu comunitatea 
implicat  în proiect. Prin spa iul neutru, protejat, 
generat de conven ia teatral , problemele delicate / 
stringente cu care se confrunt  comunit ile sunt 
aduse în discu ie prin spectacol i discu ii cu pu-
blicul. Atent la problemele sociale, Bogdan Georgescu 
este genul de artist mereu informat i implicat. Pintre 
uneltele sale artistice la care apeleaz  în realizarea 
proiectelor se afl  dramaturgia, compozi ia video, 
arta activ , produc ia, managementul de proiect. 
Scenariul de teatru România! Te pup (fig. 3) a ap rut 
ini ial în cadrul workshopului ”Cum s  scrii ceva 
nou” (2004) i a avut o durat  de 10 minute. 
Premiera acestei piese a avut loc în New York în 
anul 2006. Trei ani mai târziu, piesa vede lumina 
rampei la Teatrul Na ional din Ia i în regia lui David 
Schwartz. Dramaturgul s-a implicat direct în procesul 
de crea ie al spectacolului dezvoltând structura drama-
tic  în colaborare cu regizorul i actorii. Dinamitarea 
conven iilor teatrale i punerea echipei de actori în 
fa a unor provoc ri, crearea unui atelier de lucru 
contextual care urm rea performan a acum i aici, 
crearea situa iilor practic inexistente în scriitur  au 
dus la na terea unui spectacol cu totul i cu totul 
special. Spa iul de joc este spart, realitatea decrip-
tat , ac iunea este un pretext, toate reunindu-se pe 
dou  planuri: personajele pe de o parte i orcherstra 
live pe de alt  parte (cu pahare, sticle, m turi, blender). 
A a dup  cum apreciaz  critica de specialitate, 
România! Te pup este unul dintre cele mai bune 
spectacole de teatru postdramatic. 

 

 
 

Fig. 3 
 

 Gianina C rbunariu (dramaturg, regizor): 
Nu sunt nici dramaturg (pentru c  nu vin cu 
scenariul gata înainte de repeti ii, deci actorii se 
pot a tepta s  primeasc  material nou pân  în 
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ultimele zile de repeti ii, sunt invita i chiar s  
participe prin improviza ie la na terea situa iilor 
din spectacol), dar nici regizor în adev ratul sens 
al cuvântului. M  intereseaz  spectacolul viu, textul 
e doar o parte din spectacol (uneori mai importan-
t , alteori nu). În plus, nu pot gândi un spectacol 
f r  s  am în minte spa iul, uneori îmi construiesc 
singur  i partea de scenografie, m  implic în 
partea video (atunci când exist ), în alegerea 
sound-ului, a costumelor, amplasarea publicului, 
raportul acestuia cu spectacolul. M  intereseaz  
absolut tot ce ine de acest eveniment: întâlnirea 
dintre spectacol i publicul s u. Trafic, Terorism, 
De vânzare. For Sale, Sado-Maso Blues Bar, Stop 
the Tempo, Asparagus, Kebab (mady-baby.edu), 
sunt doar câteva din spectatcolele legate de numele 
Gianinei C rbunariu. Spectacolul Kebab (fig. 4), 
dincolo de subiectul r scolitor pe care-l abordeaz  
dezv luind destinul a trei tineri pleca i din România 
pentru a- i îndeplini visele, dincolo de mesajul aplicat 
împotriva unei societ i pentru care viitorul nu mai 
are valoare, atrage aten ia stilul regizoral adoptat. 

 

 
 

Fig. 4 
 

Dinamica scenelor, ritmul frânt, folosirea mijloa-
celor multimedia (efectele video acordate cu cele 
cinematografice, muzica str zii), i presta ia actori-
ceasc  de calitate au f cut ca anul 2008 s  aduc  
acestui spectacol nominalizarea pentru „cel mai bun 
spectacol din str in tate“ prezentat pe scena Montreal 
English Critics Circle Awards. 

 Carmen Lidia Vidu (regizor): Spectacolul de 
teatru s-a n scut împreun  cu tehnologia. Instala iile 
de tipul deus ex machina erau folosite în timpul 
tragediilor antice grece ti i constau în folosirea unor 
macarale care coborau zeii pe p mânt. În acest 
moment, teatrul î i caut  noi formule regizorale, se 
extinde masiv în afara s lilor de teatru, e ca o 
caracati  care nu vede bine i se arunc  în toate 
direc iile ca s - i g seasc  hrana. Teatrul are nevoie 
de cuvinte, spectacolul are nevoie de tehnologie. 
Considerat  unul dintre cei mai inventivi regizori 
români preocupa i de înnoirea limbajului teatral, de 
condi ia actorului i a artei sale, de rela ia teatru 
independent / teatru de repertoriu, Carmen Lidia Vidu 
este primul regizor român care a apelat la tehnica 

proiec iilor video în teatru. „Este cel mai tân r regizor 
care a montat pe scena Teatrului Na ional din Bucu-
re ti (Privighetoarea i trandafirul de Oscar Wilde – 
2007), este primul i cel mai spectaculos regizor de 
teatru multimedia din România. Spune despre ea c  
nu respect  nicio regul  atunci când creeaz  un 
spectacol i vede no iunea de spectaculos diferit de 
al i regizori. Spectacolele ei sunt speciale, ca o stare, 
folosesc un limbaj artistic diferit i transform  de 
fiecare dat  tehnica în emo ie autentic . Dintre 
spectacolele de referin  amintim Pescarul i sufletul 
s u, Pesc ru ul. Ultimul act i Cântec de leag n. O 
poveste despre Maria T nase” [9]. 

4.   CONCLUZII 

Teatrul multimedia este o poveste cu imagini i 
sunet, cu story i filling. Poate fi un vis, poate fi 
aievea. Dac  ar fi s  tragem o linie i s  adun m 
ideile desprinse din acest studiu, instrumentul pe 
care ar trebui s  îl folosim, ar fi tot un spectacol. 
Chintesen a spectacolului de teatru multimedia exist  
deja în spa iul teatral românesc. Cu siguran î c  cel 
mai potrivit lucru pentru a concluziona ce se 
întâmpl  ast zi cu teatrul lui Stanislavski, al cui 
contemporan este Shakespeare i de ce boli ar trebui 
s  ne trateze medicul Cehov, f r  s  uit m c , în 
mod absolut con tient i voit am devenit dependen i 
de mijloacele tehnice care ne-au invadat existen a, 
cel mai potrivit lucru este s  trecem totul printr-o 
analiz  practic . Alegerea ideal  este spectacolul 
Pesc ru ul. Ultimul act, a c rui regie este semnat  
de Carmen Lidia Vidu, artistul cu cele mai pertinente 
succese în ceea ce prive te crearea spectacolului de 
teatru multimedia, de ast zi. 

Pesc ru ul. Ultimul act. Genialitatea dramatur-
gului rus A. P. Cehov î i face din nou prezen a în 
vie ile noastre, ale actorilor i ale spectatorilor i 
întâlne te aproape ca în oglind  genialitatea regi-
zoarei Carmen Lidia Vidu. Pesc ru ul. Ultimul act 
(fig, 5), este un spectacol puternic vizual, dominat de 
o lumin   stranie i mul i pesc ru i … proiecta i. 

 

 
 

Fig. 5 
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Ace tia acapareaz  parc  spa iul, zborul lor fâ-
cându-te aproape s  te fere ti s  nu fii lovit, 
provocând publicului st ri contradictorii de p r sire, 
de abandon, de iritare, de surescitare dar i de pace, 
de a teptare i de lini te. Ochiul nostru poate vedea 
limpede scena care nu ascunde nimic, un spa iu care 
se d ruie te total, cu oamenii ei, cu cablurile ei, cu 
masca i chitara live. Al turi de îmbinarea muzicii 
de oper  cu muzica post rok i dansul contemporan 
cu conota ii contrastante, textul cehovian vibreaz . 
Spectacolul are o form  nou , nu e teatru i totu i 
e. Sunt câteva replici, un pic de dans, chitar  live, o 
sopran  cu masc  de pesc ru …. e o provocare s  
zici c  faci teatru i s  nu respe i nicio o regul  a 
teatrului – m rturie te creatoarea spectacolului. 
Versiunea acestei mont ri a ultimului act din piesa 
Pesc ru ul, capteaz  aten ia i sim urile prin ineditul 
concep iei unui regizor tân r, creativ, al c rui limbaj 
artistic for eaz  limitele, un spectacol în care arta 
dramatic  are identitatea ei bine definit  într-un eve-
niment care se bazeaz  pe tehnicile multimedia. În 
final, am rezervat ultima replic  a acestui studiu care 
aduce în discu ie extensiile multimediei în lumea 
teatrului, unui personaj celebru al dramaturgiei ceho-
viene. Este vorba despre Treplev, de a c rui revolt  
poate c  ar trebui s  ne molipsim cu to ii: „Dup  
p rerea mea, teatrul contemporan e numai rutin  
i prejudecat . Când se ridica cortina i în lumina 

rampei, în înc perile cu trei pere i, aceste mari 
talente, preo ii artei sacre, ne arat  cum m nânc  
oamenii, cum beau, cum iubesc, cum umbl , cum 
sunt îmbr ca i; când din scene i fraze vulgare se 

c znesc s  scoat  o moral , o biat  moral  pe-
n elesul tuturor, folositoare în via a de toate zilele; 
cînd în mii de varia iuni îmi servesc mereu 
acela i lucru i numai acela i lucru, îmi vine s  
fug, i fug. Trebuie c utate forme noi. i dac  
aceste forme noi nu sunt, mai bine s  nu mai fie 
nimic.” 
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REZUMAT. Tradi iile i obiceiurile – variate i numeroase – ale t tarilor din Dobrogea, „inclusiv practicile 
folclorice, literar-muzicale ale t tarilor i turcilor din ara noastr , sunt identice cu practicile tradi ionale ale 
popoarelor turcice, dar multe nu au nicio baz  religioas , iar altele sunt preluate de la cre tini sau originea lor 
se pierde în negura veacurilor” 1. Nunta reprezint  în fapt un act social, menit s  asigure continuitatea speciei 
i progresul social. Ceremoniile de c s torie con in i la t tarii dobrogeni rituri de protec ie i de fecundare, 

acestea fiind pozitive sau negative (tabuuri), directe sau indirecte. 

Cuvinte cheie: t tarii din Dobrogea, practici tradi ionale, ceremoniile de c s torie. 

ABSTRACT. Traditions and customs – varied and many – of the Tatars in Dobrogea, „including folk practices, 
literary and musical of the Tatars and Turks in our country are the same as traditional practices of the Turkic 
peoples, but many have no religious basis, while others are taken from Christians and their origin is lost in the 
mists of the ages” 1. Wedding is in fact a social act, designed to ensure continuity of species and social 
progress. Marriage ceremonies of the Tatars in Dobrogea contain protection and fertilization rites, positive or 
negative (taboos), direct or indirect. 

Keywords: Tatars in Dobrogea, traditional practices, marriage ceremonies.  

În secolul1al XIII-lea i prima jum tate a secolului 
al XIV-lea, teritoriile române ti aflate la stânga i la 
dreapta Dun rii nu au fost ocolite de atacurile 
necru toare ale mongolilor afla i sub domina ia 
politic  a t tarilor. Mongolii, condu i de Genghis 
Han (1206-1229), î i propun o campanie de propor ii 
nemaiîntâlnite, obiectivul fiind cucerirea întregii lumi 
europene. „Rapida extensie a puterii mongole, men i-
nut  printr-un sistem administrativ centralizat, a 
facilitat totodat , punerea în contact direct i rapid a 
Europei cu Oceanul Pacific. Din cele mai îndep rtate 
col uri sud-estice asiatice ale imperiului mongol, 
drumurile caravanelor se prelungeau pân  la por ile 
orientale ale Europei. O uria  conexiune, un comer  
fabulos atingea Marea Neagr , devenit  acum, placa 
turnant  a traficului interna ional la sfâr itul Evului 
Mediu.”2 La sfâr itul secolului al XVI-lea, c l torii 
care au trecut prin zona Dobrogei au consemnat în 
unanimitate c  popula ia majoritar  era cea turco-
t tar , primii a eza i în zonele de p dure (Babadag) 
i de litoral al M rii Negre, iar ceilal i în zonele de 

                                                 
1 Nuredin Ibram, „Comunitatea musulman  din Dobrogea”, 

Ed. Ex Ponto, Constan a, 2011, p. 140. 
2  Olimpiu, Manuel Glodarenco, „Repere geopolitice la 

Dun rea de jos la început de Ev Mediu”, în volumul Dobrogea – 
model de convie uire multietnic  i multicultural , coordonator 
V. Coman Ed. Muntenia, Constan a, 2008, p. 35. 

step  – câmpia întins  ce se arat  c l torului dup  ce 
trece de Medgidia. Popula ia turco-t tar  era format  
în mare parte din militari care treptat au devenit 
sedentari, deci agricultori. Popula ia româneasc  
ocupa zonele apropiate Dun rii. 

În perioada secolelor XV-XIX elementul cel mai 
numeros care a populat Dobrogea a fost cel musul-
man t taro-turc, imprimându-i acestei zone un caracter 
aparte în devenirea ei, l sând în urm  un num r 
mare de numiri topice cu caracter turanic. Dup  
r zboiul Crimeei (1853-1856 – considerat unul de 
epurare etnic  i abuzuri) t tarii formau majoritatea 
relativ  a popula iei din Dobrogea. Majoritatea 
localit ilor dobrogene au fost întemeiate de t tarii i 
turcii majoritari pân  în anul 1877. 

Odat  cu sosirea t tarilor în Dobrogea, de-a 
lungul secolului al XVII-lea, cre te i num rul 
credincio ilor musulmani în regiune. Primii t tari 
proveneau din zona Akerman - Cetatea Alb . Înce-
pând cu anii 1853-1854, emigreaz  în mas  t tarii 
din Crimeea, a ezându-se în Sudul i Nordul 
Dobrogei. „Prin num rul lor, dar i prin faptul c  în 
zona de ba tin  erau mai bine organiza i, t tarii 
crimeeni introduc în Dobrogea formele lor de 
organizare. În fiecare sat s-a construit o geamie, iar 
în ora e precum M cin, Sulina, Mangalia, Isaccea, 
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Medgidia i Constan a, s-au înfiin at Tribunalele 
Mahomedane (religioase).”3 

Ne vom opri cu studiul asupra etnicilor t tari, 
tema comunic rii tiin ifice referindu-se la repertoriul 
tradi ional de nunt  al t tarilor. În Dobrogea secolului 
al XIX-lea ace tia se îndeletniceau cu p storitul i 
ocazional cu agricultura. T tarii locuiau în sate 
compuse din colibe sau case mici, înalte de 2-3 metri, 
construite din paiant . Acoperi urile erau din stuf, 
p mânt i mai rar igl . Hrana de baz  se constituia 
din produsele naturale din carne de oaie, vit  i 
pas re, legume i fructe. Nu consumau alcool, fiind 
foarte cump ta i în totul. În prezent hrana este mult 
mai diversificat , produsele de baz  fiind procurate 
din comer . 

Credincio ii t tari respect  cu stricte e îndemnul 
credin ei islamice la supunere, evlavie fa  de voin a 
lui Allah, o existen  în pace i toleran  fa  de 
seam n. 

Tradi iile i obiceiurile – variate i numeroase ale 
t tarilor din Dobrogea „inclusiv practicile folclorice, 
literar-muzicale, sunt identice cu practicile tradi ionale 
ale popoarelor turcice, dar multe nu au nicio baz  
religioas , iar altele sunt preluate de la cre tini sau 
originea lor se pierde în negura veacurilor.”4 

În comunit ile de tip patriarhal, a a cum este i 
cea a t tarilor, familia reprezint  singura form  de 
organizare social . 

Nunta reprezint  în fapt un act social, menit s  
asigure continuitatea speciei i progresul social. În 
orice comunitate nunta este s rb toarea care confer  
importan a social  i general  actului de unire a doi 
indivizi. 

În comunit ile t t re ti din Dobrogea, la nunt  
particip  to i locuitorii, fie c  sunt invita i sau simpli 
spectatori. Pentru comunitatea t tar , nunta este 
asemenea unei piese de teatru. Ea se realizeaz  prin 
participare i emo ie colectiv , iar participan ii î i 
cunosc foarte bine rolurile. Principalele roluri sunt 
de inute de mire i mireas . La aceste ceremonii 
distrac ia i veselia sunt la ele acas , iar fiecare 
participant ajut  la buna desf urare a lucrurilor, 
dup  cum s-a stabilit din timp. 

Atât la turcii din Dobrogea, cât i la t tarii din 
aceast  regiune, exist  un obicei foarte strict care 
interzice c s toria dintre un b iat i o fat  dac  
ace tia sunt rude dup  tat  pân  la al aptelea grad 
sau rude dup  mam  pân  la al treilea grad. 

C s toria avea o importan  economic , familia 
tinerei fiind interesat  de negocierile de natur  
economic  ce se impun în astfel de momente. De 
                                                 

3  L. Stancu, „M rturii documentare din arhiva CNSAS 
privind comunitatea turco-t tar  din Dobrogea”, în volumul 
Dobrogea – model de convie uire multietnic  i multicultural , 
coordonator V. Coman, Ed. Muntenia, Constan a, 2008, p. 357. 

4  Nuredin Ibram, Comunitatea musulman  din Dobrogea, 
Ed. Ex Ponto, Constan a, 2011, p. 140. 

aici provine împ r irea de bijuterii, de haine, sau 
plata pentru ob inerea liberei treceri în curtea casei 
logodnicei, în camera în care se afl  logodnica, 
p r sirea satului de origine al miresei în drumul ei 
c tre casa noii familii. 

Dintre riturile de separare pe care le reg sim în 
practica etnicilor t tari, amintesc: kîna gecesi - seara 
henei, b rbieritul, împ r irea între prieteni a unor 
mici cadouri etc. 

De la informatorii mei am aflat c  „pe vremuri, în 
urm  cu 50-60 de ani, tinerii t tari se c s toreau f r  
s  se cunoasc  în prealabil. P rin ii erau cei care 
stabileau cine anume ar fi potrivit pentru fata sau 
b iatul lor. Despre viitoarea so ie sau viitorul so  se 
puteau solicita informa ii rudelor, vecinilor, oricui 
putea oferii informa ii veridice, iar calit ile celor 
viza i atârnau greu în alegerea lor ca viitori parteneri. 
Bineîn eles, au existat i tineri care nu se mul umeau 
cu alegerea p rin ilor, mai ales dac  iubeau deja o 
fat . Ei decideau s  fure fata sau stabileau împreun  
s  fug  de acas . 

Dac  tinerii alegeau s  se c s toreasc  cu perechea 
stabilit  de p rin i, se fixa de c tre rudele b iatului – 
numai b rba i – o sear  în care veneau la casa fetei 
s  o pe easc . Unul dintre b rba ii ale i s  participe 
la pe it era numit vekil baba – p rintele spiritual al 
tinerilor. În zilele noastre familia b iatului vine s  
pe easc  fata i s  stabileasc  detaliile legate de 
c s torie. Dac  familiile erau de acord cu c s toria 
se stabilea data logodnei religioase – nî an. 

O b trân  era desemnat  de membrii celor dou  
familii s  mearg  din poart  în poart , la casele 
tuturor t tarilor i s  anun e c  sunt invita i la nunt  – 
gemat. Dac  existau rude în alte sate sau localit i 
mai îndep rtate, ce trebuiau invitate la nunt , se 
deplasa personal unul dintre membrii familiilor im-
plicate în nunt  ca s  îi invite. Pentru cei afla i la 
mare dep rtare se mergea la oficiul po tal i se 
expedia o telegram  în care se anun a evenimentul i 
faptul c  erau invita i la acest eveniment. 

Din momentul în care logodna era stabilit , ambele 
familii se implicau în conceperea unor boccele cu 
cadouri – bok a. Familia b iatului aducea o bok a în 
care se puneau bani (o sum  modic ) ce simbolizau 
plata ca semn de apreciere i mul umire pentru 
mama fetei, care o hr nise la sân i o crescuse, o 
înv ase s  fie harnic , supus , cuminte i care era 
direct r spunz toare de frumuse ea fetei. În a doua 
bok a familia b iatului punea cadouri pentru viitoarea 
mireas , iar în a treia, cafea, zah r i dulciuri ce se 
f ceau în cas  cu acest prilej - katlama, kurabie. 
Aceste dulciuri erau oferite ulterior musafirilor ce 
veneau acas  la viitoarea mireas , s  vizioneze cado-
urile primite de aceasta. O credin  popular  spunea c  
dac  o persoan  nu reu ise s  se c s toreasc , era 
benefic s  m nânce din dulciurile din bok a pentru 
c  astfel î i sporea ansele de a- i g si perechea. De 
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multe ori, cei invita i la vizionarea zestrei, de obicei 
b trânele, plecau acas  cu dulciuri pentru rudele lor 
celibatare. 

Dup  logodn , înainte de nunta propriu-zis , 
zestrea miresei era dus  la casa mirelui, într-o odaie 
special amenajat  pentru acest eveniment. Pentru c  
în mare parte zestrea era lucrat  de mâinile fetei, 
demonstrând priceperea, m iestria i bunul gust al 
acesteia, toate articolele erau a ezate pe frânghii, pe 
pere i, expuse toate la loc vizibil, a teptând de data 
acesta aprobarea i laudele rudelor i vecinilor 
b iatului. 

Întreaga desf urare a ceremonialului nup ial 
inea 4-5 zile – de miercuri pân  duminic . Miercuri, 

la casa miresei, soseau femeile care g teau la nunt  
i rudele care îndeplineau diferite treburi ce ineau 

de buna desf urare a evenimentului. Se râ nea cafeaua 
i se f cea kawe toy. Erau stabilite în comun sarcinile i 

erau desemnate persoanele care r spundeau cu buna 
îndeplinire a acestora. 

Joi se f cea pl cinta cu foi i carne tocat  – toy 
kobetis  pentru musafiri. Tot acum se preg teau 
dulciurile – baclavale, sarailii, se f cea compotul, 
iar b rba ii sacrificau animale mari – oaie, vac  – 
pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. Cu 
to ii sunt servi i cu pl cint  deoarece nu se face nicio 
treab  cu stomacul gol. Se interpreteaz  cu acest 
prilej diferite cântece cu caracter distractiv sau 
cântece triste. 

Tot joi începeau s  soseasc  musafirii care erau 
caza i la mireas  sau la mire acas , sau la vecinii 
acestora, demonstrându-se astfel implicarea tuturor 
membrilor comunit ii în buna desf urare a acestui 
eveniment foarte important pentru comunitate. 

Vineri, dup  slujba religioas , în prezen a imamului, 
avea loc cununia religioas  – nikâh. Din partea 
viitorului ginere luau parte rudele, numai b rba i – 
kudalar, cu to ii citind versete din Coran. Dup  
rug ciuni femeile cântau i dansau pân  seara – 
apaqailar – când începea petrecerea pentru tineret. 

Dac  viitorii miri erau din sate diferite se organiza o 
sear  pentru tineret acas  la fiecare dintre cei doi. 
B iatul venea cu un grup de prieteni la fat  acas  
unde st tea aproximativ o or  dup  care pleca la el 
acas  unde urma s  petreac  al turi de invita ii lui. 

La kîna toy, sau seara în care în palmele viitoarei 
mirese i ale prietenelor acesteia se punea o past  
ob inut  din frunze de hina în amestec cu foi de 
ceap  participau tinerii. B trânii consider  c  kîna 
are propriet i de cur are fizic  i spiritual  înainte 
de seara c s toriei propriu-zise. Cu acest prilej se 
executau cântece triste, amintind de desp r irea 
viitoarei mirese de mama sa, de cei dragi, de casa 
p rinteasc . 

Sâmb t  diminea a mireasa, g tit  de prietene i 
rude femei, a teapt  sosirea ginerelui. Rochia de 
mireas  era alb , lucrat  la croitoreas , iar coroni a 

de pe cap era cump rat  sau lucrat  în atelierele de 
specialitate, la comand , dup  preferin ele viitoarei 
mirese. Invita ii de la casa miresei erau servi i cu 
dulciuri, cafea, compot i dansau pe muzic  de dans 
specific  t tarilor dobrogeni. Pe la prânz sosea i 
mirele cu na ii. Mirele era îmbr cat în costum de 
stof , închis la culoare, cu c ma  alb  i cu cravat . 
Când mirele b tea la u , anun ând c  dore te s - i 
ia mireasa acas , prietenele acesteia ineau u a i 
cereau bani ca s -i permit  accesul în cas . Se 
f ceau diverse glume i pân  la urm , în veselia 
general  a nunta ilor, mirele, dup  ce pl tea o sum  
modic , intra în cas . Împreun  cu mireasa, to i 
nunta ii erau pofti i la mas  de c tre familia miresei. 
Dup  mas  rudele mai apropiate mirilor dansau pe 
melodii specifice repertoriului t tarilor dobrogeni. 

La plecare, mirele i mireasa erau opri i de tinerii 
din sat care blocau drumul cu o g leat  cu ap , 
cerând de data aceasta plat  mirelui toprak bast  - 
plata p mântului. Aceast  plat  simbolizeaz  grija 
pe care au avut-o b ie ii pentru aceast  fat  care 
acum le este luat  i dus  în alt sat. Abia dup  ce î i 
primeau i ei banii mirele putea s  plece împreun  
cu mireasa acas  la el. 

Pe drum, prietenii mirelui opreau i ei alaiul cerând 
de data aceasta miresei ca plat  tokâz (dokuz – cifra 
nou  în limba turc ), ce const  în nou  articole de 
îmbr c minte – batiste, ciorapi, c m i, prosoape, 
e arfe etc. a ezate pe un tergar pe care b ie ii i-l 
puneau pe umeri pe rând i îl dansau în mijlocul 
drumului. 

Ajun i la casa mirelui, nunta ii erau a tepta i cu 
preparate culinare specifice: ciorb  cu carne tocat  i 
orzi or, fasole sc zut  cu carne (oaie sau vit  – în 
prezent se prepar  i cu carne de pui), sarmale în foi 
de vi  cu iaurt sau sarmale în foi de varz , orez cu 
cuscus – orez cu lapte sau gri  cu lapte cu stafide i 
scor i oar , baclavale, sarailii. Se bea compot. La 
b iat acas  erau primi i cu rug ciuni din Coran iar 
apoi se trecea la dans. 

În zilele noastre familia b iatului vine s  pe easc  
fata i s  stabileasc  detaliile legate de c s torie. 
Dac  familiile erau de acord cu c s toria se stabilea 
data logodnei religioase – nî an. Nunta debuteaz  
acum joi seara, la sarmale cu participarea exclusiv  
a femeilor care sosesc în grupuri. Ele aduc daruri ce 
constau în bani înf ura i în prosoape. 

Vineri, la casa viitorului mire, de la 12 la 18 are 
loc o adunare - cemat care începe cu o rug ciune - 
meult. La aceast  rug ciune particip  b rba ii i 
imamul. „Ast zi, numai dac  sunt cununa i civil, 
imamii oficiaz  în prezen a reprezentan ilor tinerei i 
a tân rului, consilia i de martori spirituali (vekil 
anne i vekil baba) c s toria religioas .”5 
                                                 

5 Nuredin Ibram, Comunitatea musulman  din Dobrogea, 
Ed. Ex Ponto, Constan a, 2011, p. 141 
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i tineretul este invitat vineri de diminea  pân  
spre miezul nop ii la casa viitoarei mirese. Al turi de 
ei particip  viitorul cuplu, na ii, rudele i prieteni. 

Dup  rug ciune femeile trec la dans, prilej cu 
care se danseaz  muzic  oriental . Nunta începe cu 
cântecul Mîna selam Alekîm – A venit la voi! 

Sâmb t  diminea a, la casa mirelui are loc 
b rbieritul mirelui. Acest obicei este îndeplinit de 
prietenii mirelui. Nu exist  un repertoriu de cântece 
specific acestui ritual dar se interpreteaz  cântecele 
preferate ale mirelui. Dup  aceea se pleac  la na i 
(în prezent na ii pot fi musulmani sau cre tini, 
prieteni ai viitoarei mirese i ai viitorului mire) iar 
apoi cu to ii pleac  la mireas  acas . Are loc cununia 
civil  dup  care cu to ii se duc la ginere. Aici dansul 
este deschis de na i i de viitorii miri (dans de patru), 
iar apoi danseaz  doar viitoarea pereche (2), obiceiul 
numindu-se appaz sau Ya a. Acum li se ofer  
viitorilor miri cadouri ce constau din aur: br ri, 
l n i oare, monezi i bineîn eles se ofer  i bani. 
Dup  acest moment este invitat  toat  lumea la dans. 
Nunta se desf oar  ca la români, iar dac  na a este 
românc , la miezul nop ii face leg toarea miresei. 

Duminic  diminea  are loc o petrecere la casa 
ginerelui, unde, dup  modelul nun ilor române ti, se 
serve te ciorba de potroace sau ciorb  de burt . Cu 
acest prilej cei invita i fac glume pe seama priceperii 
tinerei neveste la preg tirea mânc rii, la sp latul 
vaselor etc. 

Rezisten a la cultura dominatoare (dacoromân ) a 
f cut ca întreaga colectivitate t tar  s  participe la 
procesul de identificare cultural . Repertoriul de 
cântece i jocuri s-a adaptat la condi iile socio-
economice, constituindu-se într-un element extrem 
de important în ceea ce prive te identitatea comuni-
tar . For a i t ria acestui repertoriu au determinat 
p strarea identit ii etnice, indiferent de opresiunea 
i dezna ionalizarea la care au fost supu i de-a lungul 

timpului t tarii dobrogeni. Repertoriul de nunt  al 
comunit ii cuprinde ast zi cântece i dansuri care 
nu au nicio baz  religioas , sau sunt preluate de la 
cre tini. Al i factori care au determinat acceptarea 
unor cântece propriu-zise, în ritualul nup ial au fost 
lipsa de crea ii noi i lipsa performerilor la instru-
mentele considerate tradi ionale: daulul i zurnaua. 

Ca o dovad  în plus a existen ei unui repertoriu 
t t resc consolidat, cunoscut i transmis de to i mem-
brii comunit ii, indiferent de vârst , sunt cântecele 
culese de mine i supuse cercet rii tiin ifice. V  
prezint din repertoriul de nunt  al t tarilor dobrogeni 
cântecele „Ay, ay anay” – „Vai, vai mam ” i „Ca lîk”. 

Primul este un cântec trist, ce exprim  tragismul 
desp r irii mamei de copilul ei. Cântecul face parte 
din fondul vechi de cântece al crea iei populare a 
t tarilor din Dobrogea. Textul poetic exprim  durerea 
unei mame c reia îi pleac  b iatul la armat . Este de 
fapt un vals. Tempo-ul este Adagio, dat de p trimea 
executat  la 58 (M.M.). 

Tiparul versurilor este octosilabic, acatalectic, 
constituind un indiciu al arhaismului acestei poezii. 
Rima strofelor rezult  din combina iile simetrice ale 
ultimelor podii (primul vers cu al doilea i al treilea 
vers cu al patrulea. Rela ia vers - rând muzical 
determin  coinciden a dintre dimensiunea rândului 
melodic cu cea a versului octosilabic. 

Gruparea pseudostrofei este de patru versuri. În 
acest cântec, datorit  scurtimii motivelor, repetarea, ce 
apare în finalul cântecului, consecin  a oralit ii, este o 
necesitate de ordin estetic. Prin repetare se asigur  
fixarea în memoria ascult torilor a textului povestit i 
implicit transmiterea acestuia genera iilor viitoare. 

Ritmul este giusto-silabic, iar forma strofei me-
lodice este fix , de tip binar AB. 

Sistemul sonor este mixolidic pe do evoluat dintr-o 
heptacordie acustic  cu structur  diatonic  (minor  – 
eolic pe re). Aceast  heptacordie are la origine o scar  
pentacordic  pe care o putem determina cu ajutorul 
sunetelor care se impun în melodie. Aceste sunete 
pilon la-sol-fa-mi-re, care se aud înc  de la început, 
formeaz  de fapt scheletul întregii desf ur ri melodice, 
iar prin atrac ia dintre ele suport  o motiva ie 
psihologic , estetic , social  i etnic  a sistemului. 
Ele confer  stabilitate melodiei, iar pienul, sunetul mi, 
consolideaz  prin prezen a sa sunetul re. Prin emanci-
pare, acest pien al turi de do- subton i si bemol, 
alte sunete emancipat tot din pieni, contribuie toate 
la evolu ia sistemului sonor spre mixolidic pe do. 

Sunetele re, la, fa, la din primul rând melodic, iar 
din al doilea rând melodic sunetele sol, fa, mi, re 
prin duratele lor se recunosc ca stâlpi melodici, sau 
„sunete st pânitoare”, a a cum le numea Anton Pan. 

Înc  din primul rând melodic se afirm  predilec ia 
pentru anumite intervale: intervalul de cvart  perfect  
ascendent : do-fa, re-sol, fa-si bemol, cvint  perfect  
ascendent  re-la i cvint  perfect  descendent  do-fa. 

Cel de-al doilea rând melodic, care se aude de 
trei ori, ne dezv luie preferin a pentru intervalele de 
ter  descendent : ter a mic  descendent  si bemol-
sol, ter  mare descendent  la-fa, ter  mic  des-
cendent  sol-mi, i ultima, ter  mic  descendent  
adus  mascat, prin mers treptat fa-mi-re. 

Ambitusul, de octav  perfect  define te structura 
melodiei. Formulele melodice se încadreaz  în 
intervale de ter , cvart  i cvint . Profilul rândurilor 
melodice este zigzag, iar acolo unde se atinge limita 
ambitusului în acut, mersul melodic este realizat 
treptat, ascendent i descendent. Pentru al doilea 
rând melodic fac precizarea c  profilul descendent, 
realizat cu ajutorul intervalului de ter  este specific 
structurii sonore primare, recunoscându-se în 
sunetele la-sol-fa-mi-re cele care au valori mai mari 
de p trime - doime (dac  am cumula cele dou  sunete 
la care se repet ) i doime cu punct pentacordia 
ini ial  din care a evoluat sistemul sonor pân  la 
mixolidic. 



REPERTORIUL DE NUNT  AL T TARILOR DIN DOBROGEA 

 
Buletinul AGIR nr. 1/2015  ianuarie-martie 41

Aceste „sunete st pânitoare” se reg sesc i în 
caden ele mediane, în interiorul strofei melodice 
(sunetul 6 al sistemului sonor pentru primul rând 
melodic i sunetul 4 al sistemului sonor pentru al 
doilea rând melodic) dar i în caden ele din finalul 
rândurilor melodice (sunetele 6 i 2). 

În caden ele interioare, prima realizat  pe treapta 
a asea se recunoa te rela ia de secund , iar în a 
doua se recunoa te saltul de ter  mare. Caden a 
final  se produce pe treapta a doua a sistemului 
sonor tot prin rela ia de secund . Aceste caden e, 
prin intervalul de secund , demonstreaz  substratul 
pentacordic din care a evoluat sistemul. 

Cel de-al doilea cântec „Ca lîk” are un caracter 
mai vesel fiind într-un tempo mi cat Allegro, cu 
p trimea executat  la 132 M.M. 

Tiparul versurilor este octosilabic, acatalectic, 
constituind un indiciu al arhaismului acestei poezii. 
Rima strofelor rezult  din combina iile simetrice ale 
ultimelor podii (primul vers cu al treilea i al doilea 
vers cu al patrulea). Rela ia vers - rând muzical 
determin  coinciden a dintre dimensiunea rândului 
melodic cu cea a versului octosilabic. 

Gruparea pseudostrofei este de opt versuri, ob inute 
prin repetarea ultimelor dou  versuri în strofa melodic . 
În acest cântec, datorit  scurtimii motivelor, repetarea, 
consecin  a oralit ii, este o necesitate de ordin estetic. 
A a cum am mai spus, prin repetare se asigur  fixarea 
în memoria ascult torilor a textului povestit i implicit 
transmiterea repertoriului genera iilor viitoare. 

Ritmul este giusto-silabic, iar forma strofei 
melodice este fix , de tip binar ABAvBv. 

Sistemul sonor este hexacordie diatonic . Aceast  
hexacordie are la origine o scar  prepentatonic  pe 
care o putem determina cu ajutorul sunetelor care se 
impun în melodie. Aceste sunete pilon la-sol-fa-re, 
care se aud înc  de la început, formeaz  de fapt o 
tetratonie diatonic . Ele confer  stabilitate melodiei, 
iar pienul, sunetul mi, care consolideaz  prin prezen a 
sa sunetul re, determin  o etap  superioar  în evolu-
ia sistemului sonor, atingându-se astfel o penta-

cordie diatonic . Prin emancipare, acest pien al turi 

de do- subton, un alt sunet emancipat tot din pien, 
contribuie la evolu ia sistemului sonor spre hexacordie 
la-sol-fa-mi-re-do. Sunetul re, treapta a doua a 
sistemului sonor, prin insisten a cu care revine în 
melodie, are func ie de coard  de recitare. 

Ambitusul, de sext  mare define te structura 
melodiei. Prin prezen a lor, ornamentele, apogiaturi 
simple i duble anterioare i posterioare, ajut  la 
înfrumuse area melodiei. Formulele melodice se 
încadreaz  în intervale de ter  i cvart . 

Profilul tuturor rândurilor melodice este crenelat. 
În caden ele interioare, realizate fie pe treapta întâi, 
fie pe treapta a treia a sistemului, predomin  rela ia 
de secund . Caden a final  se produce pe treapta 
întâi prin rela ia de secund . Aceast  rela ie de secund  
prin care se caden eaz  demonstreaz  substratul pre-
pentatonic din care a evoluat sistemul. 

În concluzie putem spune c  analiza celor dou  
melodii apar inând repertoriului nup ial la t tarii 
dobrogeni a eviden iat urm toarele aspecte: 

 profilul melodic preponderent descendent; 
 caden e interioare pe treptele 1 i a 3-a, a 2-a i 

caden ele finale pe treptele a 2-a i 1; 
 forma arhitectonic  a strofelor melodice este 

fix , de tip binar; 
 sistem ritmic este giusto-silabic; 
 toate cântecele se pot interpreta în grup, 

majoritatea servind ca melodii de joc. 
Se poate spune despre muzica tradi ional  a 

t tarilor dobrogeni c  parcurge o perioad  de pro-
funde schimb ri. Manifestate în planul crea iei i al 
interpret rii, toate aceste transform ri demonstreaz  
c  tradi ia nu a disp rut, ci doar se adapteaz  unor 
condi ii impuse de societate i progres. Dispari ia 
performerilor la instrumentele tradi ionale daulul i 
zurnaua a determinat adaptarea repertoriului la instru-
mente împrumutate din culturile etniilor conlocuitoare: 
orga electronic , clarinet, percu ie. În concluzie, putem 
spune c  men inerea în cadrul cultural dobrogean 
preponderent dacoromânesc a crea iei populare t t -
re ti demonstreaz  vigoarea acestor crea ii tradi ionale 
în medii ostile sau dezinteresate. 
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REPREZENTARI ALE RAPORTULUI  
SEC IUNII DE AUR ÎN MUZIC  

Lect. univ. dr. Octavian Denis VELESCU 

Universitatea „Ovidius“ din Constan a, Facultatea de Arte 

REZUMAT. Studiul marilor opere ale culturii universale, modul de realizare, precum i rela iile perfecte de 
complementaritate sau armonie ale acestora au constituit subiectul unor analize de real interes, atât pentru 
mediul artistic, cât i pentru cel tiin ific. Astfel, unul dintre cele mai interesante cazuri de interferen  dintre 
tiin  i art  se refer  la propor ionalitate. În spatele unui nume cu o real  înc rc tur  mistic  precum 

sec iunea de aur, raportul de aur sau propor ia divin , se afl  un tipar de construc ie care a stârnit mereu 
dezbateri, fiind r spândit pe scar  larg , pornind de la diverse structuri din natur , pân  la numeroase realiz ri 
artistice ce cuprind crea ii deosebite din arhitectur , arte plastice i muzic . 

Cuvinte cheie: muzic , propor ie, sec iunea de aur, structur . 

ABSTRACT. The study of the great works of the universal culture, the creation and perfect relations of 
complementarities or harmony of these was the subject of both artistic and scientific analysis. Thus, one of 
the most interesting cases of interference between science and art refers to proportionality. Behind mystical 
names such as golden section, golden ratio or divine proportion, we find a building pattern which always sparked 
debate, being spread widely, from various structures of nature to many outstanding artistic achievements that 
include creation of architecture, art and music. 

Keywords: music, proportion, golden section, structure. 

1. SEC IUNEA DE AUR 

Sec iunea de aur este denumirea atribuit  unui 
raport al propor iilor care apare peste tot în natur , de 
la configura ia unor plante sau forma cochiliilor unor 
nevertebrate pân  la imaginea galaxiilor în spiral . 
Aceasta îmbin  armonios propriet ile matematice i 
estetice ale propor iei, motiv pentru care a fost preluat  
de c tre creatori din diverse domenii artistice, de la arta 
plastic  i sculptur , pân  la arhitectur  i muzic . 

Prin sec iune de aur se în elege o rela ie de pro-
por ionalitate care se na te între un întreg i segmentele 
sale i care corespunde simetriei rapoartelor dintre 
întreg i subsegmentele sale. Aceasta mai poate fi 
întâlnit  sub diverse nume ca: raportul de aur, 
propor ia divin , sau  (phi). 

   

Sec iunea de aur se noteaz  cu , simbolul re-
prezentând prima liter  a numelui sculptorului grec 
Phidias (490-430 î.e.n) [1], considerat a fi primul 
artist care a utilizat acest raport în crea iile sale, 
printre care se num r  statuia lui Zeus din templul 
Olympia i Parthenonul din Atena [2]. Una dintre 
primele defini ii ale sec iunii de aur a fost formulat  
de c tre Euclid în jurul anului 300 î.e.n., care a 
definit acest raport ca medie i extrem  ra ie. Prin 

aceasta se în elege împ r irea unui segment astfel 
încât, raportul dintre întreg i segmentul mare s  fie 
egal cu raportul dintre segmentul mare i cel mic [3]. 

sau  a b
b c

. 

Dac  not m cu 1 segmentul mic i cu x 
segmentul mare atunci vom putea exprima raportul 

sub forma frac iei: 1
1
x x

x
. Prin înmul irea 

ambilor termeni cu x ob inem: x2 = x +1 sau ecua ia 

x2 – x – 1= 0 care are dou  solu ii:  x1 = 1 5
2

   i    

x2 = 1 5
2

 . Astfel, valoarea sec iunii de aur este 

un num r ira ional, fiind de fapt semisuma dintre 1 
i r d cina p trat  a lui 5: (1 + 5 ) / 2 = 

= 1,6180339887 [4]. 
Una dintre cele mai cunoscute aproxim ri ale 

sec iunii de aur este o serie numeric  cunoscut  sub 
numele de irul lui Fibonacci [5] în care raportul 
dintre fiecare doi termeni consecutivi este o exprimare 
a raportului de aur (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144...). Cu cât înaintâm mai mult în ir, cu atât raportul 
dintre termeni se apropie mai mult de valoarea lui 
Phi (1,618033...). 

1 / 1 = 1,000000   8 / 5 = 1,600000 
2 / 1 = 2,000000  13 / 8 = 1,625000 
3 / 2 = 1,500000  21 / 13 = 1,615385 
5 / 3 = 1,666666    34 / 21 = 1,618182 
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2. SEC IUNEA DE AUR ÎN MUZIC  

În muzic , sec iunea de aur poate ap rea în diverse 
ipostaze, reg sindu-se în construc ia de instrumente, în 
organizarea structurilor sonore sau la nivelul 
arhitectonic al pieselor muzicale. 

3. CONSTRUC IA DE INSTRUMENTE 

Unul din modurile de reprezentare al raportului 
de aur în domeniu muzicii este construc ia de instru-
mente. Matematicianul Mario Livio care a fost 
studiat fenomenul sec iunii de aur în cartea intitulat  
Sec iunea de aur. Povestea lui phi cel mai uimitor 
num r afirm  c  raportul de aur apare destul de des 
în construc ia viorii unde arcul de la baza intrumentu-
lui este centrat în segmentul corespunz tor sec iunii 
de aur de deasupra liniei centrale [6]. În anul 1969, 
lutierul Johann Goldfu  a executat în mod special o 
vioar  conform acestui tipar pe baza dimensiunilor 
elaborate de Matila Ghika, ce corespund întocmai 
propor iei divine [7]. 

În construc ia pianului prezen a raportului de aur 
se poate observa i mai concret printr-o simpl  
observare a claviaturii. Orice octav  (do-do, fa-fa, 
sol-soletc.) de pe orice instrument cu claviatur  con ine 
opt clape albe i cinci negre, toate aceastea însumând 
13 clape. Mai mult, în octava do-do de pild , clapele 
negre sunt împ r ite la rândul lor în grupuri de dou  
i trei elemente. Putem lesne observa c  aceast  

succesiune a termenilor corespunde întocmai irului 
lui Fibonacci (...2, 3, 5, 8, 13.). Unii teoreticieni 
sus in chiar c  sunetele reprezentative ale tonalit ii 
(fundamentala, ter a i cvinta acordului de tonic ) 
indic  clapele 1, 3, 5 i uneori 8. 

 

 

4. STRUCTURI SONORE 

O alt  form  de manifestare a sec iunii de aur în 
muzic  se refer  la organizarea materialului sonor. 
Asocierea se poate observa prin corelarea elemen-
telor din irul lui Fibonacci cu anumite intervale ale 
c ror valori corespund acestei succesiuni numerice. 
Raportat  la num rul de semitonuri de exemplu, 
aceast  serie numeric  corespunde urm toarelor in-
tervale muzicale: 2 semitonuri – secund  mare; 

3 semitonuri – ter  mic ; 5 semitonuri – cvart  
perfect ; 8 semitonuri – sext  mic ; 13 semitonuri – 
octav  m rit ; etc.. Pornind de la aceste intervale se 
pot realiza diverse sc ri muzicale sau alte tipuri de 
structuri sonore care pot fi imaginate drept o expresie 
muzical  a sec iunii de aur. 

O teorie interesant  este i cea care face referire 
la raporturile de frecven e dintre sunetele ce reies 
din cadrul rezonan ei naturale având la baz  frac iile 
determinate de Pitagora. Astfel, se pot corela diferite 
raporturi ale termenilor din irul lui Fibonacci, cu 
raporturi de frecven  (care sunt de fapt intervale 
muzicale). Astfel, raporturi ale primilor termeni din 
succesiune, formeaz  intervale stabile ce pornesc 
mai întâi din zona celor consonante perfect (prima, 
octav , cvint ) i se continu  c tre cele consonante 
imperfect raportul stabilindu-se în cele din urm  
undeva în zona sextei (mare/mic ). 

1 / 1 – prima perfect   - consonant perfect 
2 / 1 - octava perfect  - consonant perfect 
3 / 2 – cvinta perfect   - consonant perfect 
5 / 3 – sexta mare  - consonant imperfect 
8 / 5 – sexta mic   - consonant imperfect 
13 / 8 – un interval care se afl  între sexta mic   

i cea mare - consonant imperfect 
Acest lucru este eviden iat în lucrarea Propor ia 

divin , un studiu în frumuse ea matematic  [8] a lui 
H. E. Huntley care sus ine c  unisonul, al turi de 
octava perfect , sunt cele mai consonante intervale, 
iar expresia sec iunii de aur raportat  la rela ia 
intervalic  între sunete este sexta mic , ce reflect  
raportul 8 / 5. 

Pornind de la aceast  idee a corel rii raportului 
dintre anumi i termeni ai irului lui Fibonacci i 
intervalele muzicale, se poate realiza o evaluare a 
tuturor structurilor sonore cunoscute (a modurilor 
diatonice sau a sc rii majorului natural) i o re-
interpretare a lor prin prisma acestui raport. Acordul 
major, de exemplu, poate fi privit ca o reflexie clar  
a raportului de aur fiind construit dintr-o succesiune 
de sunete care în planul armonicelor corespunde 
exact termenilor din cadrul irului lui Fibonacci (1, 2, 
3, 5, 8 – do, do, sol, mi, do). 

În secolul XX, unii compozitori au realizat diverse 
lucr ri muzicale bazându-se tocmai pe acele structuri 
sonore ce implic  intervale sau acorduri realizate pe 
baza sec iunii de aur. Unul dintre ace tia este i 
compozitorul Béla Bartók (1881-1945), care a dezvol-
tat un sistem sonor deosebit prin construirea unor 
moduri (sc ri muzicale) care alterneaz  intervale ale 
c ror m rimi corespund termeniilor din ir (secunda 
mic  – 1; secunda mare – 2; ter a mic  – 3; cvarta 
perfect  – 5). 

Modelul 1:5 – realizat prin alternarea unei 
secunde mici (1) cu o cvart  perfect  (5): 

Do - do diez - fa diez – sol – do. 
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Modelul 1:3 – desf urat prin alternarea unei 
secunde mici (1) cu o ter  mic  (3): 

Do – do diez – mi – fa – sol diez – la – do. 

Modelul 1:2 – construit din alternan a unei 
secunde mici (1) cu o secund  mare (2). 

Do – do diez – mi bemol – mi becar – fa diez – 
sol – la – si bemol – do. 

Muzicologul Ern  Lendvai care a fost preocupat 
de analizarea lucr rilor compozitorului maghiar afirm  
în lucrarea Béla Bartók: An Analysis of his music c  
întreg sistemul cromatic utilizat de Bartók este bazat 
pe legile sec iunii de aur, în special pe seria numeric  
a lui Fibonacci.[9] Din acest punct de vedere, 
întreaga es tur  muzical  poate fi imaginat  ca o 
construc ie bazat  pe celule de 2, 3, 5, 8, 13 semi-
tonuri cu subdiviziuni care urmeaz  propor iile 
impuse de irul lui Fibonacci (8 = 5 + 3). Aceast  
idee poate fi observat  în finalul piesei Divertimento 
pentru orchestr  de coarde (1939) de Bartók, în care 
tema este prezentat  în cinci ipostaze, fiecare dintre 
acestea având un mod caracteristic de organizare. 
Procesul dezvolt rii are în vedere o cre tere bazat  
pe sec iunea de aur, în care anumite intervale cores-
pondente ale termenilor din ir sunt înlocuite, la un 
moment dat, de altele ce corespund altor termeni din 
acela i ir. 

În planul armonic, o astfel de organizare sonor  
este realizat  prin suprapunerea unor în l imi (frcven e) 
ale c ror raporturi intervalice corespund valorilor din 
seria numeric  amintit . Ia na tere astfel o structur  
sonor  denumit  generic acordul alfa (3,3,3,2,3,3,3.) 
care este format  dintr-o suprapunere de ter e mici 
(3 semitonuri) sudate la mijloc printr-o secund  mare 
(2 semitonuri). Prin asociere, acestea genereaz  noi 
intervale, ale c ror valoare în semitonuri corespunde 
i altor termeni din irul lui Fibonacci (2 + 3 = 5; 

5 + 3 = 8 etc.). 

  

 

Aceea i preocupare pentru structuri sonore 
realizate pe baza irului lui Fibonacci se reg se te în 
crea ia lui W. G. Berger. Acest sistem de construc ie 
al modurilor este prezentat pe larg în cartea sa 
Dimensiuni modale în care sunt expuse totodat  o 
mul ime de sc ri ce pot fi generate conform con-
ceptului amintit. Compozitorul realizeaz  mai multe 
tipuri de moduri (sc ri muzicale) denumite specii 
care se diferen iaz  în func ie de valoarea unit ii de 

m sur : specia I – semiton (0,5 tonuri); specia II – 
ton (1 ton); specia III – un ton i jum tate (1,5 tonuri). 
Acestea sunt grupate pe categorii în func ie de modul 
în care se realizeaz  construc ia: prin raportare fa  de 
sunetul ini ial – grupa A; sau prin raportare din treapt  
în treapt  – grupa B. Fiecare specie aduce cu sine înc  
trei forme complementare: inversarea descendent , 
distribu ia descendent  i inversarea ascendent . 

Autorul construie te primele moduri (grupa A) 
pornind de la cea mai mic  unitate structural  (semi-
tonul) utilizând un num r restrâns de termeni ai 
irului prin raportare a valorile rezultate fa  de 

sunetul fundamental. Ia na tere astfel un mod compus 
din dou  intervale ale c ror m rime în semitonuri 
corespunde primilor doi termeni (diferi i de 1) din 
succesiunea numeric : secund  mare (2 semitonuri) 
i ter  mic  (3 semitonuri). 

 
Parcurgând drumul de la simplu la complex, 

construc ia modurilor evolueaz  ad ugând treptat 
câte un nou interval a c rui valoare corespunde cu 
urm torul termen din irul lui Fibonacci. Urm rind 
acest tipar, Berger realizeaz  o serie de moduri 
utilizând pân  la apte termeni - diferi i de 1 - (2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34.). 

Cea de-a doua grup  (B) aduce o succesiune 
diferit  a sunetelor prin distribuirea intervalelor din 
treap  în treapt . Raportul intervalic dintre elemente 
cre te treptat cu o constant  egal  cu : treptele I-II 
= secund  mare (2); treptele II-III = ter  mic  (3); 
treptele III-IV = cvart  perfect  (5); treptele IV-V = 
sext  mic  (8); etc.. 

 

Cele dou  modalit i de construc ie reprezentate 
de grupele A i B vor genera apoi, prin modificarea 
unit ii de baz , o serie de noi moduri. În acest fel, 
modurile din grupa A din „specia II” vor fi constru-
ite prin utilizarea unor m rimi exprimate în tonuri 
fa  de sunetul ini ial, în timp ce în grupa B a 
„speciei III”, raportul intervalic dintre treptele conse-
cutive va avea valori pornind de la un ton i jum tate. 

5. STRUCTURI ARHITECTONICE 

În domeniul muzical se pot realiza anumite aso-
cieri cu raportul sec iunii de aur i în cadrul tiparelor 
de construc ie arhitectonic , în care m rimile ele-
mentelor constitutive ale lucr rii sunt organizate în 
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func ie de aceste propor ii (la nivelul desf ur rii în 
timp). 

Compozitorul Dan Constantinescu trateaz  pro-
blema utiliz rii sec iunii de aur ca principiu de 
construc ie în unele sonate bethoveniene în Studiul 
propor iei în Sonatele pentru pian de Beethoven [10]. 
Analiza arat  c  un num r destul de mare de lucr ri 
sunt alc tuite conform acestui principiu, care se 
reg se te atât la nivelul sec iunilor mari (ca expozi ie, 
dezvoltare sau repriz ), cât i în subarticula ii ale 
acestora (tema întîi sau tema a doua). i unele din 
lucr rile lui Mozart au fost subiectul unor astfel de 
analize. Douglas Webster, spre exemplu, a ar tat în 
lucrarea Golden Mean Form in Music c  aproape 
toate sonatele lui Mozart sunt realizate pe baza 
acestui raport [11]. În aceea i direc ie se situeaz  i 
cercetarea matematicianului american John F. Putz 
care dezbate folosirea sec iunii de aur în construc ia 
sonatelor pentru pian de Mozart, în articolul s u 
intitulat Sec iunea de aur i sonatele pentru pian de 
Mozart[12]. Analizele s-au bazat pe raportarea celor 
dou  segmente ale formei de sonat : expozi ia - pe 
de o parte - i dezvoltarea cu repriza - pe de alt  
parte. Calculul m rimilor s-a realizat prin num rarea 
m surilor componente. Rezultatele au indicat faptul 
c  bara dubl  care marcheaz  sfâr itul expozi iei i 
începutul sec iunii dezvolt rii este plasat , de regul , 
la aproximativ 38% din distan a întregii sec iuni, 
delimitând astfel o împ r ire a celor dou  segmente 
conform principiului sec iunii de aur. Cu alte cuvinte, 
acest moment de demarca ie este sinonim deseori cu 
raportul phi [13]. 

Se pare c  i în lucr rile lui Claude Debussy 
(1862-1918) se pot realiza anumite corela ii la 
nivelul construc iei cu principiul sec iunii de aur. În 
Debussy in proportion[14], Roy Howat afirm  c  în 
lucrarea Reflets dans l’eau (Reflec ii în ap ) punctul 
culminant apare în m sura 55, iar prima repriz  a A-
ului în m sura 34, între cele dou  stabilindu-se un 
raport apropiat num rului de aur. Autorul afirm  tot-
odat  c  organiz ri asem n toare pot fi întâlnite i în 
alte lucr ri ale aceluia i compozitor precum: Mer 
(Marea) sau Jardins Sous la Plie (Gr dini sub ploaie) 
[15]. 

Un alt muzician preocupat de principiul sec iunii 
de aur a fost, dup  cum am v zut, compozitorul 
maghiar Béla Bartók. Raportul de aur se reflect  uneori 
i ca tipar de construc ie pentru anumite lucr ri din 

crea ia sa. Muzicologul Ernö Lendvai consider  de 
pild , c  în prima parte din Sonata pentru dou  
piane i percu ie se întrevede o posibil  construc ie 
pe baza simetriei prin sec iune de aur. Aici punctul 
de separare indic  m sura 274 dintr-un total de 443 
i corespunde din punct de vedere muzical cu 

începutul reprizei. Similar, în prima parte a Divertis-
mentului repriza apare în m sura 348, indicând fa  
de totalul de 563 m suri, aceea i rela ie bazat  pe 
sec iunea de aur [16]. 

Într-o alt  lucrare a lui Bartók - Muzic  pentru 
coarde, celest  i percu ie - cele 89 de m suri din 
prima parte sunt împ r ite în dou  sec iuni de 55 i 
respectiv, 34 de m suri, indicând o leg tur  direct  
cu irul lui Fibonacci. Fiecare segment este apoi 
divizat prin schimb ri dinamice sau timbrale în 
subsec iuni care se supun aceleia i propor ii: 34 i 
21 - primul segment, 13 i 21 - cel de-al doilea [17]. 
Evolu ia piesei este realizat  astfel, printr-o 
acumulare treptat  de tensiune c tre culmina ia care 
se afl  în punctul sec iunii de aur, climaxul fiind 
subliniat prin cea mai puternic  nuan  la nivel 
dinamic dar i prin instrumenta ie sau scriitur . 

 

6. CONCLUZII 

Dup  cum am v zut, prezen a sec iunii de aur în 
planul sonor nu poate fi neglijat . Structurile sonore 
ce corespund propor iei divine se reg sesc în diverse 
ipostaze, de la sistemul modal pân  la cel tonal sau 
neomodal. Asem n tor, unele acorduri sau r sturn ri 
ale unor acorduri uzuale pot fi privite, la rândul lor, 
ca o expresie muzical  a sec iunii de aur format  
prin suprapunerea unor intervale ce se dovedesc a fi 
corespondente termenilor din irul lui Fibonacci. 
Berger afirm , c  multe dintre aceste grupuri de sunete 
le întâlnim frecvent, atât în muzica popular , cât i 
în cea clasic  [18]. Astfel, sec iunea de aur contribuie 
uneori (în mod natural sau artificial) la formarea 
organic  a materialului sonor, fiind întâlnit, atât în 
sc ri muzicale precum moduri diatonice (pentatonice 
sau heptatonice) sau în tonalit i (majore ori minore), 
cât i în diverse structuri armonice. Un exemplu în 
acest sens este acordul major, care poate fi privit i 
ca o selec ie natural  a unor sunete în urma aplic rii 
irului lui Fibonacci pe seria armonicelor superioare 

(1, 2, 3, 5, 8), dar i ca elaborarea unei structuri 
sonore, ob inut  prin raportarea valorii seriei amintite 
la con inutul în semitonuri al intervalelor componente, 
element caracteristic limbajului bartókian (3 + 5 = 8). 
Despre acela i acord major, Matila Ghika citându-l 
pe A. Denéréaz în lucrarea Estetic  i teoria artei, 
sus ine c  pozi ia lui mi în cvinta do-sol se situeaz  
în punctul sec iunii de aur, ba mai mult, i acordul 
major cu septim  mic  corespunde acelora i principii 
de construc ie. Aceea i structur  sonor  este întâlnit  
i în muzica lui Bartók, ca rezultat al suprapunerii 

unor intervale construite pe principiul raportului divin 
(3+2+3). Putem spune deci, c  raportul de aur favo-
rizeaz  formarea unor sonorit i deosebite fiind utilizat, 
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atât în mod voluntar, cât i involuntar, stabilindu-se 
drept un element comun în mai multe limbaje de 
compozi ie. 

Din cele mai vechi timpuri, simetria pe baza sec i-
unii de aur apare ca element constitutiv în construc ia 
unor lucr ri artistice sau arhitecturale. În muzic  acest 
tip de rela ionare a segmentelor componente se poate 
reg si în anumite lucr ri muzicale la diferite sc ri de 
m rime, reprezentând de cele mai multe ori, nu un 
principiu de construc ie declarat, ci mai degrab  o 
form  ascuns  dictat  de ra iuni de ordin estetic. Din 
acest motiv, unii muzicologi au fost preocupa i de 
descoperirea i analizarea acestui principiu de simetrie 
bazat pe sec iunea de aur în diverse crea ii muzicale, 
din diferite curente artistice, stiluri sau perioade 
istorice. Îns , în lipsa unor afirma ii directe ale crea-
torilor asupra utiliz rii con tiente a propor iei divine 
în lucr rile lor, descoperirea i asocierea acestora cu 
principiul sec iunii de aur r mâne doar o opera ie de 
analiz  care nu poate demonstra c  acesta a fost un 
tipar inten ionat de construc ie, decât poate la nivel 
subcon tient. 
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Motto: 

Nebunii în elep i o iau înaintea viitorului. 

 (Gabriel Garcia Marquez) 

APLICAREA TEORIEI SISTEMELOR  
LA DEZVOLTAREA DESCRIERII TIPOLOGIEI 

UMANE DIN DOMENIUL CREA IEI 

Prof. dr. ing. Nicolae VASILE 

Universitatea „Valahia“ din Târgovi te,  
AGIR – Pre edintele Cenaclului literar „Literar ing” 

REZUMAT. Teoria sistemelor, care are o serie de aplica ii tehnice, tinde s  fie tot mai mult utilizat  în domeniul 
tiin elor umaniste i în art . Abordarea sistemic  a acestora ofer  posibilitatea explic rii unor fenomene 

inexplicabile pân  acum la nivelul calitativ sau chiar cantitativ. Se constat  astfel, c  aspectul alternativ al multor 
fenomene tehnice se transfer  în explicarea ciclicit ii multor tr iri, crea ii artistice sau filozofice, extinzând 
ciclitatea spa ial  intuit  de Lucian Blaga la o evolu ie similar , dar în timp, a mai multor categorii de fenomene. 

Cuvinte cheie: sistem, tehnic , art , tr ire.  

ABSTRACT. Systems theory, which has a number of technical applications tends to be increasingly used in 
humanities and arts. Their systemic approach offers the possibility of explaining some unexplained 
phenomena in the qualitative or quantitative. It thus appears that alternative aspect of many technical 
phenomena in explaining cyclical transfer of many experiences, artistic or philosophical works, expanding 
space cyclicity of Lucian Blaga inferred a similar pattern, but over time, several categories of phenomena. 

Keywords: system, technology, art, feelings. 

1. INTRODUCERE 

Odat  cu progresele tiin elor exacte i verificarea 
practic  a rezultatelor acestora prin evolu ia tehnicii 
de calcul i implicarea acesteia în tot mai multe 
domenii ale vie ii i societ ii, asist m la o tendin  
de trecerea a barierei de aplicabilitate a acestora spre 
tiin ele umaniste i domeniile artistice, precum i 

spre încercarea de explicare a unor tr iri delicate 
precum cele din domeniile crea ie i iubirii. De altfel 
marii deschiz tori ai domeniului tehnicii de calcul, 
Norbert Wiener i Grigore Moisil au intuit înc  din 
anii `50 c  metodele nou create vor da rezultate 
remarcabile abia când vor p trunde i în domeniile 
netehnice precum via , societate, gândireetc., iar 
Nae Ionescu, marele logician i filozof interbelic î i 
deschidea activitatea didactic  de la Universitatea 
Bucure ti cu studiul epistemologiei iubirii [1, 6]. 

Marile personalit i interdisciplinare ale istoriei, 
care au avut rezultate remarcabile i în tiin ele exacte 
i în cele umaniste, au fost în acela i timp i mari 

creatori de tehnic , inventatori, dar i mari arti ti, au 
intuit demult c  exist  ni te leg turi între toate aceste 

domenii, c  matematica i tr irea pot avea multe în 
comun. Evolu ia ulterioar  tinde s  confirme acest 
tulbur tor adev r. [3] 

2. BAZELE TEORETICE 

Teoria sistemelor introdus  de c tre tefan 
Odobleja în anul 1938, pentru explicarea unor feno-
mene din domeniul psihologiei, i dezvoltat  ulterior 
de c tre Norbert Wiener, a stat le baza unei explozii 
de aplica ii, marea lor majoritate din domeniul tehnic. 
Reglarea temperaturilor, presiunilor, tura iei, pozi iei, 
curen ilor, tensiunilor etc., cu o deosebit  precizie, a 
devenit un fapt unanim acceptat ca posibilitate pe 
scar  industrial . Schema general  a unui asemenea 
sistem este cea din (fig. 1) 

Orice m rime, notat  cu valoarea ei de ie ire 
din sistem (e), poate fi reglat  s  ajung  la o valoare 
prescris  a acesteia (i), dac  exist  un traductor al 
acesteia (T), este cunoscut  regula de reglare im-
plementat  printr-un regulator (R) i exist  resursele 
necesare (E). Norbert Wiener mai denumise teoria 
sistemelor drept teoria atingerii intelor. 
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În func ie de natura intelor propuse, r spunsul în 
timp, care reprezint  evolu ia în timp a m rimii 
reglate la ie irea din sistem, este de tipul exponen ial 
(fig. 2), unde aceasta tinde s  ajung  la o valoare 
int  i se consider  c  aceasta se întâmpl  teoretic la 

infinit, practic dup  patru constante de timp (T), 
aceasta având semnifica ia din figur . Acest gen de 
sistem se mai cheam  i de ordinul I, dup  ecua ia 

matematic , în transformat  Laplace, care îl modeleaz . 
Este cazul inelor imposibil de atins, dup  care alergi 
toat  via a plasându-te totdeauna sub nivelul lor. 
Dup  un astfel de model func ionez  toate religiile, 
toate sistemele politice dogmatice. 

În figura 3 este prezentat cazul r spunsului în timp 
oscilant, ciclic, cu trei variante convergent, permanent, 
respectiv divergent, fa  de inta propus . 

 
 

Fig. 1. Modelul unui sistem cu reac ie invers  
 

 
 

Fig. 2. R spunsul în timp, de tip exponen ial, al unui sistem de ordinul I. 
 

 
 

Fig. 3. R spunsurile în timp, de tip ciclic, convergent, permanent respectiv divergent, ale unui sistem de ordinul II. 
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Dup  ecua ia matematic  în transformat  Laplace, 
acest tip de sistem ete unul de ordinul II. Acesta 
modeleaz  tipurile de fenomene în care intele sun 
atinse, dep ite de mai multe ori, dar tot de atâtea ori 
se revine sub nivelul propus al acestora, important  
fiind situa ia dup  un anumit timp la care s-ar a tepta 
o stabilizare. 

3. APLICA IE ÎN DOMENIUL 
DESCRIERII TIPOLOGIEI UMANE 

3.1. Abordarea sistemic  

Dac  privim diferitele forme de activitate uman , 
constat m c  unele sunt de tipul cumulativ, când omul 
se formeaz  i tinde spre o int  definit  sau auto-
definit , altele sunt repetabile, cu rezultate i pozitive i 
negative, dar care se desf oar  într-un timp definit 
respectând curgerea conven ioanal  a timpului. 

Activit ile de crea ie, în care omul pune mult  
pasiune, care tind adesea s -l rup  de via a curent , 
îi creaz  acestuia sentimentul c  nu mai tr ie te în 
timpul real ci s-a desprins de acesta într-un timp 
propriu, întorcându-se sau nu ulterior la o via  
conven ional  [2]. 

În figura 4 sunt prezentate grafic diferite tipologii 
umane, comportamente, evolu ii în timp real sau în 
afara timpului, utilizând, ca instrument de analiz  
matematic , teoria sistemelor, adic  r spunsurile ex-

ponen ial, ciclic convergent, ciclic permanent i ciclic 
divergent. 

Din punctul de vedere al rela iei via -divinitate, 
reprezentate în figur  ca dou  drepre paralele, omul 
poate fi euclidian, via a lui ia contact cu divinitatea 
doar la infinit, adic  niciodat , sau neeuclidian, care 
î i popune s  comunice cu divinitatea într-un timp 
fictiv inclus sau nu în via a sa. 

Curba (1) reprezint  evolu ia unui om perfec ionoist, 
care nu-i asum  niciun fel de riscuri, care tinde s - i 
ating  intele propuse într-un timp real, curbele (2), 
(3) i (4) repezint  un om intreprinz tor, care î i 
asum  riscuri, i care, func ie de riscurile asumate i 
rezultatele ob inute, poate fi categorisit în echilibrat, 
oscilant sau dezechilibrat. 

Curbele (5), (6) i (7) reprezint  omul care creaz , 
i care când intr  pe aceste c r ri, în momentele de 

intensitate extrem , se rupe de curgerea timpului real i 
într  într-un timp propriu, punctele F, H, I, din (fig. 4), 
în care, în alternan ele pozitive, cele notate cu „+”, se 
afl  înaintea timpului real. Probabil la aceste momente 
se referea Gabriel Garcia Marquez!... 

Acestea sunt momentele de mare viziune i pre-
moni ie, sunt momentele de inspira ie maxim  ale 
crea iei. Dar exist  i alternan ele negative, cele notate 
cu „-”, când omul intr  în momente de depresie ex-
cesiv , din care poate ie i, curba (5), unde via a îl 
recupereaz  i reintr  în timpul real, în punctul G, sau, 
în cazurile reprezentate de curbele (6) i (7), omul 
ajunge ca la una din alternan ele negative, într-unul 
din momentele de depresie extrem , s  ajung  la 
sinucidere, f r  s  mai reintre în timpul real niciodat . 

 

 
 

Fig. 4. Tipurile de oameni dup  modul de raportare la axele vie ii, activit ii i divinit ii [5]. 
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Cazul din curba (5) este unul special, pentru c  
este omul care, ca decizie, acceptase ideia mor ii, dar, 
ca fapt, s-a reîntors în timpul real, în ultimul moment. 
Este a a zisul ”mort viu”!... Acesta are gustul amar 
al rat rii dar pe cel dulce al con tientiz rii momen-
telor de sclipire i viziune pe care le-a avut la un 
moment dat. 

Omul credincios este acela care, în oricare din 
momentele vie ii, î i asum  o evolu ie exponen ial  
spre divinitate. Punctul J poate fi plasat oriunde pe 
axa vie ii! El este neeuclidian ca decizie, dar este 
euclidian ca fapt , pentru c  i el ajunge la divinitate 
la infinit, adic  niciodat . Ordinea succed rii tuturor 
acestor forme de tr ire poate fi oricare pe parcursul 
vie ii unui om. 

Omul necredincios sau ateu este euclidianul pur, 
pentru c  evolueaz  permanent pe axa vie ii paralel 
cu divinitatea, chiar dac  se perfec ioneaz  i este 
intreprinz tor (curbele (2), (3), respectiv (4)). 

3.2. Abordarea poetic  [4] 

Alternativele crea iei 

S  vezi ce nu fac al ii 
i s  faci tu, e o onoare, 

se cheam  inovare, 
este sclipire, nu întâmplare, 
n-o poate face chiar fiecare, 
obose te, dar nu doare. 
S  observi ce al ii fac, 
s  le aduni, 
s  le pui cap la cap, 
adaugi ce faci tu, 
apoi le legi cu sufletu’, 
a tep i, dac  cite te cineva, 
i îi va pl cea, 

proz  se va chema. 
Este munc  mult , e sudoare, 
obose te i chiar doare. 
Poezia, este altceva, 
nu po i s  scrii, 
oricâte vei vedea, 
vei observa 
sau vei sintetiza. 
Poezia nu-i un scris, 
poezia e un vis. 
Ai vrea ceva, nu po i avea, 
ai vrea s  fii, dar cum, nu tii, 
ai vrea s  faci, nu ai cu ce, 
i te treze ti, începi s  scrii. 

O poezie iese, dac  ai har, 
dac  nu, strici somnul în zadar. 
 

Dac  nu am, nu fac, nimic nu mai pot fi, 
la ce folos atunci mai m-a  trezi?... 

M  mai trezesc s  scriu o poezie 
sau dorm somnul lung,... pe ve nicie!.. 
 
Crea ie divin  

Din nefiin  în fiin , 
din dorin  i putin , 
ne-ai creat cândva pe to i, 
ca s  ne ar i c  po i! 
 

S  ne fie nou  bine, 
ne-ai dat credin  înTine, 
dovad  de prietenie, 
ne-ai l sat Fiu’-n custodie! 
 

S  avem o via  plin , 
din puterea Ta divin , 
am putut crea i noi, 
art , tiin , dup  nevoi. 
 

Cu înv are i insisten , 
f r  a pierde din credin , 
ne-ai dat destul  competen , 
pentru o bun  existen ! 
 

Trufia noastr  f r  m sur , 
a rupt, cu Tine, orice leg tur , 
al T u fiu, dat garan ie, 
noi l-am ucis-o din l comie! 
 

Fiindc  te-ndoie ti de noi, 
i-ai luat Fiu’-’napoi, 
i ne dai din când în când 

câte-un semnal pe P mânt. 
 

P mântul verde, fost plin de via , 
azi, un pustiu pierdut în cea , 
asta-am putut face, noi, 
pentru îngustele nevoi! 
 

Ia-ne Doamne din dorin e, 
ia-ne Doamne din putin e, 
s  nu mai putem strica, 
fac -se iar,... voia Ta!... 
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TIIN A ASCUNS  ÎN ART  

Conf. univ. dr. Ion CODRESCU 

Universitatea „Ovidius“ din Constan a, Facultatea de Arte 

REZUMAT. tiin a i arta sunt v zute, în general, ca dou  domenii diferite, de i ele au puncte comune, se 
sprijin  i se completeaz  reciproc. Comunicarea tiin a ascuns  în art  prezint  câteva exemple din istoria artei 
universale care demonstreaz  c  realizarea acestor crea ii din domeniul arhitecturii i picturii n-ar fi fost 
posibil  f r  o real  baz  de cuno tin e exacte venite din domeniul tiin ei. F r  calcule tiin ifice n-am fi avut 
ansambul megalitic Stonehenge, Piramida lui Keops, Partenonul, catedralele gotice i alte edificii care se 
înscriu în patrimoniul umanit ii. Villa Rotonda, proiectat  de arhitectul Andea Palladio, este o perfec iune a 
raporturilor, suprafe elor i propor iilor dictate de calcule tiin ifice, iar receptarea ei vizual  îl face pe privitor 
s  simt  raporturi sonore, muzicale. F r  cuno tin e temeinice de perspectiv , f r  tehnologia camerei 
obscure i a lentilelor, Leonardo da Vinci, Jan Vermeer i Antonio Canaletto nu ar fi pictat unele din capodoperele 
lor. Num rul de aur, folosit atât de matematicieni, cât i de filozofi, compozitori i arti ti, este elementul care 
se reg se te în toate timpurile, din antichitate pân  în zilele noastre. 

Cuvinte cheie: tiin , art , desen tiin ific, num rul de aur, ritm. 

ABSTRACT. Science and art are seen as two different fields, even though both of them have many common 
elements, and in a sense „complete” each other. The paper Science Hidden in Art presents some examples 
from the history of architecture and painting which show that these creations have been possible due to a real 
knowledge of both science and art. Without scientific knowledge, we couldn’t have the Stonehenge megalithic 
ensemble, the Great Pyramid, the Parthenon, the gothic cathedrals and many other treasures of world 
architecture. Villa Rotonda, by Andrea Palladio, has not only a perfect symmetry of surfaces and proportion, 
thanks to the scientific knowledge of architecture, but it also gives a musical harmony of spatial perception 
when the viewer watches it. Also, the masterpieces of Leonardo da Vinci, Jan Vermeer and Antonio Canaletto 
are rooted in a profound knowledge of perspective, of using lens and a camera obscura. The Golden Ratio has 
been used by mathematicians, philosophers, composers and artists throughout time. The Golden Ratio is 
omnipresent in art and nature, and it is an important element which makes a bridge between different 
periods of time: from Antiquity to the present day. 

Key-words: science, art, scientific drawing, golden ratio, rhythm.  

1. PREAMBUL 

„Pentru a- i dezvolta o minte complet  trebuie s  
studiezi tiin a artei i arta tiin ei. Trebuie s  înve i 
cum s  vezi, deoarece toate lucrurile sunt conectate 
unele cu altele” (Leonardo da Vinci).  

 

tiin a i arta reprezint , f r  îndoial , dou  dintre 
activit ile fundamentale ale crea iei spiritului uman 
de-a lungul istoriei. Cercetând rela iile i interferen-
ele dintre aceste dou  domenii, putem observa c  

între ele exist  multe similitudini i diferen e, iar în 
diferite perioade acestea s-au dezvoltat în strâns  
leg tur , au avut puncte comune i s-au completat 
reciproc. Este suficient s  ne gândim la ansamblul 
megalitic Stonehenge – o capodoper  a neoliticului – 
în care „ tiin a inginereasc ” a acelui timp str vechi 
se combin  cu arta. Dac  încerc m s  analiz m 
Piramida lui Keops, Partenonul sau Catedrala 
din Chartres vom descoperi tiin  dincolo de forma 
pur  a piramidei, vom g si la templul grec atât 
num rul de aur, cât i o metod  bazat  pe calcule 
tiin ifice pentru a folosi linii curbe cu scopul de a 

crea iluzia liniilor drepte din celebrul edificiu i vom 
afla tiin a me terului medieval francez de a ridica 
acea siluet  arhitectonic  gotic  ce înfrunt  timpul 
de câteva secole. De asemenea, în Rena terea din 
Italia, cupola de la Domul din Floren a sau de la 
Catedrala Sfântul Petru din Roma sunt m rturii 
evidente ale artei care s-a sprijinit pe tiin . Prin-
cipiul camerei obscure, cunoscut înc  din timpuri 
str vechi, perspectiva i lentilele au fost folosite cu 
succes de mul i pictori. Jan Vermeer i Antonio 
Canaletto s-au bazat pe camera obscur  – o inven ie 
tehnic  – pentru a ob ine efecte uimitoare în re-
producerea realit ii i în redarea poetic  a peisajului 
înconjur tor. Villa Rotonda din Vicenza, Italia se-
colului XVI, reprezint  acel edificiu în care creatorul 
s u a cumulat tot ceea ce tia despre propor ii, 
despre numere echivalate în suprafe e i volume, 
în alternan e de plin i gol, în a a fel încât privitorul 
nu observ  cât  tiin  a ascuns arhitectul Andrea 
Palladio în capodopera sa. Exemplele ar continua cu 
arti tii neoimpresioni ti care s-au bazat pe studiul 
tiin ific al culorilor, cu pictorii din curentul op-art 

sau cu Jeff Koons i Anish Kapoor care au utilizat 
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atât cuno tiin e din domeniul tiin ei, cât i mijloace 
din tehnologia actual  pentru a- i crea operele lor de 
art . Nu inten ion m s  trat m aceast  tem  în mod 
exhaustiv, ci dorim s  ne oprim doar la dou  
momente din istoria artei care sunt foarte sugestive 
pentru a exemplifica i argumenta subiectul comuni-
c rii noastre. Aceste dou  momente sunt: Leonardo 
da Vinci i Andrea Palladio. 

2. LEONARDO DA VINCI – SINTEZA 
DINTRE TIIN  I ART  

„O cercetare omeneasc  nu se poate numi ade-
v rat  tiin , dac  n-a fost trecut  prin dovedirea 
matematicilor” (Leonardo da Vinci).  

2.1. Uomo universale / Omul universal 

Rena terea este una dintre perioadele istoriei 
umanit ii în care tiin a i arta erau nedesp r ite, 
iar unii creatori activau cu acela i succes în ambele 
domenii. Umanismul Rena terii pozi iona omul în 
centrul universului i îl înf i a ca pe o persoan  cu 
puteri nelimitate în capacitatea sa de a se dezvolta i 
de a aborda toate domeniile cunoa terii, pentru a se 
împlini în plan spiritual i pentru a în elege i st pâni 
universul în care tr ie te. Astfel, Rena terea italian  
a fost perioada ideal  când conceptul antropocentrist 
a fost preluat de la filosoful antic Protagoras care 
spunea: „Omul este m sura tuturor lucrurilor”. Tot 
în Rena terea italian , Leon Battista Alberti a gândit 
i definit conceptul „uomo universale” (om universal, 

om cu preocup ri multiple) – acel tip de persoan  
care trebuia s  aib  cuno tin e temeinice i s  activeze 
în mai multe domenii. Leonardo da Vinci a în-
truchipat magistral conceptul de uomo universale 
i a r mas în istoria umanit ii ca cel mai cunoscut 

inventator, om de tiin , matematician, geolog, 
anatomist, cartograf, botanist, pictor de geniu, arhitect, 
muzician i scriitor. Spiritul s u deschis la tot ceea ce 
însemna tiin  i art  l-a condus spre domenii atât de 
diferitre în aparen , dar atât de apropiate în pro-
funzime, deoarece geniul lui Leonardo da Vinci g sea 
întotdeauna elemente pe care s  le tranfere dintr-un 
domeniu în altul i vedea ceea ce nu era de v zut. 
Pentru el, lumea trebuia cunoscut  ca totalitate, nu 
fragmentar, de la firele de iarb  la furtuna care se 
dezl n uia i de la zborul p s rii la figura uman . 

2.2. La pittura è una cosa mentale 

Leonardo da Vinci a asimilat tot ceea ce creadea 
el c  avea nevoie din climatul intelectual, umanist, 
tiin ific i artistic al Floren ei Medicilor, pentru a 

crea o sintez  proprie în gândirea sa bazat  atât pe 
date i analize exacte, rezultate din cercet rile i 
experimentele sale, cât i pe observa iile, reflec iile, 
contempla iile i medita iile sale asupra naturii. 
Floren a Medicilor însemna acel climat extraordinar 
de favorabil al interferen elor dintre tiin  i art . 
Prin afirma ia sa c  pictura nu este retoric  sau 
experiment, ci fapt mental („la pittura è una cosa 
mentale”), Leonardo da Vinci scoate în eviden  
natura dubl  a artei: ea este i cosa, i mentale, i 
materie / lucru, i spirit. Într-adev r, Leonardo da 
Vinci a st pânit atât materia pictural , cât i spiritul 
acestei arte când a introdus cu subtilitate atâtea 
simboluri i semnifica ii în fiecare din capodoperele 
pe care ni le-a l sat mo tenire în atâtea muzee. 
Cuno tin ele sale din domeniul tiin ific l-au ajutat 
s  g seasc  o unitate de m sur  între natur  i om, 
între cosmos i f ptura uman . Leonardo da Vinci 
este creatorul desenului tiin ific, deoarece schi ele 
i studiile sale dup  corpul uman trec din domeniul 

artistic în domeniul tiin ific, prin rigoare, prin 
detaliile foarte exacte, prin cercetarea esuturilor i a 
mu chilor în cele mai diferite pozi ii. 

3. ANDREA PALLADIO I C UTAREA 
ARMONIEI PERFECTE 

„Când v d un edificiu care m  emo ioneaz  simt 
muzic  în interiorul meu” (Pitagora).  

3.1. tiin a organiz rii suprafe elor  
în arhitectur  prin numere 

„Acelea i caracteristici care încânt  ochiul fac 
pl cere i urechii” (Leon Battista Alberti). 

 

Villa Rotonda, proiectat  de arhitectul Andrea 
Palladio în secolul al XVI-lea, este o capodoper  a 
arhitecturii universale din toate timpurile care a fost 
inclus  pe lista patrimoniului mondial UNESCO. De 
asemenea, aceast  cl dire ne pare familiar , atunci 
când o vedem pentru prima dat , deoarece ea a fost 
copiat , ulterior i în prezent, de cele mai multe ori 
pentru construc ii civile i re edin e particulare de lux, 
în Germania, Anglia, S.U.A. i în ri din America de 
Sud, f r  s  fie egalat  în frumuse e i armonie. 

Talentul ie it din comun al tân rului Andrea 
Palladio, lucrând ca cioplitor în piatr , dup  anul 
1530, la Cricoli, lâng  Vicenza, pe un antier unde 
se reconstruia o vil  în stil clasic, a fost descoperit 
chiar de proprietarul edificiului. Este vorba de 
contele Gian Giorgio Trissino, c rturar, dramaturg, 
poet, umanist, teoretician în domeniul literaturii i 
arhitect amator. El avea s -l ia pe tân rul cioplitor 
în piatr  sub aripa sa protectoare, pentru a se îngriji 
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de studiile sale, de c l toriile pe care trebuia s  le 
efectueze la Roma, cu scopul de a cunoa te arhitec-
tura antic  sau s -l introduc , mai târziu, în cercurile 
umaniste italiene. Tot Gian Giorgio Trissino îi 
schimb  numele din Andrea di Pietro della Gondola 
în Andrea Palladio, dup  zei a Pallace. Edificiul la 
care lucra ucenicul Andrea Palladio urma s  devin  
o academie sub patronajul contelui Trissino, unde 
tinerii studiau matematica, autorii clasici, filozofia i 
muzica. Prin intermediul lui Trissino, Andrea Palladio 
avea s  cunoasc  mul i aristocra i din Vicenza care, 
ulterior, îi vor comanda lucr ri de arhitectur  pe care 
le va realiza în zona respectiv . 

Villa Rotonda, cunoscut  i cu denumirile de Villa 
Capra sau Villa Almerico, a fost proiectat  pe vârful 
unui deal, pentru ca proprietarul s  aib  o priveli te 
frumoas , neîngr dit  de alte construc ii. Planul se 
bazeaz  pe o form  de p trat intersectat cu o cruce, 
ambele înscrise într-un cerc, col urile cl dirii i 
centrul porticurilor atingând circonferin a cercului. 
Interiorul cuprinde un mare hol rotund acoperit de o 
cupol . Holul este înconjurat de camere pe toate 
laturile cl dirii, la parter i la etaj. Edificiul este 
complet simetric, cu câte un portic în hexastil, pe 
fiecare din cele patru laturi ale sale. De i vila este 
proiectat  s  fie simetric  pe toate cele patru fa ade, în 
compozi ia exterioar , exist  mici elemente de 
asimetrie (la trepte, la retragerile de zid, înaint rile de 
plan etc.), plasate cu m iestrie de arhitect, aproape 
neremarcate de privitor, pentru ca ansamblul s  intre 
în armonie cu asimetria din peisajul înconjur tor 
format din paji ti, pâlcuri de copaci sau p duri. 

Urmând cele trei cerin e ale lui Vitruviu în 
privin a unui edificiu de locuit, Villa Rotonda a fost 
proiectat  în a a fel încât cl direa trebuia s  aib  o 
structur  satisf c toare (I), s  fie func ional  (II) i 
s  fie frumoas  (III). În ceea ce prive te ultima 
cerin  a lui Vitruviu, Palladio a trecut dincolo de 
aceast  condi ie, deoarece silueta ei intr  în perfect  
armonie cu peisajul înconjur tor, iar privitorul aflat 
în dep rtare admir  în permanen , din orice punct 
cardinal s-ar afla, una din cele patru fa ade. În 
acela i timp, proprietarul care urma s  locuiasc  în 
vil  trebuia s  aib  ocazia s  admire din cele patru 
porticuri, de fiecare dat , un alt peisaj. 

Pentru ca toate camerele de pe cele patru fa ade 
s  primeasc  lumin  natural , Palladio a rotit planul 
cu 45 de grade fa  de cele patru puncte cardinale. 
Fiecare intrare este prev zut  cu o scar  în 22 de 
trepte m rginit  de dou  statui de zeit i greco-
romane. Porticul include ase coloane ionice care 
sus in un fronton cu trei statui pentru fiecare col  al 
timpanului. Intrarea de la fiecare portic duce la un 
cabinet mare care, la rândul lui, are acces la marele 
hol rotund. În jurul domului, la etaj, se afl  dormi-
toarele. Ferestrele de la parter sunt înalte i încadrate 
de câte un fronton, ca un ecou al frontonului mare de 

la portic. Dimensiunile tuturor camerelor sunt calculate 
de Palladio prin propor ii matematice, precise, 
dup  reguli stricte, pentru a crea un ritm armonios al 
spa iului interior. Toate aceste reguli pentru propor iile 
unui edificiu le g sim în tratatele sale de arhitectur  
(Patru c r i de arhitectur ) care constitue materialul 
teoretic cel mai complex i cel mai complet din 
secolul XVI i un titlu de referin  din bibliografia 
obligatorie pentru cel care dore te s  devin  arhitect. 
Palladio face referin  în c r ile sale la geometrie, 
materiale, tehnologii de construc ie i la toat  tiin a 
sa ca arhitect pe care a dorit s  o împ rt asc  altora 
i genera iilor viitoare, f r  s  ascund  vreun secret 

sau detaliu din meseria pe care o st pânea ca om de 
tiin  i ca umanist al Italiei secolului XVI. 

3.2. Arhitectura – o muzic  înghe at  

Perfecta armonie a volumelor i suprafe elor de la 
Villa Rotonda se datoreaz  cuno tin elor profunde 
de matematic  privitoare la legea propor iilor prin 
numere pe care le-a dobândit Andrea Palladio. 
Arhitectul creeaz  un ritm perfect armonizat între 
spa iul exterior i spa iul interior, iar trecerea de la 
exterior la interior se face prin combinarea i îmbi-
narea formelor de cerc, p trat i dreptunghi, prin 
reguli care ascult  de centralitate, axialitate, parale-
lism, rectangularitate, reflectare, dominant  orizontal  
sau vertical , prin alternan e ale structurilor de supra-
fe e în seven e, prin alternan e de plin i de gol, de 
închis-deschis. 

Între formele edificiului se stabilesc rela ii de 
coordonaree i subordonare ce in de o compozi ie 
organic , ierarhic  i unitar , elaborat  în a a fel 
încât spiritul uman s  perceap  unitatea întregului 
desf urat  în p r ile lui importante, în elementele 
periferice care au rolul s  ne conduc  privirea spre 
axe, spre centru i spre întreg. 

Studiind legile care guverneaz  armonia, Andrea 
Palladio a ajuns la concluzia c  matematica i muzica 
sunt indisolubil legate, iar raporturile de numere 
care creeaz  consonan e le-a inclus în proiectele sale 
de arhitectur , pentru a g si propor iile optime, 
deoarece aceste raporturi au nu doar calit i cantita-
tive, ci i calitative, adic  au efecte vizuale, pl cute 
pentru vedere i pentru spirit. Ideea c  propor iile 
numerice pl cute v zului sunt acelea i cu propor iile 
pl cute auzului are originea în perioade str vechi. 
Platon, Plotin, Augustin i, mai târziu, Toma de 
Aquino s-au interesat de aceast  leg tur , iar în 
timpul Rena terii a fost aprofundat  de Leon Battista 
Alberti. Echivalarea propor iilor armonioase din 
muzic  în arhitectur  se reg sesc la modul ideal în 
crea iile lui Andrea Palladio. Prin urmare, cel care 
admir  structura arhitectonic  de la Villa Rotonda î i 
aduce aminte de nota ia lui Goethe prin care numea 
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arhitectura „o muzic  înghe at ”. Într-adev r, vi-
zitând Villa Rotonda, sim i cum o tem  muzical  
pleac  de pe o fa ad  i se reia pe celelalte trei fa ade, 
iar, ulterior, pare c  p trunde în interiorul cl dirii, 
unde linia melodic  se îmbog e te prin pictur . 

Villa Rotonda degaj  frumuse e, elegan , rafi-
nament i gra ie prin modul cum se armonizeaz  
structura volumelor, prin modul cum sunt repartizate 
formele similare i prin modul cum toate elementele 
componente r spund în raport cu un plan, un centru 
sau o ax . În acela i timp, edificiul exprim  claritate, 
simetrie i echilibru prin compozi ia clasic  a struc-
turii, prin consonan a matematic  a raporturilor de 
numere „ascunse” între p r ile edificiului i întregul 
acestuia, deoarece fiecare parte rela ioneaz  cu alte 
p r i ale structurii i cu ansamblul cl dirii. 

4. CONCLUZII 

„Misterul este cel mai frumos lucru din experien a 
noastr . El este sursa adev ratei tiin ei i adev ratei 
arte” (Albert Einstein). 

 

Fie c  este om de tiin  sau artist, omul a fost 
întotdeauna atras de misterul lumii, de necunoscutul 
naturii în care tr ie te. Dac  primul vrea s  cunoasc  
lumea prin ra iune i obiectivitate, al doilea dore te 
s -i p trund  în elesurile prin subiectivitate i intu-
i ie, indiferent dac  amândoi pleac  de la observarea 
realit ii apropriate sau îndep rtate, de la nota ii, 
studii, de la aprofundarea i de la cercetarea unor teme. 

În secolul XX, atât Albert Einstein, cât i Pablo 
Picasso erau interesa i de în elegerea spa iului i de 
perceperea simultaneit ii în timp. Omul de tiin  a 
ajuns, prin analiza unor procese repetabile i a unor 
legi fundamentale, la teoria relativit ii, iar artistul, 
prin studii de atelier, prin mii de schi e, ebo e, 

crochiuri i compozi ii, prin cunoa tere emotiv  bazat  
pe reflec ii estetice, a creat cubismul – un limbaj 
artistic bazat pe simultaneitate geometric . Prin urmare, 
drumurile i c ile str b tute de Einstein i de Picasso, 
chiar dac  au fost paralele, nu au fost antagonice, nu 
s-au negat, ci s-au dovedit complementare, s-au 
interferat i chiar s-au unit, la început, pe parcursul lor 
i la sfâr it, deoarece amândoi au plecat de la realitate, 

indiferent dac  unul a mers pe aspectul ra ional, iar 
cel lalt pe aspectul estetic. Unul ne-a f cut s  în e-
legem realitatea universului nostru dintr-o anumit  
perspectiv , iar cel lalt ne-a d ruit viziunea sa asupra 
lumii în care tr im. Unul ne asigur  c  universul 
nostru este unitar în complexitatea lui, iar cel lalt ne 
emo ioneaz  prin prezentarea realit ii într-o viziune 
simultan  care dezv luie o frumuse e geometric . 

Prin crea ia i viziunea lor, Leonardo da Vinci, 
Andrea Palladio, Jan Vermeer, Antonio Canaletto, 
Jeff Koons, Anish Kapoor, Albert Eistein sau Pablo 
Picasso ne fac s  ne gândim la aforismul pe care l-a 
notat Georges Braque: „Arta are menirea s  ne 
tulbure, iar tiin a s  ne lini teasc .” 
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Motto:  

Exist  un negustor în natur : electricitatea, dar el 
nu ia nimic pentru sine. Ceea ce produce într-un loc, 
el restituie în alt loc integral. 

(Mihai Eminescu) 

MIHAI EMINESCU – DESPRE TIIN   
I TEHNIC  

Ing. dipl. Ovidiu U UIANU 

Cercul Scriitorilor Ingineri din AGIR 

REZUMAT. Lucrarea prezint  unele preocup ri ale poetului nostru na ional, Mihai Eminescu, privind „ tiin ele 
exacte”. Sunt men ionate cuget ri ale Poetului asupra importan ei i rolulului tiin elor precum i a interferen elor 
i complementarit ii  între tiin  i cultur . De asemenea, sunt exemplificate referiri ale acestuia la diverse 

domenii tehnice ca: termotehnic , mecanic , energetic , dar i defini ii ale unor concepte tehnico-economice, 
cum ar fi: produc ia de valori, industrializarea, eficien a economic  i managementul. 

Cuvinte cheie: tiin , cultur , interferen e, complementaritate, cugetare, tehnic , termotehnic , mecanic , 
energetic .  

ABSTRACT. The work shows some preoccupations of our national poet, Mihai Eminescu, regarding „accurate 
sciences”. Poet's reflections about the role and the importance of sciences, as well as the interference and 
complementarity between science and culture, are mentioned. His references to different technical field as: 
thermotechnics, mechanics, energetics, but also the definitions of some technical-economical concepts as: 
production of values, industrialisation, economical efficiency and management, are exemplified. 

Keywords: science, culture, interference, complementarity, reflection, technics, termotechnics, mechanics, 
energetics.  

1. INTRODUCERE 

Mihai Eminescu, poetul nostru na ional/Poetul, a 
l sat în urma sa, un inestimabil tezaur de opere 
literare dar i multe semne de întrebare, de la na tere 
i pân  la dispari ia sa prematur . S-a n scut în 

familia Eminovici la 15 ianuarie 1850 în Boto ani 
(conform actului oficial) sau la 20 decembrie 1849 
în Ipote ti (dup  însemn rile familiei). 

 

 
 

Clasele primare i gimnaziale le urmeaz  la 
„National-Hauptschule” din Cern u i.Debuteaz  la 
16 ani, cu poezia „De-a  avea” în revista „Familia” 
tip rit  de Iosif Vulcan la Pesta, acesta fiind cel care 
i-a modificat numele de familie, în Eminescu. i-a 
întrerupt studiile colare i a început s  c l toreasc  

prin Ardeal i mai apoi prin Muntenia cu diverse 
trupe de teatru, la care s-a angajat ca sufleor. 

Între 1869-1872 frecventeaz  la Viena, ca auditor, 
cursuri universitare din diverse domenii ca: filosofie, 
drept, limbi romanice, medicin , economie politic , 
tiin e financiare i administrative chiar i fizic  i 

mecanic . Ia contact cu societatea „Junimea” de la 
Ia i care i-a publicat poezii în revista acesteia „Con-
vorbiri literare”. Între 1872-1874 urmeaz  la Berlin, 
ca student cu frecven , cursuri universitare de logic , 
filosofie i istorie. Revenit în ar  „doctorandul în 
filosofie” este numit, pe 23 august 1874, directorul 
Bibliotecii centrale din Ia i. 

Între 1874-1876 func ioneaz  ca bibliotecar i 
revizor colar [1]. Între 1876-1883 activeaz  ca gazetar 
ini ial la „Curierul de Ia i” i mai apoi, dup  venirea 
la Bucure ti la „Timpul”. Articolele lui Mihai 
Eminescu, p strând ordinea din totdeauna a gândirii 
i stilului s u impecabil, se distingeau acum printr-o 

vehemen  spumeg toare, ceea ce a generat numero i 
du mani din ar  i din afara ei. 

În vara anului 1883, în condi ii înc  neelucidate 
deplin, i se declan eaz  o afec iune pe fond nervos, 
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care în pofida tratamentelor efectuate în ar  i în 
str in tate conduce la sfâr itul timpuriu al marelui 
poet în ziua de 16 iunie sau 15 iunie 1889, dup  
datele oficiale!? Chiar i circumstan ele mor ii sale 
sunt neclare! 

Ceea ce r mâne deosebit de clar  este contribu ia 
enorm  a Poetului la consolidarea i dezvoltarea 
limbii i literaturii române, opera sa devenind un 
adev rat patrimoniu na ional. 

2. MIHAI EMINESCU I TIIN A 

Pe lâng  preocup rile literare, Mihai Eminescu a 
ar tat un interes deosebit pentru filosofie, sociologie, 
istorie i muzic . La Viena i la Berlin a audiat 
cursuri de drept administrativ, economie politic  i 
statistic , anatomie i fiziologie, fizic  i chimie .a. 
Mai pu in cunoscute i eviden iate sunt preocup rile 
Poetului pentru tiin ele exacte, opera sa fiind 
impregnat  de nenum rate dovezi în acest sens. De 
altfel, se poate afirma c  în literatura român  este 
singurul creator care a încercat s - i fundamenteze 
pe baze tiin ifice, propriul program literar. 

În manuscrisele eminesciene sunt relevate nume 
de oameni de tiin  precum Galilei, Newton, Watt 
sau Bernoulli, dar i expresii matematice ale unor 
legi fizice i observa ii fizice asupra calorimetriei, a 
c ldurii corpurilor, a for ei centrifuge etc. În aceste 
însemn ri, Mihai Eminescu folosea deseori modalit i 
de expresie specifice poeziei sau ilustra o idee 
tiin ific  într-o form  liric . 

În anul 1993 a ap rut la Editura Academiei 
Române volumul al XV-lea din „Operele lui Mihai 
Eminescu”, sub îngrijirea lui Petru Cre ia i Dimitrie 
Vatamaniuc [3]. Aici g sim expuneri teoretice, 
comentarii i reflec ii ale Poetului cu privire la 
matematic , astronomie, fizic , tiin ele naturii, .a., 
care atest  interferen e i complementaritate între 
tiin  i art . 

Despre importan a i rolul tiin elor Mihai Emi-
nescu men iona: „ tiin a cere legi i anume de-o 
generalitate atât de sigur , încât s  nu fie escep ie. 
Aflându-se acestea, armonia i ordinea intr  în locul 
chaosului i suntem sili i în orice ramur  a tiin ei 
s  vedem în efecte urm rile naturale ale unor cauze 
determinate i s  ne a tept m la întoarcerea unor 
efecte egale, când constat m cauze egale [2/Mss.2264, 
f.337]. 

O paralel  între tiin  i cultur , eviden iaz  dup  
Mihai Eminescu, urm toarele: „„ tiin a cere com-
plexitatea volumului, ca s  zic a a, i în deosebi cere 
de la fiecare din discipolii s i con tiin a exact , 
complect , prompt  i reprezentarea în fiece moment 
a acestui volum întreg în toate p r ile sale pân  la 
extrema membrare elementar  a fiec rei p r i; la 
cultur  îns , pe acela i teren, nu se cere atâta com-

plec iune a volumului, cât numai claritate asupra 
cuprinsului ei intern; nu tirea complect  i totdeauna 
prezent  a tuturor minu iozit ilor, ci numai price-
perea lor [2/Mss.2264, f.337]. 

Este cu adev rat surprinz toare argumentarea 
temeinic  a opiniei Poetului privind îmbinarea celor 
dou  componente ale oric rei tiin e – teoria i 
practica: „Ultima int  a oric rei tiin e nu e fire te 
desp r irea,ci împreunarea laturei speculative cu 
cea empiric . Îns  pe drumul acesta o desp r ire a 
lucrului, dup  cum ne-nva  istoria, e neap rat  i 
folositoare, dac  ea se manipuleaz  cu precau iune. 
Aceast  manipulare precaut  se ajunge cu deosebire 
prin aceea, cum c  între p r i nu numai c  nu exist  
un raport inamic, ci din contr , unul cât se poate de 
îndatoritor; i acest raport iar se câ tig  prin aceea 
cum c  desp r irea lucrului nu are loc decât 
obiectiv în productele tiin ei, iar nu subiectiv în 
produc ii i autorii lor; din contr , fiecare, care e 
activ, or pe partea teoretic , or pe cea empiric , s  
cunoasc  i s  priceap  i celelalte lature, unul s  
fie capabil i preg tit de-a reîncepe principiile, 
cel lalt materialul, productivi îns  nu pot fi oamenii 
de o capacitate de termen mediu decât numai într-o 
direc iune. De aceea atât izolarea în privin a re-
ceptivit ii cât i apucarea pe alt  direc iune în 
privin a productivit ii vor produce numai neclaritate 
i necomplec iune a tiin ei” [2/Mss.2258, f.183]. 

3. MIHAI EMINESCU  
I MECANICA/ENERGETICA 

Multe din referirile poetului cu privire la tiin ele 
exacte le descoperim în „cuget ri.” Mihai Eminescu 
nu a scris o oper  de maxime ca Joubert ori Pascal. 
Totu i poezia, proza, teatrul, publicistica sa cuprind 
aceste flori rare ale reflec iei superioare izvorâte din 
concentra ii de gândire i sensibilitate deosebite, 
purtând sigiliul de aur al spiritului s u. Iat  un 
exemplu din care rezult  cuno tin ele poetului despre 
fiziologie i chimie dar i despre mecanic /termo-
tehnic : „Adev rurile abstracte sunt indigestibile 
pentru inteligen a poporului, precum carbon, azot, 
idrogen i oxigen pur sunt indigeste pentru stomach 
ca alimente. Ele nu produc c ldura necesar , tot 
astfel cum abstrac iunile nu produc c ldura sufle-
teasc  necesar , organul moral nu le poate asimila 
„ [2/Mss.2267,f.21]. 

Exist  o adev rat  obsesie pozitiv  a Poetului 
pentru „ma ini”: „O m sur toare a gradului de 
cultur  este dib cia unui popor de a substitui for ei 
musculare agen i naturali, de a creia i întrebuin a, 
ma ini” [2/Opera politic , II, 497] sau „Ma inile din 
tipografia d-nei Lumi sunt eterne, ele se numesc legi; 
combina iunile curioase ale d-lui culeg tor Destin 
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sunt asemenea curioase, ele se numesc: împrejur ri” 
[2/Contrapagin , 329]. 

Poetul este convins de importan a „mecaniz rii” 
activit ilor umane, argumentând pe principiul con-
serv rii materiei i energiei (laitmotivul tehnicist al 
operei sale!) avantajele dar i dezavantajele acesteia 
pe plan social: „Cu cât omul e st pân pe vânt, pe 
ap , pe abur, i- i face din ele slugi muncitoare, cu 
atât civiliza ia e mai înalt ; cu cât omul st pâne te 
mai mult asupra omului, cu atât barbaria este mai 
mare“ [2/Opera politic , II, 466], sau :„Prin cultur  
echivalentul mecanic devine din ce în ce mai mic, 
cel intelectual din ce în ce mai mare; îns  în cel 
mecanic i în mo tenirea predispozi iei de a-l avea e 
totodat  puterea de reproducere. Cu cât se pierde 
din acesta, genera ia câ tig  inteligen , dar pierde 
în puterea fizic  i în puterea de reproduc iune. Prin 
aceasta începe degenerarea” [2/Mss.2270,f.156]. 

De i tiam c  Poetul a fost contemporan cu mari 
fizicieni ai sec. al XIX-lea, care au dezvoltat electri-
citatea i electrodinamica (Faraday, Maxwell i 
Hertz), ca energetician cu o anumit  experien  în 
domeniu am r mas profund impresionat de defini ia 
dat  de Mihai Eminescu electricit ii, pe care am 
ales-o drept motto al acestei lucr ri. Se afl  electri-
citatea în sfera nego ului? Da, pentru c  este o 
marf /serviciu care se tranzac ioneaz  între produ-
c tor/furnizor i consumator. Dar, spre deosebire de 
toate celelalte tipuri de marfuri care se pot stoca, 
energia electric  (deocamdat !), se consum  simultan 
cu producerea. Aceast  idee este continuat  în cea de 
a doua propozi ie din defini ie, prin sublinierea 
fenomenului fizic de transport al energiei de la 
produc tor la consumator. În cea de a doua fraz  a 
defini ei, Poetul face apel la conservarea energiei 
într-un sistem teoretic, astfel c  exceptând pierderile, 
cantitatea de energie emis  de produc tor trebuie s  
fie egal  cu cea recep ionat  de consumator. 

Dar iat  i alte cuget ri asupra acestei „minuni” 
care se pare c  l-a fascinat pe Poet: „Electricitate. Este 
acela i cuant de putere care c-o repejune incalcula-
bil  se preface într-un cuant egal în cellalt loc, f r  a 
avea necesitate de-un substrat material suficient i 
propor ional pentru a se comunica? Curios lucru! 
[3/Mss. 2267] sau: „Electricitatea e aceea i for , 
oarecum ”in suspenso”, în circula ie, f r  spor, f r  
sc dere. For a care se pune în mi care în cutare punct 
poate fi îns  retardat  (decalat - nn) dup  unit i de 
timp mai lungi sau mai scurte; se-n elege c  i circu-
la iunea, rota iunea se retardeaz  [3/ Mss. 2275B]. 

4. MIHAI EMINESCU I CONCEPTE 
TEHNICO-ECONOMICE 

Opera socio-economic  a lui Mihai Eminescu, 
materializat  mai ales în proza jurnalistic  are o 

dimensiune considerabil . Cercetarea ei atent , poate 
pune în eviden  idei i concepte tehnico-economice, 
care nu i-au pierdut valoarea nici în zilele noastre [4]. 

Printre numeroasele concepte tehnico-economice 
întâlnite în scrierile lui Eminescu, pot fi citate : 

a)Produc ia de valori: 
– „Cuvântul produc iune, în limbajul ordinar 

însemneaz  ac iunea care d  na tere, ac iunea pro-
ducerii f r  a ine seama nici de utilitatea lucrului 
produs, nici de cheltuielile pe care le exige aceast  
produc iune. În tiin  cat  s  aib  un în eles mai 
precis, mai riguros i mai absolut. Cuvântul se aplic  
în economie la acea ramur  particular  a tiin ei 
care are de obiect crearea valorilor, considerate 
separat de distribuirea i consumarea lor i, vorbind 
tiin ific, nu poate fi aplicat decât la opera, din care 

rezult  un produs de-o valoare superioar  sau cel 
pu in egal  cu valoarea serviciilor de tot soiul, pe 
cari le-a absorbit opera iunea. Numai ob inându-se 
aceast  balan , se poate vorbi de produc iunea 
adev rat ” [2/Mss.2270, f. 28]. 

– „Înmul indu-se trebuin ele, trebuiesc înmul ite 
izvoarele produc unii i nu samsarlâcul, c ci la urma 
urmelor, tot nego ul nu e decât un soi de samsarlâc 
între consumator i produc tor, un fel de manipulare, 
care scumpe te articolele” [2/Opera politic , I, 151]. 

– „Produc iune nu poate fi numit  decât opera 
din care rezult  un produs superior serviciilor de tot 
felul, pe care le-a absorbit opera iunea. Numai ob i-
nându-se acest bilan , poate fi vorba în adev r de 
produc iune. Cât cost  îns  t cerea unui deputat? 
Mii de franci. Cât produce? Nimic. Cât cost  ple-
doariile? Milioane. Cât produc? Absolut nimic. Cât 
cost  plagiatorii intelectuali-sterpi, care uzurpeaz  
catedre universitare i secundare? Sute de mii. Ce 
produce un om care însu i nu tie nimic? Nimic, 
f r  îndoial ” [2/Opera politic , II, 474]. 

b)Industrializarea: 
– „O na ie care produce grâu, poate tr i foarte 

bine, nu zicem ba, dar niciodat  nu va putea s - i 
îng duie luxul na iilor industriale înaintate. Neap rat, 
nu trebuie s  r mânem popor agricol, ci trebuie s  
devenim i noi na ie industrial  m car pentru 
trebuin ele noastre” [2/Opera politic , I, 132]. 

– „Trebuie ca omul s  înve e întâi carte i apoi 
s  calce a pop  – trebuie mai întâi s  fie na ie 
industrial  i dup  aceea abia s  ai legile i insti-
tu iile na iilor industriale” [2/Opera politic , I, 132]. 

 

c) Eficien a economic : 
– „Economia, adic  dreapta cump nire între 

foloasele aduse de cutare cheltuial  i sacrificiile 
f cute pentru ea; aceasta atât în economia general  
a statului, cât i în cea individual ” [2/Opera politic , I, 
61]. 

– „Condi ia civiliza iei statului este civiliza ia 
economic . A introduce formele unei civiliza ii str ine, 
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f r  s  existe corelativul ei economic, e curat munc  
zadarnic ” [2/Opere politice, I, 151]. 

– „Nu acel legiutor va fi însemnat care va plagia 
legi str ine traduse din codicele unor ri dep rtate 
ce au tr it i tr iesc în alte împrejur ri, ci acela 
care va ti s  codifice datina rii lui i solu iunea 
pe care poporul în adâncul convingerilor sale o d  
problemelor în materie” [2/Opera politic , II, 438]. 

– „Fran uzul ia o bucat  de metal în pre  de 50 de 
parale i- i face din ea un casornic, pe care i-l 
vinde cu doi napoleoni; d-ta îi vinzi ocaua de lân  
cu un franc i el i-o trimite înapoi sub form  de 
postav i- i ia pe aceea i oca 20 de franci; fran uzul 
ia paie de orez, care nu-l in nimica i- i împlete te 
din ele o p l rie, pe care nevasta d-tale d  trei sau 
patru napoleoni. Nu-i mai cu cap, pentru c  mintea 
nu se m nânc  cu lingura, ci o mo tene te omul de 
la tat  i de la mum , încât un mocan poate fi tot 
atât de iste  i deschis la cap ca i un ceasornicar 
din Paris, numai vorba e c  mocanul n-a deprins 
me te ugul, i de aceea câ tig  într-un an cât câ tig  
me terul din str in tate într-o zi” [2/Opera politic , 
I, 131]. 

 

d)Managementul: 
– „Precum rolul meseria ului e de a produce 

obiecte de utilitate, tot astfel rolul administra iei e o 
lucrare concret , de valoare, ca oricare alta. Ad-
ministra ia înl tur , prin puterea pe care i-o d  
autoritatea statului, piedecele cari se opun dezvolt rii 
economice i intelectuale a unei ri” [2/Opera 
politic , II, 207]. 

– „Un mic bulg re de om t c zând din vârful 
unui munte se face din ce în ce mai mare, rupe cu el 
copacii codrilor, stric  ogoarele, astup  un sat. Un 
mic sâmbure gre it în organiza ia societ ii, în via a 
economic  cre te i îngroap  o na iune” [2/Opera 
politic , I, 58]. 

5. ÎN LOC DE CONCLUZII 

Din motive, lesne de în eles, aceast  lucrare 
sintetic  i-a propus numai o modest  încercare de 
strecurare în „codrul des”, pe o c rare îngust  a 
informa iilor din domeniul tiin elor exacte, apar inînd 
„rezerva iei de patrimoniu na ional i interna ional, 
denumit  Mihai Eminescu!” Trebuie avut în vedere 
c  Poetul a l sat în urma sa dovezi admirabile ale 
unei în elegeri profunde i asupra altor tiin e exacte, 
precum: matematica, fizica, astronomia, tiin ele 
naturii, .a., referirile privind interferen ele i com-
plementaritatea între tiin  i art  fiind prezente 
practic în majoritatea lucr rilor sale [5 , 6, 7, 8, 9]. 
Printre cele mai relevante în acest sens se num r  
poemul „Luceaf rul” i poeziile „La steaua...”, 
„Gloss ”, „Scrisoarea I, II i V”, „Cu mâne zilele- i 
adaogi”. Operele Poetului au fost traduse în aproape 

toate limbile de circula ie, au încântat i încânt  
continuu, genera ii i genera ii de speciali ti i 
nespeciali ti din lumea întreag . 

De câ iva ani, pe planeta Mercur – aflat  la cea 
mai mic  distan  de Soare, exist  un loc numit: 
Craterul Eminescu. Acesta a fost studiat de sonda 
spa ial  Messenger în 2008. Echipa Messenger a 
„botezat” locul respectiv cu motiva ia simpl  i clar : 
„Craterul a fost numit în onoarea lui Mihai Eminescu, 
un poet des vâr it i influent, care pân  ast zi este 
considerat poetul na ional al României”, scrie pe 
site-ul NASA [10]. 

Din p cate, chiar dac  a a cum am ar tat, Poetul 
(a se citi acum, Enciclopedicul!), este recunoscut i 
apreciat în str in tate, în propria sa ar , (atât în 
timpul scurtei, dar eficientei sale vie i cât i dup  
trecerea în nefiin !), este cenzurat, denaturat i 
deseori devine inta unor atacuri mâr ave. 

În perioada comunist  din România, activitatea sa 
de jurnalism politic de înalt  clas  a fost pus  la 
index. În Moldova, de peste Prut, a fost chiar i 
interzis! („Mi-l furar  Doamne adineáur', Pe „înaltul 
domn”, cu tot, cu laur!” – Grigore Vieru.). 

Dup  decembrie 1989, a devenit, în mai multe 
reprize, inta unor anti-români care au c utat s - i 
fac  notorietate din def imarea simbolului nostru 
na ional, acuzat de na ionalism, ateism i chiar dile-
tantism în domeniul tiin elor exacte, afirma ii total 
neadev rate i demontate de speciali ti! 

În momentul când ara se preg tea s  accead  în 
Uniunea European /UE (loc binemeritat prin a ezarea 
noastr  geografic  milenar , dar i prin aportul adus 
de limba i cultura româneasc  la civiliza ia euro-
pean !), un „infinit mic” a dorit s  fie „mare” în 
corul detractorilor, eviden iindu-se cu urm toarea 
striden  (de care ar trebui s -i fie ru ine, de-alungul 
întregii sale vie i trec toare!): „Eminescu este ca-
davrul din debara, de care trebuie s  ne debaras m 
dac  vrem sa intr m în UE”. În anul 2007, România 
a intrat (în sfâr it!) în UE, dar f r  s  se debaraseze 
de Eminescu!? Îns , culmea, în noile condi ii de-
tractorul a fost „pedepsit”, primind unul dintre cele 
mai înalte i bine pl tite posturi din domeniul culturii, 
cu reprezentare în afara rii! 

Pentru acest individ i pentru al ii ca el care au 
fost, sunt sau vor mai fi, iat  r spunsul „luceaf rului 
etern din galaxia culturii universale”: „Limba i 
na ionalitatea româneasc  vor pieri odat  cu românul 
material, cu stingerea prin moarte i f r  urma i a 
noastr , nu prin desna ionalizare i renega iune. A 
persecuta na ionalitatea noastr  nu înseamn  a o 
stinge, ci numai a ne vexa i a ne învenina împotriva 
persecutorilor. -apoi ni se pare c  nici un neam de 
pe fa a p mântului nu are mai mult drept s  cear  
respectarea sa decât tocmai românul, pentru c  
nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singurele 

rile române ti sunt acelea, în care din vremi 
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str vechi fiecare a avut voie s  se închine la orice 
Dumnezeu a voit i s  vorbeasc  ce limb  i-a 
pl cut” [2/Opera politic , I, 80]. 
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REZUMAT. Dac  definim spa iul ca o exterioritate tridimensional  nelimitat , iar timpul ca pe o condi ie a 
desfa ur rii oric rui proces natural, fizic i informa ional, atunci oare timpul i spa iul au ele un termen 
conciliant – un termen care s  le fie comun? Ar putea fi spa iul Minkowski suportul acestui dialog ? Este 
tiin a un suport al artei? Forma în spa iu ar putea s - i ia partea din duratele succesive de timp? Iar aceste 

durate ar putea g si posibilitatea de a se r spândi în spa iu? C ci la asta s-ar putea reduce problema dac  
vrem s  reunim arta i tiin a în obiect – spectacolul teatral. Iat  câteva din dilemele la care vom c uta un 
r spuns. 

Cuvinte cheie: Spa iul Minkowschi, proces informa ional, tridimensionalitate, timp - spa iu, tiin , art , spectacol 
teatral 

ABSTRACT. If space was defined as an unlimited tri-dimensional exteriority and time as a condition for the 
development of any natural, physical and informational process, could there exist a bridging term for them – a 
term which can describe both time and space? Could Minkowski space be a support for their dialogue? Would 
science be a support for art? Form in space could be described as its successive increments in time? Furthermore, 
could these timed increments find any possibility to disseminate themselves into space? This is what it 
ultimately comes to if we reunited art and science into a single object – the theatrical performance. Here are 
several dilemmas the present paper aims to answer. 

Keywords: Minkowski space, informational process, tri-dimensional, time-space, science, art.  

1. INTRODUCERE 

Fenomenul teatral universal contemporan, asemeni 
multor fenomene din alte domenii ( tiin ific, eco-
nomic, medical, social), se sprijin  pe o evolu ie 
temporal  clar  i pe amprenta puternic  a unor per-
sonalit i nu de pu ine ori absolute (unicate prin con-
fundarea cu îns i experien a teatral ). Evolu ia are 
i un caracter dinamic pe scara istoriei, cu prec dere a 

istoriei civiliza iei. Evolu ie, progres, dezvoltare, li-
bertate sunt concepte transformate în fenomene, acolo 
unde mirosul aspru al hârtiei tip rite se contope te cu 
gustul cristalelor de praf din scândura scenei – dincolo 
de cuvânt, acolo unde limbajul teatral ajunge la 
grani a cu unitatea mitic . Materialul i senzorialul 
sunt încorporate unui sistem de gândire, iar undeva 
în absen a morfologiei reg sim totu i structuri 
sintactice. Este ceea ce ne place s  numim în teatru 
dincolo de cuvânt, acea senza ie dilatat  a recept rii 
senzoriale, specific  actului teatral. Planul tr irilor 
subiective duce la obiectivarea concep- tului teatral, 
a a cum exemplific  Georg Lukács prin urm torul 
citat din Hegel: „Cea mai mare alinare a durerii este 
de a o striga, de a o fi rostit curat i în toat  inten-
sitatea ei. Prin exprimare durerea este obiectiv  i se 
stabile te echilibrul între subiectiv, care singur este 
dat, i obiectiv, care nu e dat în durere... Dar când 
sufletul este înc  plin, când durerea este total subiectiv , 
nimic altceva nu încape în el. Lacrimile sunt i ele o 

atare desc rcare, o atare exprimare, o obiectivare a 
durerii. Atunci durerea, fiindc  este subiectiv  dar a 
devenit i obiectiv , s-a transformat în imagine. Dar 
cum durerea este prin natura ei i subiectiv , îi este 
nepl cut s  ias  din ea îns i. Numai nevoia extrem  
o poate împinge la aceasta”1. Dar durerea este splen- 
doarea celor mari. Dintre toate creaturile, numai 
omul poate s  guste aceast  glorie a durerii. Numai 
omul se elibereaz  prin suferin . Poate c  de aceea 
o i numim încercare. Adic  ceva ce- i este sortit 
i de care trebuie s  treci cu bine dac  vrei s  fii 

glorificat. Aceste str danii genereaz  acumul ri 
afective în m sur  s  contabilizeze amintiri i s  
tezaurizeze memoria afectiv . Individul apeleaz  
frecvent la acest sert ra  p str tor al trecutului 
personal. Deschiderea lui provoac  un tip caracte-
ristic de afect, o emo ie personal  puternic  care 
poate provoca i poate forma o u oar  dependen . 
De la momentul descoperirii emo iei structurate pe 
trecutul personal i pân  la decelarea unor forme 
afective nemaiîntâlnite, apar inând altor indivizi, nu 
mai este decât un pas. Curiozitatea invadeaz  i 
preia locul introspec iei. Extensia emo ional  f cut  
în trecutul altui individ atrage noi beneficii. A adar, 
încetul cu încetul, în c utarea emo iei autentice ne 
manifest m indiscre ia asupra pove tilor altor semeni. 
Sfredelim în trecutul lor. Jorge Luis Borges, celebru 

                                                 
1 Georg Lukas, Estetica vol. I, Ed. Meridiane, 1972, p. 423. 
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pentru povestirile sale fantastice, în care reune te cu 
m iestrie idei filozofice i metafizice cu temele 
clasice ale fantasticului, remarca: „Timpul e sub-
stan a din care sunt f cut. Timpul e un r u care m  
poart  cu sine, dar r ul sunt eu; este un tigru care m  
sfâ ie, dar tigrul sunt eu, este un foc care m  mistuie, 
dar focul sunt eu.” 

2. C L TORIE ÎN TIMP SAU 
SPECTACOL DE TEATRU? 

În teatru este vorba, în permanen , de timp tr it. 
De acea tr ire a timpului pe care spectatorii o con-
sum  împreun  cu actorii care nu poate fi evaluat  
cu precizie i nici cânt rit  cu minu ie. Ea poate fi 
numai descoperit , perceput . Aici fiecare spectator 
joac  un rol bine determinant. El d  sens existen ei 
spectacolului teatral. Dar care sunt a tept rile acestuia? 
De ce vine spectatorul la teatru? Pentru ca s  asculte 
o poveste. Doar atât?! Ar fi prea banal, s  te mul u-
me ti cu un univers auditiv când ai putea fructifica 
mai bine timpul. Da… timpul. Acum tiu. Pentru o 
c l torie în timp. Mereu îi trec prin fa  imagini ca 
ni te vedeni din tipuri îndep rtate, î i dore te cu 
ardoare s  ajung  acolo în trecut sau, de ce nu, în 
viitor. Dac  ar putea face aceast  c l torie! ar fi oare 
suficient s  ajung  la destina ie, în timpul acela? Nu. 
Ce ar descoperi acolo? De fapt niciunul dintre noi nu 
ne-am dori un rande-voux eminamente temporal, ne 
dorim o întrevedere cu o spa io-temporalitate. Vrem 
s  g sim ceva, pe cineva acolo, s  interac ion m 
vizual, verbal. Atunci este clar c  nu ne dorim doar o 
c l torie în timp i atât, cum nu ne dorim numai 
spa iu. În sensul unui spa iu inert. Atunci, asta trebuie 
s - i propun  s  ofere teatrul: spa iu i timp. 

Teatrul, asemenea unei fiin e umane este mereu 
în c utarea propriei identit i. i, a a cum se spune 
c  omul cinste te locul, tot a a i teatrul se oglin-
de te în spa iul în care prinde via . De fiecare dat  
la ora bilan urilor, când se încearc  tot felul de 
evalu ri ale reu itelor i e ecurilor, se vorbe te despre 
unul dintre cele mai importante criterii ale scenei i 
anume Spa iul. 

Teatrul este spa iul în care contabiliz rile valorilor 
nu- i g sesc rostul. Încercarea de uniformizare a 
valorilor, fie ele i morale este absurd . Paralelismele, 
asem n rile sau confrunt rile între corifeii cet ii 
sunt inutile deoarece în genul de art  pe care ni-l 
propune teatrul nu exist  norme, principii sau repere. 

Aceea i logic  se aplic  i spa iului teatral. Spa iul, 
ca suprafa , a cunoscut de-a lungul istoriei teatrale 
variante de la cea tradi ional , în care scena este 
alc tuit  pe un podium în fa a spectatorilor care 
trebuie s  stea discipina i în scaunele lor, pân  la sedii 
improvizate în hale dezafectate, sedii ale companiilor 

teatrale hot râte s  se dedice experimentului i ex-
periment rii. Dac  încerc m s  facem ordine i s  
c utam cu tot dinadinsul repere pentru a rândui 
lucrurile dup  gustul unuia sau altuia, ne vom încurca 
într-un labirint al diferen elor i atât. „Oamenii de 
teatru contemporani nu au r sturnat numai conceptele 
tradi ionale de structur  dramatic  i art  inter-
pretativ  ci i pe acelea de spa iu de joc, deschizând 
o adev rat  b t lie împotriva scenei italiene, înlocuit  
cu cea elisabetan  sau cu scena-aren , împotriva 
separ rii dintre spa iul rezervat actorilor i spectatori-
lor, impunând categoric unificarea lor, integrarea 
direct  a publicului în actul teatral.”1 Tocmai nevoia 
imperativ  de a r spunde a tept rilor, de multe ori 
eterogene, ale viitorilor spectatori împinge conglo-
meratul artistic al performan elor spectaculare c tre 
dimensiuni neb nuite. 

Sedimentarea i clarificarea emo iilor umane, 
abandonul unora i reactualizarea altora s-a desf urat 
simultan cu procesul de stratificare a con tiin ei 
umane. Hugo Enomya-Lassale în Living in the New 
Consiousness segmenta evolu ia con tiin ei omului 
în rela ia sa cu timpul, dup  cum urmeaz : 

 con tiin a arhaic  – când omul se identifica cu 
universul i timpul. Existen a sa se raporta numai în 
timpul prezent; 

 con tiin a magic  – identificându-se cu natura 
omul tr ia un timp circular, raportat la ciclurile 
naturii, dar era deja pe calea decadent  în care eul 
începea s  se extrag  din întreg; 

 con tiin a mitic  – eul se extrage din natur , 
timpul devine important, dar mai exist  înc  timpul 
circular, rena terea ciclic ; 

 con tiin a mental  – omul distinct de natur  i 
de univers. 

Urm rind s  redescopere sau s  recompun  un 
limbaj distinctiv, specific spectacolului de teatru, 
Antonin Artaud a sim it c  teatrul î i pierduse speci-
ficitatea. Prin urmare s-a apropiat de virtu iile cu-
vântului, un element ce reprezenta materia concret  
pentru a-l supune i transforma. Imediat legat de 
cuvânt, a venit – gestul. Acesta ren scut, a g sit 
impulsul necesar pentru ie irea din încriptarea psiho-
logic : „E vorba deci de a crea pentru teatru o 
metamorfoz  a cuvântului, a gestului, a expresiei, în 
scopul de a-l smulge din iner ia sa psihologic  i 
uman ”2. Rolul cuvântului în teoria lui Artaud, este 
de a opera asupra sensibilit ii actorului i implicit a 
spectatorului. În încercarea de a rezolva aceast  
ecua ie Artaud urm re te o percep ie mai intens  
decât cea intelectual , apropiindu-se de cea metafizic . 
Pe lâng  suprimarea decorului efectiv i înlocuirea 
                                                 

1  Ileana Berlogea, Teatrul i societatea contemporan , 
Bucuresti, Editura Meridiane, 1985, p. 155. 

2  Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, Ed. Minerva, 
Bucure ti, 1973, p. 399. 
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lui cu muzic , sunete, lumini, culori, m ti, obiecte, 
de mare efect a fost anularea structurii scen -sal . 
Este nevoie s  se creeze un singur spa iu atât pentru 
actori cât i pentru spectatori trebuie s  se încerce 
spargerea tuturor barierelor i dezvoltarea unor noi 
propor ii între profunzime i în l ime. Publicul este 
înconjurat de actori i este nevoit chiar s  translateze 
în func ie de acesta. Se materializeaz  noi racord ri 
între cele dou  entit i. Totul se petrece din dorin a 
de a metamorfoza spectacolul de teatru într-o „crea ie 
total  în care omul î i poate relua locul între scris i 
evenimente.” Acum devine mai puternic  importan a 
imaginii scenice, unde contribu ia inspirat  a unor 
scenografi poate face ca tenta iile exterioare s  par  
în mintea spectatorului de nest pânit: „ ... o expresie 
perceput  optic face, gra ie structuriilor naturale ale 
spiritului s  se nasc  în mine afectul corespunz tor” 1. 
Imaginea scenic  se impune ca element central al 
teatrului. 

3. UNIVERSUL MINKOWSKI  
I REDEFINIREA  

SPA IO-TEMPORALIT II 

 
Un sistem de coordonate cartezian în trei dimen-

siuni furnizeaz  cele trei m rimi fizice necesare, ale 
pozi ion rii unui punct material (corp) în spa iu — 
lungime, l ime i în l ime (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 
 

În teoria relativit ii restrânse reg sim, spa iul i 
timpul, sub forma unor m rimi între care exist  o 
leg tur  intrinsec  i drept urmare, nu pot fi apreciate 
                                                 

1 Theodor Lipps, Estetica i bazele  esteticii, Ed. Meridiane, 
Bucuresti, 1987, p. 158. 

ca ni te entit i separate. Este deci firesc s  se 
considere c  diferitele evenimente se petrec într-un 
continuu cvadridimensional, numit spa iu-timp, în 
care trei coordonate (x, y, z) se refer  la spa iu, iar 
cea de-a patra (t) la timp. Definirea acestui spa iu cu 
patru dimensiuni a fost f cut  în 1908 i îi apar ine 
matematicianului german Hermann Minkowski. Motiv 
pentru care, continuumul cvadri-dimensional deter-
minat anterior se mai nume te spa iu sau univers 
Minkowski. 

Un punct din universul Minkowski a fost denumit 
eveniment. Comportamentul unui eveniment i pozi ile 
sale succesive sunt descrise în universul Minkowski 
printr-o curb , numit  linie de univers. Orice segment 
al unei linii de univers este invariant când trecem de 
la un sistem iner ial la altul. Întrucât cele patru coor-
donate nu au aceea i dimensiune, direc iile universului 
Minkowski nu sunt echivalente, adic , acest spa iu 
este anizotrop. Ca urmare, operarea cu un asemenea 
spa iu este preten ioas  i de aceea este nevoie s  se 
introduc  în locul coordonatei t, o alt  coordonat , 
ict (unde i = 2 ( 1) , care are aceea i dimensiune ca 
i coordonatele spa iale x, y, z. Pentru un asemenea 

sistem de coordonate nu putem avea o imagine 
vizual  ca în cazul tridimensional (fig. 1), dar din 
punct de vedere al calculelor, el nu ridic  nici o 
greutate fa  de spa iul obi nuit. În cele ce urmeaz  
vom reprezenta acest spa iu în numai dou  dimen-
siuni, pe o axa regrupând cele trei coordonate 
spa iale X(x, y, z), iar pe cealalt  produsul ct. 

 

 
 

Fig. 2 
 

În figura 2 am reprezentat forma unor linii de 
univers pentru câteva cazuri particulare: 

a) situa ia în care un punct material este în repaus 
fa  de un referen ial, linia sa de univers este con i-
nut  în axa timpului; 

b) dac  un punct material se deplaseaz  cu viteza 
ux = constant  în spa iul fizic, linia de univers este o 
dreapt  înclinat  cu unghiul  fa  de axa timpului, 

iar tg  = d
d( )

xux
ct c

. 
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c) dac  ux = c, tg  = 1 atunci linia de univers va 
fi reprezentat  printr-o dreapt  care se confund  cu 
prima bisectoare. Principiul al doilea al teoriei rela-
tivit ii restrânse interzice linii de univers înclinate 
cu  45 . 

Motivul pentru care s-a introdus în cea de-a patra 
coordonat  i factorul  i = 2 ( 1)  este acela c  m ri-
mea s2 = x2 + y2 + z2 + (ict)2 = x2 + y2 + z2 – (ct)2 este 
invariant  în raport cu transform rile Lorentz-Einstein. 

Prin urmare dac  avem un eveniment O(x = y = 
= z = t = 0) i hipersuprafa a a carei ax  coincide cu 
axa ct, de ecua ie: 

c2t2 – (x2+ y2+ z2) = 0 

(în spa iul tridimensional este o sfer  cu raza ct –
frontul de und ) (se poate observa c  s2 = 0). 

În reprezentarea bidimensional  din figura 3, 
ecua ia se scrie: X = +ct sau X = –ct i este redat  în 
figur  prin cele doua bisectoare care ar fi echivalente 
generatoarelor unui hipercon. 

 

 
 

Fig. 3 
 

Într- adev r, înlocuind formulele se ob ine: 

s2 = x2 + y2 + z2 + (ict)2 = x'2 + y'2 + z'2 + (ict')2. 

Prin analogie cu spa iul tridimensional obi nuit, 
în care m rimea d = 2 2 22 ( )x y z  reprezint  
distan a de la origine la un punct de coordonate x, y, z, 
m rimea s se nume te distan  sau interval între 
evenimentul origine (0, 0, 0, 0) i evenimentul (x, y, 
z, ict). Analog, intervalul cvadridimensional dintre 
dou  evenimente infinitezimal vecine (x. y, z, ict) i 
(x + dx, y + dy, z + dz, ic(t + dt)) se define te prin 
rela ia: 

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 – c2dt2. 

Acest interval constituie o m rime geometric  a 
spa iului Minkowski numit  metrica spa iului. 

Deoarece coordonatele y i z r mân neschimbate 
fa  de transform rile Lorentz-Einstein, pentru o re-
prezentare grafic  a unui spa iu Minkowski se pot 
lua în considera ie numai coordonatele x i ct (fig. 3). 

Un eveniment de coordonate (x, ct) se va afla fa  de 
evenimentul de origine la intervalul : 

s = 2 2 22 ( )x c t  

Acest interval poate fi real sau imaginar, dup  
cum expresia de sub radical este pozitiv  sau nega-
tiv . Ca urmare, mul imea evenimentelor din spa iul 
Minkowski poate fi împ r ite în dou  domenii: unul 
care cuprinde evenimentele situate la un interval real 
fa  de origine (numite evenimente de tip spa ial), i 
cel lalt care cuprinde evenimentele situate la un 
interval imaginar fa  de origine (numite evenimente 
de tip temporal). Aceste domenii sunt separate între 
ele prin evenimente care îndeplinesc condi ia: 

x2 = c2t2  sau  x = ± ct 

Acestea sunt ecua iile a dou  drepte (MP) i (QN) 
care trec prin origine (fig. 3) i descriu propagarea 
luminii care trece prin O în direc ia pozitiv  i, 
respectiv, negativ  a axei Ox. 

În cazul general, condi ia s2 = 0, care delimiteaz  
cele dou  domenii, reprezint  un con cu vârful în 
ori- gine, numit con luminous (fig. 4). Evenimentele 
din domeniul conic ce cuprinde direc ia pozitiv  a 
axei ct au loc dup  evenimentul din O, iar cele din 
domeniul ce cuprinde direc ia negativ  a axei ct au 
loc înaintea evenimentului din O. 

 

 
 

Fig. 4 
 

De aceea, primul domeniu se nume te conul 
luminos al viitorului, iar cel de-al doilea – conul 
luminos al tre- cutului. 

Mi carea uniform  i rectilinie a unei particule 
este descris  prin ecua ia x = vt, care reprezint  o 
dreapt  a c rei pant  este tocmai viteza v. Întrucât 
v < c (unde c este viteza luminii), aceast  dreapt  va 
fi cuprins  întotdeauna în domeniul intervalelor tem-
porale. Mai general, se poate ar ta c  „traiectoria“ 
unei particule care se mi c  arbitrar este cuprins  în 
domeniul conului luminos. Aceast  „traiectorie“ se 
nume te linie de univers a particulei. 
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Conul luminos împarte spa iul Minkowski în patru 
regiuni (fig. 3): 

 I (MON) – însumeaz  liniile de univers cores-
punz toare punctelor materiale care se mi c  cu 
v < c (X = vt). Intervalul de univers între evenimen-
tul O i evenimentele din regiunea I i este un 
interval temporal. Toate evenimentele configurate 
prin puncte de univers din regiunea I sunt ulterioare 
evenimentului O (momentul lor t > 0), de aceea 
aceast  regiune se numeste viitor absolut. 

 II (QOP) – reune te linii de univers corespun-
z toare punctelor materiale cu v < c dar t < 0. Intervalul 
de univers între evenimentul O i evenimentele din 
regiunea II este pozitiv ( s2  0), cauzalitatea se 
p streaz  dar toate evenimentele reprezentate prin 
puncte din regiunea II sunt anterioare evenimentului O. 
Regiunea II se numeste trecut absolut. Atunci, dac  
evenimentul O reprezint  prezentul, el este determinat 
cauzal de evenimentele din regiunea II i impulsio-
neaz  cauzal evenimentele din regiunea I. 

 III i IV (MOQ i NOP) înglobeaz  evenimente 
cu v > c, adic  s2 < 0: intervalul de univers între 
evenimentele din III sau IV i evenimentul O este 
spa ial. Evenimentul O nu poate determina cauzal 
nici un eveniment din III sau IV deoarece între O i 
un punct din regiunile din III sau IV interac ia ar 
trebui s  aib  loc cu v>c. Se spune ca zonele III i 
IV cuprind evenimente absolut îndepartate. Liniile 
de univers care reprezint  deci evolu ii adev rate se 
g sesc în interiorul conului luminos. 

4. PUNCTE DE CONVERGEN  
(CONCLUZII) 

Teatrul postdramatic nu î i propune transmiterea 
direct  de semnale în strâns  leg tur  cu textul dramei, 
ci, prin regenerarea unor semne spa iale, vizuale i 
sonore conduce spectatorul c tre materializarea 
unui efect rezonant. Teatrul postdramatic, conceptual, 
devine acel teatru de dincolo de dram , el nu se mai 
concentreaz  asupra textului dramatic. Oamenii de 
teatru au fost tot mai preocupa i de g sirea unor 
solu ii pentru scoaterea teatrului din impasul în care 
a ajuns. Acest fapt s-a petrecut mai ales începând cu 
secolul al XX lea. Studiul lui Hans-Thies Lehmann, 
care se sprijin  pe teoretizarea dramei moderne 
efectuate de c tre Peter Szondi, avanseaz  pozi ia 
spectatorului în teatrul de azi într-un punct central, 
un punct de focusare a reflec iei asupra performan ei 
i teatrului. 

Pozi ie similar  cu cea a observatorului din univer-
sul Minkowski. Spectacolul de teatru din secolul XXI 
î i caut  i î i construie te propria logic . 

Lehmann catalogheaz  spa iul dramatic ca pe 
unul median, un spa iu care a az  fa  în fa  dou  
lumi. Una a dramei, care o ogline te pe cealalt , 

lumea observatorilor. Oglindirea aceasta, iluzorie 
sau ideo- logic , nu poate avea loc decât în m sura 
în care cele dou  lumi sunt identice cu ele însele. 

 

 
 

Fig. 5 
 

Spectatorul observator face în aceast  situa ie o 
remarc , o apreciere, o constatare. El se conecteaz  
emo ional la pove tile conului luminos al trecutului 
i consum  din planul hipersuprafe ei timpului pre-

zent desf urarea spa io-temporal  a evenimentelor 
trecute, întrez rind clarific ri sau ac iuni viitoare. 
„Eu zic c  acest limbaj concret, destinat sim urilor i 
independent de cuvânt, trebuie s  satisfac  mai întâi 
sim urile, c  exist  o poezie pentru sim uri a a cum 
exist  una pentru limbaj, i c  acest limbaj fizic i 
concret la care fac aluzie nu este cu adev rat teatral 
decât în m sura în care gândurile exprimate de el 
scap  limbajului articulat.”1 Element regulator obser-
v rii devine aici distan a. Confortul masei omogene de 
observatori este realizat doar atunci când se g se te 
solu ia optim . Tocmai aceast  distan  se transform  
într-un pericol al teatrului de structur  dramatic , 
care se protejeaz  atât fa  de spa iul imens cât i 
fa  de spa iul foarte intim. 

Atunci când distan a dintre actori i spectatori 
este sub-dimensionat  ea constrânge la interferarea 
proxi-mit ilor fizice i fiziologice, luând na tere 
astfel, un spa iu de încordare dinamic  centripet , în 
care reprezenta ia teatral  devine locul geometric al 
energiilor tr ite împreun , spre deosebire de inten ia 
declarat  de a fi acela al semnelor transmise. 

Cel lalt pericol al teatrului este spa iul foarte mare 
i ac iunea centrifugal  pe care o exercit  acesta. 

Echivalent al lumii reduse la scar , teatrul ce se 
def oar  la o astfel de propor ie, translateaz  în teatru 
ales. Un teatru care se compune pentru spectatorul 
observator din imaginile selectate din multitudinea 
                                                 

1  Antonin Artaud, Teatrul i dublul s u, traducere de 
Voichi a Sasu i Diana Tihu-Suciu, Cluj-Napoca, Editura 
Echinox, 1997, p. 32 
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ac iunilor propuse i care se desf oar  într-un spa iu 
imens. Consecin ele observ rii difer  func ie de 
pozi iile observatorilor fa  punctul material corespun-
z tor timpului prezent, al momentului desf ur rii 
ac iunii scenelor. Spa iul nu este acceptat aici ca unul 
scenic, ci ca o meta-unitate a c rui compus este 
inseparabil i alc tuit din lumea actorilor i cea a 
spectatorilor. Desigur se poate parcurge i invers acest 
drum. Via a cotidien  se desf oar  într-un spa iu 
sistematizat care oricând poate fi golit de func ia sa 
ini ial , instituindu-se ca spa iu spectacular. De aici i 
pan  la spa iul metonimic nu mai este decât un pas. 
Spa iul unde, grani a dintre tr irea real  i cea fictiv  se 
anuleaz , unde spa iul teatral î i pierde sensurile 
motaforice. El devine, prin real, un spa iu prelungit. 
Aceast  r sturnare de sensuri conduce la noi demarca ii 
între teatrul dramatic i cel postdramatic. 

Spa iul teatral postdramatic nu este în ultim  
instan , o amenin are pentru text, ci o redefinire a 
acestuia. El se poate recompune prin respectarea 
normelor universului Minkowski. Referitor la mesajul 
spa iului teatral postdramatic, experien ele au dus la 
dou  posibile concluzii de natur  practic  i teoretic : 
energizarea spa iului prin împrumuturi din alte domenii 
artistice (muzic , arte plastice, media) i descenta-
lizarea raportului dintre scen  i sal , implicând o 
muta ie în percep ia spectatorului. 

 

Imaginile i senza iile înlocuiesc povestea, firul 
narativ al teatrului. În teatru, chiar i mentalit ile cele 

mai profunde s-au metamorfozat devenind consistente 
prin transform rile formelor estetice, iar postdrama-
ticul continu  aceast  cale. În secolul al XX-lea i 
acum în secolul al XXI lea cele care impulsioneaz  
i fixeaz  natura postdramatic  a discursului sunt 

tr s turile novatoare prin care obsesiile de natur  
filosofic  insinuate într-un context dramatic, ajung 
s  capete via . 
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TIIN A TEHNICILOR TRADI IONALE  
ALE GRAVURII I ARTA CONTEMPORAN   

Lector univ. dr. Anca BOERIU 

Universitatea Na ional  de Arte din Bucure ti 

REZUMAT. Stiin a artistului de a imagina i de a comunica reprezint  pentru acesta un mod de existen . 
Metodele de lucru pe care artistul vizual le poate utiliza pentru exprimarea conceptelor reprezint  uneltele de 
care se poate ajuta, iar arta contemporan  folose te o varietate de modalit i i tehnologii de lucru moderne. 
Revenirea la tehnicile tradi ionale ale gravurii nu neag  tendin ele din arta contemporan , din contr , reu e te 
s  aduc  un plus de creativitate în exprimarea artistului. Acest text se dore te o sus inere a ideii potrivit c reia 
gravura este un gen artistic în sine, a dep it stadiul de tehnic  de multiplicare i va aduce în discu ie dou  
tehnici ale gravurii care, prin posibilit ile de exprimare pe care le dezvolt , au rec p tat o importan  major  în 
peisajul vizual contemporan. 

Cuvinte cheie: gen artistic, gravur .  

ABSTRACT. The science of the artist to imagine and communicate represents a way of existence. The working 
methods that a  visual artist may make use of them  for expressing concepts represents the tools that can help  
the contemporary art,  uses a variety of ways modern working technologies. Return to traditional techniques of 
etching does not dispute trends in contemporary art, on the contrary, it manages to bring a plus for the artist's 
creativity in the expression. This text is meant to support the idea according to which engraving is a genus artistic 
in itself, beyond the stage of multipliyng technique  and brings up for discussion two techniques of etching which, 
through the scope of expression they are developing have regained a major importance in the landscape 
contemporary visual. 

Keywords: artist, echting. 

1. INTRODUCERE 

Tendin a contemporan  este de a diminua impor-
tan a tehnicilor, considerâd procedeele tradi ionale 
de imprimare complicate, dep ite i, nu în ultimul 
rând, neimportante în arta contemporan . Cu siguran , 
re inerea apare din convingerea c  aceste tehnici au 
doar un rol de multiplicare, iar secolul 21 dispune de 
procedee mult mai rapide de a imprima o imagine în 
mai multe exemplare. 

Stiin a de a folosi tehnicile de lucru tradi ionale a 
redevenit un element important în pedagogia artistic , 
prin folosirea acestora de un num r din ce în ce mai 
mare de arti ti care în eleg posibilit ile de expri-
mare ale tehnicilor tradi ionale 

2. TEHNICILE TRADITIONALE ALE 
GRAVURII ÎN METAL 

 
Cunoa tem rolul pe care gravura, în general, i 

cea în metal în mod special l-au avut în istoria artei 
i, nu în ultimul rând, în istoria c r ii. Posibilitatea 

de multiplicare a imaginii imprimate i pre ul sc zut 
cu care aceasta se putea comercializa sunt cele dou  
aspecte care au pledat pentru acest fapt. 

O scurt  istorie a apari iei tehnicilor gravurii în 
metal este potrivit  pentru a în elege rolul acestora 
în dezvoltarea societ ii. 

Giorgio Vasari (1511-1574) este cel care atribuie 
paternitatea procedeului aurarului florentin Maso 
Finiguerra (secolul al XV-lea) care, verficând starea 
unei pl ci cizelate destinate nivel rii, a avut ideea de 
a umple adânciturile compozi iei cu cerneal , înainte 
de emailare, i de a imprima o prob  de hârtie. Exist  
îns  i imagini gravate (scene religioase, c r i de joc 
etc.) anterioare experimentului lui Finiguerra, datând 
de pe la 1430, care apar in unor arti ti nordici anonimi. 

Secolul al XV-lea are ca protagoni ti gravori ne-
identifica i denumi i Maestrul cu Banderole, Maestrul 
Livezilor, Iubirii, Cabinetului din Amsterdam, sau 
dup  locul de indentificare i p strare a stampei. 
Secolul al XVI-lea înseamn  o dezvoltare a tehnicii 
gravurii în d lti  în rile din Europa: în Italia îl 
avem pe Marcantonio Raimondi, iar în Germania pe  
Albrecht Dürer i Hans Holbein cel Tân r. 

Tehnica gravurii în d lti  este înlocuit  de cea 
care folose te acidul, simplificându-se astfel procesul 
de gravare. Linia cap t  o cursivitate i o plasticitate 
deosebit , iar printe primii arti ti care vor folosi 
tehnica aquaforte se num r  Durer. 

Din acest moment, num rul arti tilor care vor 
apela la aceast  form  de exprimare, ce avea i cali-
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tatea de a le face cunoscut  opera prin num rul de 
exemplare, a crescut. Ne aflam în momentul în care 
artistul lucra cu gravorul, iar acesta avea rolul de a 
copia, de a transpune imaginea, dar nume importante 
din istoria artei vor în elege pl cerea de a lucra placa, 
experimentele pe care aceasta le sus ine. Rembrandt 
i Goya sunt cei doi maie tri ai gravurii care vor 

folosii tehnica pentru o figurare a ideilor i mesajelor. 
 

 
 

„Obsesia gestului 1“ – aquaforte. 
 

Tehnicile gravurii în metal sunt numeroase i cu 
posibilit i artistice extrem de diferite, motiv pentru 
care putem s  observ m în peisajul cultural mondial 
o revenire a interesului pentru acest mod de expri-
mare i o revigorare a unui mare numar de ateliere 
de gravur  i de manifestari expozi ionale de tipul 
bienalelor sau trienalelor. 

M  voi referi în aceast  expunere la propriile 
modalit i de lucru i la felul în care acestea m  
ajut  în în dialogul meu cu privitorul. 

 

Pentru început, trebuie s  men ionet c  nu lucrez 
cu inten ia de a realiza serii de stampe, iar fiecare 
exemplar este unic prin diverse tipuri de interven ii. 

Voi încerca o enumerare a modalit ilor de lucru 
cu placa de gravur  în cadrul procesului de imprimare, 
de tipul imprim rii repetate a unei forme, supra-
punerii de forme cu cromatic  diferit , imprim rii 
suprapuse a unor forme diferite, decup rii imaginii, 
sec ion rii imaginii, combin rii de tehnici de lucru, 
de exemplu aquaforte cu monotipie, imprim rii suc-
cesive cu culoare  etc. 

Am considerat mereu c  exist  o apropiere real  
între gravur  i sculptur , pornind de la lucrul cu 
metalul sau cu piatra litografic  i ajungând la a 
transforma placa incizat  în obiect tridimensional. 

Lucr rile mele, înc rcate de pove ti personale i 
de inten ia de a transmite impresii i sentimente 
aproape nenumite, aproape abstractizate, au primit 
un plus de plasticitate prin folosirea acestor tehnici. 

O alt  schimbare pe care o propun în proiectele 
mele este trecerea de la stampa de mici dimensiuni 
la exemplare monumentale, care consider c  au un 
impact mult mai puternic asupra privitorului.  

Pesonajele mele, decupate în tabla de fier sunt de 
propor ii reale i devin o prezent  i un interlocutor 
greu de ignorat în spa iul unei expozi ii. 

A a cum am men ionat i în textul introductiv, 
cosider c  putem dezvolta o tiin  a folosirii tehni-

cilor de imprimate tradi ionale care ne poate ajuta în 
figur ri vizuale contemporane. 

 

 
 

„Atingere“ – aquaforte. 
 

3. TEHNICA LITOGRAFIEI 

Consider interesant  o scurt  cronologie a felului 
în care s-a dezvoltat aceast  tehnic , în leg tur  cu 
alte momente importante din istoria artelor. 

1796 a fost anul în care s-a descoperit aceast  
tehnic  de imprimare, dar 1800 a fost momentul în 
care Alois Senefield a prezentat la Londra, la Oficiul 
de brevete, o descriere complet  a litografiei. 

Dac  anul 1800 a marcat fondarea primei impri-
merii litografice, din 1810 apar primele litografii în 
culoare i din acest moment se pot realiza repro-
duceri dup  mae tri, moment important în care arta 
devine accesibil  unui public cât mai numeros. 

Anul 1817 a fost momentul în care Gericault s-a 
sim it atras de aceste posibilita i de multiplicare, iar 
un an mai târziu a ap rut Tratatul de litografie de 
Senefelder Delpecher, cu lucr rile acestuia. 

Din acest moment cred c  putem considera 
litografia o tehnic  ce atrage din ce în ce mai mul i 
arti ti, care, chiar dac  principalul motiv este  posi-
bilitatea de multiplicare, încep s  descopere pl cerea 
i frumuse ea lucrului pe piatra litografic  i, nu în 

ultimul rând, gama larg  de posibilit i tehnice. 
1825 a fost anul când Goya a realizat seria 

„Taurii din Bourdeaux“, dar cele mai cunoscute sunt 
lucrarile lui Daumier, pentru publica iile Le caricature 
i La chariviari. 

Delacroix va ilustra Faust în anul 1830 i lista 
arti tilor care vor folosi litografia ca o tehnic  de 
multiplicare cu reale calita i artistice poate continua. 
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„Despre atingere 1“ – litografie. 
 

Acest scurt istoric urm re te sus inerea ideii potrivit 
c reia tehnica litografic  are calit i plastice deosebite 
i ofer  o multitudine de posibilit i de exprimare. 

La prima apropiere de aceast  tehnic  de lucru ai 
convingerea c , datorit  procesului de imprimare, 
trebuie s  urmezi reguli stricte care pot distruge 
orice încercare de libertate în exprimarea plastic . 
Cu timpul, arti tii nu au mai folosit aceast  oportunitate 
de multiplicare doar pentru a transmite tehnicienilor 
o imagine pe care o doreau reprodus . Ei au început 
s  lucreze direct pe piatra litografic  i, în multe 
cazuri, s  participle i la imprimare, chiar dac  este 
necesar  prezen a unui technician. Aceasta tehnic  
ofer  posibilitatea lucrului direct, asem n tor cu lucrul 
pe hârtie, dar modalit ile de exprimare sunt mult 
mai variate. Cu siguran , acesta este motivul pentru 
care iubesc tehnica litografic  i sunt cucerit  de 
apropierea de piatra litografic , rece în aparen  dar 
extrem de cald  prin imblânzirea formei i a negrului. 

 

 
 

„Despre atingere 2“ – litografie. 
 

Lucrul pe piatra litografic  ofer  multiple posi-
bilit i de exprimare, de la sensibilitatea liniei lui 

Toulouse Lautrec, pîn  la dramatismul redat prin o 
tu  clar , dur  a lui Kate Kolwitz. 

Structurile, laviurile, ha urile, maniera neagr , 
prin scoaterea luminii, toate acestea apar in doar 
pietrei litografice. Un alt element al imprim rii lito-
grafie, deloc de neglijat, este frumuse ea petei de 
negru, stuctur  catifelat , cald  în adâncimea ei, care 
nu pote fi realizat  în alt  tehnic  de lucru. 

Pentru proiectul g zduit de Centrul Cultural 
Palatele Brancovene ti în vara lui 2012 am realizat o 
serie de compozi ii cu titlul ,,Despre distan e“, în 
tehnica litografic . Tu ul litografic i piatra de calcar, 
preg tit  prin lefuire cu o suprafa  lis , pentru a 
permite laviului s  se disperseze i, nu în ultimul 
rând, desenului cu peni a s  î i p streze cursivitatea, 
mi-au oferit tehnica necesar  pentru lucru.  

Dac  stilul tradi ional de lucru te for a la o manier  
mai rigid  i nu permitea tergeri i reveniri, în prezent 
se poate reveni pe piatra litografic , se poate terge cu 
bisturiul, cu cu itul de manier  neagr  i, nu în ultimul 
rând, cu mirgelul de grosime mai mare. 

 

 
 

„Despre atingere 3“ – litografie. 
 

Aceast  ultim  modalitate de tergere ofer  i 
ansa de a realiza structuri foarte interesante, greu de 

ob inut în desenul pe hîrtie. Revenirea pe piatra lito-
grafic , atât în zonele terse cât i în cele lucrate în 
tehnica laviului, îmbog e te imaginea. 

Transpunerea de la proiect la litografie este un 
process artistic extrem de interesant, în care artistul 
nu copiaz  schi a ini ial . Posibilit ile tehnice permit 
transform ri, dezvolt ri plastice. 

Tehnica litografic  pune la dispozi ia artistului 
modalit i de lucru potrivite pentru inten ia mea de a 
lucra asupra atmosferei, a impresiei i nu atât de 
mult asupra detaliului. 

 

Despre autor 

Lector univ. dr. Anca BOERIU 
Universitatea Na ional  de Art  – Bucure ti  
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MUZICALE, A FORMELOR I CULORILOR  

DIN PERSPECTIVA RENA TERII,  
ÎN SECOLELE XV-XVI 

Conf. univ. dr. Ruxandra MIREA1, Student Ana MIREA2 

1Universitatea „Ovidius” din Constan a, Facultatea de Arte 
2Universitatea de Arhitectur  i Urbanism „Ion Mincu“ – Bucure ti, Facultatea de Arhitectur  

REZUMAT. Rena terea este o transfigurare a trecutului antic grecesc prin inima, mintea i ochiul creatorului. 
Rena terea poate însemna o ecua ie a timpului, în care m rimile esen iale sunt reprezentate prin modelul elin i 
spiritul, Divinitatea. În jurul lor se aglutineaz , printr-o tiin ific  armonizare, gustul estetic, piatra, culoarea, sunetul. 
Timpul i locul sunt definitorii în construc ia unei estetici. Flandra, Burgundia, Germania, Fran a, dar mai ales Italia 
secolelor XV i XVI, au marcat cultura universal , permi ând artelor s  se manifeste, s  prospere. Arhitectura, 
sculptura, desenul, pictura, muzica sunt instrumente ale cunoa terii pe care artistul renascentist le-a utilizat în egal  
m sur  cu emo ie, pio enie i calcul matematic. Sunt reprezent ri vibrante ale unei perioade din evolu ia uman  în 
care geometria, perspectiva, abilitatea inginereasc , ritmul, sunetul au fost mai armonioase i mai muzicale ca 
niciodat , relevând unele dintre cele mai reprezentative opere de art  ale umanit ii. Cântecul, motetul, canonul, 
madrigalul, missa sunt genuri muzicale ale Rena terii, o oglind  a edificiilor arhitecturale, ce apar in sintaxei 
polifone, o desf urare muzical  guvernat  de tehnica contrapuctului, prin reale calcule matematice. 

Cuvinte cheie: Rena tere, tiin , sunet, arhitectur , sculptur , matematic , geometrie, madrigal, missa, Italia, 
polifonie. 

ABSTRACT. Renaissanceis a transfiguration of the Antic past, through the hart, mind and the eye of the creator 
of those times. Renaissance could mean an ecuation of time, when essential measures are reprezented 
through elenic model, and the spirit, the Divine. It agglutinates through a scientific harmonization, the esthetic 
taste, the stone, the colour, the sound. Time and place are mandatory in the construction of an esthetics. 
Flanders, Burgundy, Germany, France, but most of all, Italy in the fifteenth and sixteenth centuries, have 
marked the universal culture, permiting the arts to manifest themselves, to prosper. Architecture, 
sculpture,design, painting, music, are instruments of knowledge, all of which the Renaissance artist have used 
with emotion, holyness, and mathematic precision. There are vibrant representations of a period of the human 
kind, when geometry, perspective, engineering ability, rithm, sound have been so harmonious like never 
before, revealing one of the most representative works of art of the humanity. The song, the motet, the canon, 
the madrigal, the missa, are Renaissance genres, a mirror of the architectural heritage, which belong to the 
polyphonic syntax, a music deployment governed by the counterpoint, through real math calcul. 

Keywords: Renaissance, science, sound, architecture, sculpture, mathematics, geometry, madrigal, missa, 
Italy, polyphony. 

 

1. INTRODUCERE 

Studiul nostru comparativ este un punct de vedere, 
o fresc  a realiz rilor gândirii i sensibilit ii artistice 
din secolul al XV-lea i al XVI-lea, marcând in-
terferen a dintre artele vizuale, arhitectura i muzica 
Rena terii. 

Forme, culori, genuri, spa ii, volume sunt atribute 
ce apar in tuturor artelor. Artele vizuale (prin desen, 
pictur , sculptur ) arhitectura, muzica, reunesc aceste 
elemente tehnice în inten ia de a abstractiza gândirea, 
de a o esen ializa pentru a percepe frumosul fiec ruia. 
Ele sunt tiin e i arte în proiectarea i construc ia 
unor lucr ri i edificii, respectând reguli i principii 

care, mereu se subsumeaz  valorii estetice primor-
diale, frumosul. Ele pornesc de la aceea i constant  
care este Num rul. Ele urm resc în procesul crea iei 
fluxul i refluxul de idei, de emo ii, expresii, forme 
ce se modeleaz  dup  efervescen a perioadelor 
traversate. Prin limbaje u or diferite, artele p trund 
dincolo de câmpul realit ii imediate al ansamblurilor 
materiale, transced înspre planul ideatic, virtual, prin 
crearea unui ethos specific i reprezentativ pentru 
cultura unui popor sau a unei epoci. Ele opereaz  cu 
lucruri palpabile, precum materialele de construc ie 
(lemn, c r mid , sticl  etc. în arhitectur  sau în l imi, 
durate, formule ritmice etc. în muzic , grafit sau 
culori în pictur  sau desen). Dar ele, prin semni-
ficante i originale strategii ale gândirii artistice sunt 
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sublimate în lumin , umbr , culoare, întunecime, 
str lucire, reverie. Înc rc tura simbolic  a acestor 
arte i tiin e este cu atât mai mare cu cât orizontul i 
gustul estetic este mai profund, mai cutez tor, mai 
orientat spre cunoa tere. 

2. ESTETICA RENA TERII 

Rena terea este o transfigurare a trecutului antic 
grecesc prin inima, mintea i ochiul creatorului. 
Rena terea poate însemna o ecua ie a timpului, în 
care m rimile esen iale sunt reprezentate prin modelul 
elin i spiritul, Divinitatea. În jurul lor se aglutineaz  
gustul estetic, piatra, culoarea, ritmul, sunetul. Bun -
oar , desenul, sculptura, pictura, arhitectura, muzica 
au fost instrumente ale cunoa terii pe care omul 
renascentist le-a utilizat în egal  m sur  cu emo ie, 
pio enie i calcul matematic. 

Timpul i locul sunt definitorii în construc ia unei 
estetici. Flandra, Burgundia, Germania, Fran a, dar 
mai ales Italia secolelor XV i XVI, au marcat 
cultura universal , permi ând artelor s  se manifeste, 
s  prospere. Orientarea estetic  a debutat în Italia, la 
Floren a, prin urmare cele dou  secole ce str juie 
curentul, al XV-lea – Rena terea timpurie, al  
XVI-lea – Rena terea de mijloc i ultimele decenii – 
Manierismul, le vom întâlni i admira în aceast  
zon  peninsular . 

Rena terea a însemnat rede teptarea con tiin ei, 
înf i area unei altfel de Europe, dup  cea a Evului 
Mediu. A însemnat trezire, politic , Vatican, umanism, 
despotism, sublimul artelor, dec dere, literatur , ca-
tolicism, cult protestant, ascensiune i declin. 

Libertatea spiritual , deta area de dogmele reli-
gioase, marcând uniunea dintre cultura antic  i înv -
tura cre tin , au fost dezideratele curentului Umanist ce 
a sus inut Rena terea. Cultura european  a suportat o 
transfigurare, prin crea ia litera ilor precursori, din 
secolul al XIV-lea – Dante Alighieri (1265-1321), 
Francesco Petrarca (1304-1374), Giovanni Boccacio 
(1313-1375) –, precum i a celor ai Rena terii – 
Erasmus din Rotterdam (1466-1536), Ludovico Ari-
osto (1474-1533), Nicolo Machiavelli (1469-1527), 
Baltassare Castiglone (1478-1529). Umanismul a fost 
un curent cultural care a aparut în Italia, în secolul al 
XV-lea, în strâns  legatur  cu Rena terea. În Italia, la 
Roma i la Floren a, arti tii plastici ai vremii, pictorii i 
sculptorii, se organizau în Academii dup  modelul lui 
Platon. Motiva i fiind de ducele toscan Cosimo I de 
Medici, la Academia Fiorentin  se promoveaz  
literatura, pictura i arhitectura vremii, influen ând 
dezvoltarea culturii în Rena tere. 

Reforma religios  a fost un catharsis al Rena terii. 
Cele nou zeci i cinci de plângeri ale lui Martin 
Luther (31 octombrie 1517) au trezit con tiin a 

oamenilor de a se îndrepta c tre o purificare, „o 
îndep rtare a anumitor abuzuri clericale, pe care le 
cunosteau to i, la care îns  nimeni nu îndr znise pân  
atunci s  fac  aluzie în public.”1 Educa ia muzical  a 
pastorului german s-a împletit cu cea religioas , el 
cântând la flaut i la luth, arareori îndreptâdu- i 
aten a c tre compozi ia muzical , i atunci înspre 
genul care îi datoreaz  reînsufle irea muzicii sacre, 
coralul protestant. Din acel moment, artele au primit 
o alt  configurare. Criza religioas  a declan at criza 
politic , împreun  restructurând viziunea artelor i a 
arti tilor. Limbajele muzicale i cele plastice s-au 
reformatat înspre un ideal al modestiei, al smereniei, 
al purit ii, al limpezimii atinse de aripa duhului. 

3. RENA TEREA ÎN ARHITECTUR   
I ARTELE VIZUALE 

Artele Rena terii reprezint  afirmarea cu autoritate 
a principiul Antichit ii eline, a modelul perfec iunii. 
În cele mai bine de dou  secole de expansiune a 
con tiin ei exprimat  prin forme, volume, texturi, 
culori, sunete, artele î i departajeaz  principiile i 
conceptele în cele dou  mari dimensiuni: Quattro-
cento i Cinquecentto. 

Quattrocento a fost Rena terea timpurie, din 
secolul al XV-lea, ce în domeniul artelor vizuale i a 
arhitecturii s-a manifestat în perimetrul înfloritor al 
Floren ei ocrotit de benevolen a familiei Medici. 
Suflul înnoitor s-a perpetuat apoi în Padova, Sienna, 
Vene ia. În domeniul artelor vizuale, se disting tehnici 
precum fresca, pictura în ulei i anluminura (pictarea 
c r ilor), xilogravura, reprezentan ii de seam  fiind 
Fra Angelico (1395-1455), Paolo Uccello (1397-
1475), Masaccio (1401-1428), Piero della Francesca 
(1415-1492), Andrea del Castagno (1421-1457), 
Filippo Lippi (1406-1469), Sandro Botticelli (1445-
1510), Antonello da Messina (1430-1479), Leonardo 
da Vinci (1452-1519), Vittore Carpaccio (1460-
1525) i Michelangelo Buonaroti (1475-1564). Re-
prezentan ii acestei perioade în arhitectur  au fost 
Fillipo Bruneleschi (1377-1446), Leon Battista 
Alberti (1404-1472), Donato Bramante (1444-1514). 

 În artele vizuale stilul este recognoscibil prin 
echilibru i senin tate, ce se repereaz  prin materia-
lele alese, culorile transparente, tehnica perspectivei 
i a clar-obscurului. 

 To i arti ti au redat cu mult  expresivitate chipul 
omenesc, sentimentele, tr irile, atestând umanismul 
perioadei, sinceritate i realism. 

 În arhitectura renascentist , volumele care dau 
sens stilului au fost cubul, octogonul, formele regulate, 
ce semnific  simetria. 
                                                 

1 Hendrik Willem van Loon, Istoria Artelor, vol. II, Editura 
Snagov, Snagov, 1995, p. 31. 
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 Arhitectura Rena terii folose te acela i limbaj 
ca i lumea greco-roman , limbajul clasic. Acesta are 
la baz  ordinul, ce este unitatea format  din coloan  
i suprastructura ei, în colonada unui templu. Cuvântul 

ordin semnific  o în iruire de coloane ce urmeaz  un 
set de reguli. Pentru c  omul este m sura tuturor 
lucrurilor, propor iile corpului uman sunt reg site 
peste tot in natur . Înzestrarea ordinelor cu un anumit 
caracter, masculin, feminin, juvenil, este urmare a 
ideii umaniste, c  omul este m sura tuturor lucrurilor, 
deci i arhitectura trebuie s  transpun  în piatr , în 
materialul de construc ie, acest concept, care se re-
g se te peste tot în natur . Triada frumos, bine, 
adev r (conceptul de kalokagathia in limba greac ), 
este transpus  mai întâi în lemn, apoi în piatr , 
datorit  limbajului clasic, la baza c ruia stau ordinele 
sau tipurile de coloane (doric, ionic, corintic, toscan, 
dup  Vitruviu – De Architectura, sec. 1 î.Hr.). 

Artistul Rena terii, este omul universal, întruchipat 
cu prec dere prin crea iile lui Leonardo da Vinci i 
Michelangelo Buonaroti, afla i într-o competi ie i 
rivalitate permanent . De ce oameni universali? 
Cum altfel ar putea fi numi i, când ei nu exceleaz  
într-un singur domeniu, ci au preocup ri multiple i 
nu r mân la acest stadiu, ci ating un nemaintâlnit nivel 
de eleva ie spiritual  i artistic , prin matematic  
(temelia solid  pentru toate celelalte obiecte), desen, 
inginerie, anatomie, pictur , cartografie, sculptur , 
muzic  i nu în ultimul rând poezie. 

Phillipo Bruneleschi (1377-1446) i Leon Battista 
Alberti (1404-1472) au fost primii remarcabili arhitec i 
ai Rena terii. Principiile arhitecturii romane, juxtapuse 
celor gotice, au creat ambian a deosebit  a arhi-
tecturii men ionate. Phillipo Bruneleschi a realizat 
maiestuoasa cupol  a Domului din Floren a, între 
1420-1436, o întâlnire între trecut i prezentul acelor 
vremuri, ce avea s  fie începutul un nou capitol în 
istoria arhitecturii, prin m iestria cu care a proiectat 
o coaj  dubl , care s  poat  permit  zidarilor s  
construiasc  în permanen  din interior, nemaifiind 
nevoie de schele, care ar fii fost extrem de greu de 
construit la aceea în l ime. De atunci i pân  ast zi, 
în semn de deosebit  recuno tin  fa  de un pionier 
al arhitecturii, în Floren a nici o cl dire nu poate 
egala sau dep i în l imea Domului conceput de 
Phillipo Bruneleschi. Sus inerea octogonal  confi-
gureaz  imaginea unei bijuterii supradimensionate, 
care devine deja un principiu al perioadei analizate. 

Apoi, lucr rile ulterioare, cu adev rat renascentiste, 
profileaz  temeiul arhitecturii, ordinul, alc tuit din 
coloana i suprastructura ei, bolta. Ordinul este prezent 
i în lucr rile lui Donato Bramante (1444-1514), ce a 

fost un artist complet, pictor, arhitect, poet i muzician 
(Culegere de 25 cântece pe versurile lui Petrarca; 
Culegere de 15 cântece pe teme burle ti) c ruia îi dato-
r m construc iile din Milano (Basilica Sant'Ambrogio), 
Roma (Santa Maria della pace, unde stilul se 
trasnfigureaz , eliberându-se de artificiile nedorite. 

Era perioada Reformei, a constrângerilor, a smereniei, 
a supu eniei declarative). Simplitatea se dezv luie i 
în Tempietto de San Pietreo di Montero. 

Leon Battista Alberti (1404-1472) este deopotriv  
teoretician, i practicant, de i operele sale au dep it 
cu mult scrierile. Inspirat fiind de monumentala 
crea ie a lui Vitruvius, De architectura, cele zece 
volume despre arhitectur , el scrie unul din cele mai 
importante tratate ale Rena terii, De re aedificatoria. 
Bun cunosc tor al arhitecturii romane, pe care a avut 
ansa s  o studieze cu ochii s i la Roma, are puterea 

creatoare i sintetizatoare s  creeze o arhitectur  
modern , având ca i temelie pe cea a str mo ilor 
s i. Suprapunerea ordinelor, precum v zuse la 
Colosseum, la Palatul Rucellai din Florenta, sau 
preluarea arcului de triumf în compozi ia unei fa ade 
biserice ti (dorindu-se a fi un templu dinastic, de 
aici i aluzia la arcul de triumf) cum este Tempio 
Malatestiano sau San Andrea din Mantova, sunt 
doar câteva exemple din vastul s u portofoliu. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) a fost în 
permanen  însetat de cunoa tere i de libertate, 
complementaritatea dintre art  i tiin  caracterizând 
cel mai bine tot ceea ce a întreprins el, fie c  este 
vorba de un studiu de ma in  zbur toare, fie c  este 
vorba de o pictur . Studiul anatomiei, al perspectivei 
i geologiei, sunt atuurile sale, fa  de contemporanii 

sau predecesorii s i, i se reflect  într-un mod c t se 
poate de realist în picturiile sale, Cina cea de tain , 
Sfântul Ioan Botez torul sau Sfânta Ana, Fecioara i 
pruncul .a. Desenul este metoda sa de întelegere 
superioar  i cuprinz toare a lumii, studiile sale 
stând m rturie acestei neîncetate c ut ri spre noutate, 
inova ie. De aceea, nici nu a putut fii subjugat unui 
singur mecena, el trecând rând pe rând, pe la cur ile 
lui Ludovico Maurul, Cesare Borgia, Giulio de Medici, 
ajungând pân  în Fran a, la curtea lui Francisc I. 

Cinquecentto-ul roman a validat denumirea de 
secolul umanist. Aproape insesizabil, viziunea con-
ducerii papale se modific , profilând un ansamblu al 
slujbei religioase ce implica nu numai liturghia ci o 
l rgit  reprezentare de imagini picturale, arhitecturale, 
cu fast i decora ie. Se înfiripa Epoca de Aur, când 
Papa Iulius al II-lea, permi ând suflului nou artistic 
s  slujeasc  interesele bisericii, a solicitat sprijinul 
arti tilor valoro i, Donato Bramante, Michelangelo 
Buonarotti (1475-1564), Rafael Sanzio (1483-1520). 
Ea mai este denumit  i Rena terea de mijloc, sau de 
maturitate, i se desf oar  pân  în 1527 când arti tii 
sunt nevoi i s  p r seasc  Roma. Artele vizuale i 
arhitectura aceastei perioade î i îmbog e te expri-
marea prin dezinvoltura ornamenticii i a formelor 
curbe. caracteristici esen iale ale crea iei lui Donato 
Bramante, cel care va începe unul din cele mai m re e 
proiecte înf ptuite vreodat , Basilica San Pietro 
din Roma, finalizat în timp de c tre Michelangelo 
Buonaroti, Sanzio Rafael (1483-1520), Giuliano da 
Sangallo (1445-1516), Carlo Maderno (1556-1629) 
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Rena terea târzie (care include i se suprapune 
peste Manierism) începe cu aproxima ie odat  cu 
conflictul Sacco di Roma (1527), odat  cu plecarea 
arti tilor din Cetatea Etern , iar jocul de clar-obscur 
este unul din elementele definitorii pentru aceast  peri-
oad , fie c  este vorba de edificiile Galleria degli Uffizi 
a lui Bruno Vasari (1511-1574) de la Florenta, sau de 
Campidoglio de la Roma a lui Michelangelo, sau în 
pictur  de Buna vestire de Antonello da Messina. 
Tiziano Vecellio (1485-1576), Tintoretto (1518-1584). 

Via a lui Michelangelo Buonaroti (1475-1564) ar 
putea foarte bine fi sintetizat  în dou  cuvinte, Agonie 
i extaz, acesta fiind i titlul c r ii lui Irving Stone, 

biografia celui care i-a pus via a în slujba artei care 
a pendulat permanent între perioade prolifice de 
crea ie i neîmplinirile pricinuite de contextul vremii 
(papi, lipsa banilor, lipsa recunoa terii etc). Crescut 
printre cioplitorii de piatr  din Settignano, un ora el 
aflat în apropierea Floren ei, el a dobandit un deosebit 
respect pentru piatr , astfel c  sculptura a devenit 
mijlocul cel mai bun prin care acesta se exprim , 
sculpturile sale fiind de-a dreptul însufle ite, printre 
care este deajuns s  enumer m, Pieta, David, Mor-
mântul lui Iulius al II-lea. Tot pentru acela i pap , a 
pictat Capela Sixtin  de la Vatian, uluitoarea fresc  
cu tem  religioas , care surprinde nu numai prin 
m rime, ci prin intensitatea i naturale ea mi c rilor 
personajelor. Sub obl duirea familiei Medici, la 
Floren a, el a proiectat Sacristia Nou  i Biblioteca 
Lauren ian , folosind la interior elemente decorative 
specifice fa adelor (ancadramentele ferestrelor), con-
trastul cromatic, acestea fiind printre primele semne 
ale arhitecturii manieriste. 

Andreea Palladio (1508-1580) este exponentul 
vene ian al Rena terii, care a generat ulterior peste 
ocean chiar, un alt curent, palladianismul sau neo-
clasicismul. i acesta este influen at de arhitectura 
roman , cu care intr  în contact la Roma, iar opera sa 
este un melanj dintre înv mintele antichit ii i 
arhitectura vene ian . Pe lâng  San Giorgio Maggiore, 
Il Redentore, cele peste dou zeci de vile i palate vene-
iene, a scris i Cele patru c rti ale arhitecturii (1570). 

Influen a sa a fost atât de mare, încât palladianismul a 
fost curentul care a eclipsat arhitectura Regatului Unit, 
dar i pe cea a Statelor Unite, din perioada pre edinte-
lui i arhitectului Thomas Jefferson (1743-1826). 

4. GENURILE MUZICALE - OGLIND   
A ARTEI RENASCENTISTE 

Muzica este perceput  prin cei patru parametri ai 
sunetului: frecven a, continuitatea în timp, ampli-
tudinea i rezonan a spectral , care sunt m rimi 
variabile ale oric rei construc ii muzicale. În spatele 
lor se afl  „spa iul matematic”1  guvernat de prin-
                                                 

1 Xenakis, Iannis, Muzica Arhitectura, Editura Muzical  a 
UCMR, Bucure ti, 1997, p. 14. 

cipiul pitagoreic, pe care se înl n uie i dezvolt  
gândirea muzical . 

Efortul în arhitectur  i artele vizuale este unul 
concomitent cu cel din muzic . Simplitatea, sobrietatea 
din pictura i arhitectura Rena terii se reg sesc i în 
muzic  i slujesc în elegerea actului sacru i a filozofiei 
umanismului. Imaginile geometrice ale cl dirilor i 
amplasamentelor Rena terii ne invit  la o extrapolare 
în domeniul muzicii, prin similitudine. Coresponden a 
acestora în muzic  este evident  i conving toare prin 
sintaxa polifon , prin noile genuri muzicale, prin 
elementele de arhitectur , formale, echilibrate. La acest 
aspect a contribuit, în perioada de mijloc a Rena terii i 
Consiliul de la Trento (1545-1563) care „impune o 
revenire la datele gregoriene în lupta împotriva efecte-
lor considerate devastatoare ale Reformei, exigen  
imediat satisf cut  de contribu iile lui Palestrina.”2 

 Punctele, dreptele, timpul, formeaz  i ele un 
spa iu, de aceast  dat  sonor. Sintaxa polifon  este cea 
care guverneaz  epoca Rena terii i este i ea o 
arhitectur , o construc ie supraetajat , în care dou  sau 
mai multe linii melodice, autonome pe orizontal , 
suprapuse se armonizeaz . Bun oar , muzica poli-
fonic  ascunde o gândire linear . Linia, alias dreapta, 
semnific  multitudinea punctelor, unde punctele le 
asimil m cu în l imile sonore. Sistemele sonore sunt 
aidoma unor arhitecturi, structuri sonore, care au cores-
ponden  în semiografie. „O gam  de în l imi este o 
arhitectur  în afara timpului, c ci orice combinba ie 
orizontal  sau vertical  a elementelor sale nu o 
altereaz ... În sfâr it, o melodie sau un acord pentru o 
gam  dat  sunt fapte de rela ie între categoria în afara 
timpului i categoria temporal .”3 

 În coresponden  cu numerele pare, 4 i 8, care 
de multe ori guverneaz  volumele lucr rilor, desen, 
pictur  sau arhitectur , semnificând echilibrul i 
simetria, în muzic , echivalentul este forma, fraza i 
perioada, de patru m suri i respectiv opt m suri. 

 Tu ele calde i transparente din pictur  i 
arhitectur  se asociaz  cu serenitatea liniei melodice. 
Temele sunt ponderate ca i intervalic , f r  excese. 

 Ritmul este echilibrat, asemeni ordinului 
clasic, ordonarea echilibrat  a coloanelor la fa adele 
cl rilor, prin etajarea armonioas  a arhitecturilor, 
deloc extravagante. 

 Asemeni tehnicii clarobscurului (tehnica ce 
permite distribuirea gradual  sau contrastant  a lu-
minii i a umbrelor, în pictur , desen i arhitectur ) 
întâlnim primele elemente de intensitate sonor , ce nu 
erau notate în partitur , dar pe care noi muzicienii le 
deducem. Gândirea contrapunctic  a declan at, acum 
în Rena tere, apari ia discret  a nuan elor. Ansam-
                                                 

2 Denizeau, Gerard, S  în elegem i s  identific m genurile 
muzicale, Editura Meridiane, Bucure ti, p. 41. 

3 Xenakis, Iannis, Muzica Arhitectura, Editura Muzical  a 
UCMR, Bucure ti, 1997, pp. 37-38. 
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blurile muzicale restrânse, uneori solistice, aplicau o 
dinamic  blând , adaptat  textelor i compozi iei 
muzicale. Procedeul primar al imita iei sau al secven-
elor, aplicat vocilor care se împletesc, a determinat o 

succesiune a dinamicii, o alternna  piano-mezzo 
forte, nedep indu-se aceste peste aceste dou  praguri 
(perfec ionarea instrumentelor precum i genurile 
muzicii sacre care o impuneau). Deasemenea, tehnica 
ecoului sus ine acest aspect, alternan a celor dou  
nuan e, iar orga i clavecinul permiteau, prin con-
struc ia lor, numai cele dou  tipuri de nuan e. 

 Precum diversificarea genurilor arhitecturale i 
picturale, din sacre spre cele laice, a a i genurile 
muzicale se departajez , îndeosebi cele instrumen-
talale desprinzându-se de influen a celei vocale. 

 Precum noua meserie de arhitect, care se 
impune acum, ce dep e te stadiul de me teri zidari, 
i muzicienii î i impun for a creatoare, devenind 

compozitori, angaja i ai Bisericilor catolice sau 
protestante, sau ale cur ilor nobiliare, eliberându-se 
de atributul de trubadur, de muzician ambulant. 

 Muzica, prin tehnica contrapunctului, se dezv -
luie din ce în ce mai mult ca o reducere la ra ionamente 
matematice. Polifonia este o aritmetizare a în l imilor 
sonore. Toate regulile contrapunctului palestrinian se 
reduc la numere, iar num rul este unealta principal  a 
matematicii. Deci, muzica = mathematic . „Deja în 
antichitate cu Pitagora, Platon i al ii s-a încercat s  se 
introduc  legi universale în discursul muzical atr gând 
în domeniul abstractului, adic  al formaliz rii, datele 
imediate ale ale percep iei sonore i ale construc iei 
muzicale.”1 

4.1. Genuri instrumentale 

Toate genurile muzicale ale Rena terii apar in 
sintaxei polifone i au o desf urare muzical  
guvernat  de tehnica contrapuctului, ale c ror inefabile 
energii sonore ascund reale calcule matematice. 

Canon. Gen, form , procedeu, sunt atribute ale 
acelea i specii (din lb greac , kanon înseamn  norm , 
regul , lege). Canonul este unul dintre primele crea ii 
în care calculul egalizeaz  muzica cu matematica. 
Ap rut în Evul Mediu, cunoa te o împlinire în 
perioada secolelor XV i XVI. O melodie este supra-
pus  sie i, într-o sintax  polifon  la dou , trei sau 
patru voci la un interval ritmic determinat, un timp/ 
doi/trei/etc. Astfel se contureaz  un antecedent (sau 
proposta-vocea care propune) i un consecvent (sau 
risposta-vocea care imit ) al canonului Ca procedeu 
tehnic, imita ia este cea pe care se întemeiaz  
canonul, mai ales în perioada de început a genului. 
Atunci canonul a cunoscut dou  forme, rotativ (cu o 
modula ie la finalul expunerii propostei) i canon 
                                                 

1 Xenakis, Iannis, Muzica Arhitectura, Editura Muzical  a 
UCMR, Bucure '[ti, 1997, p. 18 

închis sau enigmatic, cu sensul de a fi descvoperit  
intrarea corect  i intervalul la care se producea 
imita ia. În formele sale rafinate, genul este elaborat 
tot prin procedee matematice: canon inversat (cu 
intervale inversate); canon recurent (intervale în sens 
invers, de la sfâr it la început); canon recurent inversat 
(linia melodic  inversat  este expus  de la început la 
sfâr it); canon augmentat (cu valori augmentate); 
canon diminuat (cu valori diminuate). 

Ricercar. Genul muzical subtilizeaz  sugestiv 
sensul originar al cuvântului italian ricercare, a 
c uta, a încerca. Bun oar , ricercarul este o pies  in-
strumental  polifonic , a c rui incipit îl afl m chiar 
în Rena tere, în secolul al XVI-lea, ce tinde, prin mai 
multe încerc ri i c ut ri tematice, s  î i contureze o 
personalitate. Diversitatea tematic  este concretizat  
prin derularea mai multor teme (între trei i apte), 
având caracteristici melodice i ritmice diferite. Ele 
evoluau în spiritul imita iei, la fiecare dintre vocile 
componente. Ricercarul, prin contrastul i maleabili-
tatea tematic  a fost denumit  uneori fantesie sau 
capriciu, forma fiind îns  a genului men ionat. 

Tiento. Originar din Spania, numele genul instru-
mental pentru org  sau vihuela, î i are provenien a în 
r d cina verbului tentar, a încerca, a atinge. Bun oar , 
tiento este similar ricercarului italian, avînd aceea i 
dezvoltare imitativ  într-o tehnic  strict  a contra-
punctului. Genul a avut perioadele sale de evolu ie 
raportate la evolu ia instrumentului. Compozitorii 
care au ilustrat cu originalitate piese de gen în 
crea ia lor au fost: Antonio Cabezon (1510-1566) – 
Spania, Bernardo Clavijo de Castillo (1545-1626) – 
Portugalia, Manuel Rodrigues Coelho (1555-1635) – 
Portugalia. 

Toccata este unic  în ansamblul genurilor in-
strumentale secolului al XVI-lea, prin dinamismul 
formulelor ritmice, a tempo-ului muzical. Denumirea 
de toccat  sugereaz , chiar prin originea cuvântului 
(span. – toccare; fr. – toucher), insisten a pe o 
formul  ritmic , alert , care devine fundamentul 
improviza iei muzicale. Acordul este elementul con-
figurativ, care este prelucrat prin imita ii, secven e, 
într-un tempo rapid. În Rena tere, toccata era o 
compozi ie muzical  pentru luth sau org . 

4.2. Genuri vocale 

Motetul. În secolul al XVI-lea genul are deja trei 
veacuri de existen . În perioda analizat  de noi, 
secolul al XV-lea i al XVI-lea, ca o reîmprosp tare, 
motetul prime te influxuri din arealul muzicii populare, 
contrar bisericii catolice. El este consemnat acum ca 
fiind un gen al muzicii sacre, spa iat pe dou  sau mai 
multe voci, chiar aisprezece, ce se înl n uie în 
conven iile unei sintaxe polifone, în acompaniamentul 
orgii sau chiar a clavecinului. tiin a compozi ional  a 
dovedit ca element principal imita ia „întrucât fiec rui 
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cuvînt îi va corespunde un element tematic (motiv), ce 
va fi preluat de celelalte voci i amplificat prin 
folosirea acestui procedeu polifonic.”1 

Frotolla. Etimologia cuvântului de origine italian , 
frotta ne orienteaz  spre sensul de mul ime, adunare, 
grup. Bun oar , genul vocal ce apare la sfâr itul 
secolului al XV-lea, i se definitiveaz  în secolul al 
XVI-lea, este un demers spre glum , voie bun , joc. 
Construc ia polifonic , în piese corale la patru voci, 
sau vocal-instrumentale (o voce în acompaniamentul 
mai multor instrumente), este cea care a antrenant 
atmosfera manifest rilor populare, a carnavalelor 
vremii, a spectacolelor destinate clasei de mijloc a 
popula iei. Dominanta majorului creaz  premizele 
unui gen optimist, dinamic, cu o ritmic  simpl  i 
pregnant , u or de adap tat tiparului strofic. 

Masc  – gen liric-teatral de provenien  britanic . 
În secolul XVI, festivit ile cu caracter familial au 
determinat geneza acestui nou gen muzical cu o con-
figura ie sincretic , ce î i are descenden a în obiceiurile 
populare. Denumirea de mascus, preluat  din limba 
latin , a generat mask (englez ), i masque (francez ) 
oglindind acela i tip de divertisment. Bun oar , masca 
este un gen în care se amalgameaz , indivizibil, ele-
mente ale mai multor manifest ri artistice, f r  a se 
impune un programatism bine conturat. Melodia vo-
cal  i instrumental , poezia, dansul, mi carea scenic  
adeseori înso ite de mim , costumele, decorurile 
coexist  organic, alternativ i fantezist pe subiecte 
inspirate din mitologie i alegorie. Apari ia m tilor 
era a teptat  cu viu interes de c tre spectatorii 
saloanelor nobilimii engleze, deplansându-se în amu-
zamentul general c tre dans. De i genul apar ine 
perioadei de sfâr it a Rena terii, liniile melodice 
vocale erau supuse unei expuneri cu acompaniament, 
în detrimentul unei dezvolt ri polifonice. Pasajele 
vocale alternau cu cele dansante i cu cele corale, care 
la începutul manifest rii genului se prezentau într-o 
sintax  polifon  apoi evoluând c tre cea omofon . 

Contribu ia arhitectului Inigo Jones nu poate fi de 
neglijat, în privin a construirii unei scenografii 
adecvate spectacolului de m ti. Inigo Jones (1573-
1652), pictor, arhitect, designer al Casei Britanice, a 
fost cel care a restabilit prestigiul, în insulele 
Britanice, a principiilor arhitectonice ini iate de c tre 
Marcus Vitruvius Pollio (arhitect, inginer, scriitor 
roman 80/70 î.H.-15/23 d.H.). Construc iile i planurile 
sale, reprezentative pentru arhitectura Rena terii bri-
tanice, aduc aerul i esen a elementelor arhitecturale 
italiene, pe care le-a preluat în cele trei c l torii ale 
sale în Italia, influen at, de opera lui Andreea 
Palladio. Whitehall Palace, Pia a de la Covent Garden, 
Capela Reginei din interiorul Palatului St. James, 
repararea i remodelarea Catedralei St. Paul, Gateway 
                                                 

1 Bughici, Dumitru, Dic ionar de genuri i forme muzicale, 
Editura Muzical , Bucure ti, 1978, p. 194. 

of Oatlands Palace în prezent Chiswick Hause, sunt 
dovezi ale muncii sale creatoare, în perioada angaja-
mentului s u la curtea regal , în func ia de inspector 
de lucr ri. În tinere e a fost solicitat de c tre so ia 
regelui James I, Quenn Anne, s  conlucreze la 
spectacolele palatului, M tile vremii, în calitate de 
scenograf. Astfel, lui îi dator m realizarea decoruri-
lor, costumelor i a m tilor reprezenta iilor teatrale 
începutului de secol XVII. 

Ayre. De i este de inspira ie francez , p strând 
aria aceluia i teritoriu britanic, distingem în perioada 
cercetat  de noi, a Rena terii secolelor XV-XVI, un 
gen vocal-instrumnental solistic. Dispunerea este pe 
dou  sau patru voci, în care una sau trei voci acom-
paniaz  cu instrumentele vremii (l ut  sau viol ) 
vocea superioar , care contureaz  linia melodic . 
Uneori, genul îl întâlnim în componen  exclusiv 
vocal , având aceea i insisten  în eviden erea liniei 
melodice i a versurilor vocii înalte. 

Madrigal. Simbol, magie i culoare, madrigalul 
este poezia muzical  a Rena terii muzicale. Denumirea 
ini ial , cantus materialis, corespundea unui cântec 
de origine popular , uneori cu caracter pastoral, cu o 
desf urare monodic , apoi, în acela i Ev Mediu, pe 
dou  sau trei voci. Caracterul s u laic il va p stra i 
în Rena tere, când, inflexiunile lirice, liantul dintre 
versurile sentimentale i muzic , l-au transformat în 
bijuteriile sonore pe care le apreciem ast zi. În 
secolul al XVI-lea, madrigalul este reevaluat de 
c tre reprezentan ii colii franco-flamande, cînd, în 
Italia fiind, au contopit inspira ia abundent  a cânte-
cului popular italian cu caracteristicile cântecului 
cult francez. es tura polifonic  este cea care sus ine 
construc iile savante, vocile, patru sau cinci, câp tând 
în timp egalitate în exprimare. Muzica se va ml dia pe 
expresivitatea textelor celor mai importan i poe i ai 
vremii, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Tor-
quato Tasso, Giovanni Guarini, William Shakespeare. 

Coralul protestant. Cuvântul coral deriv  din 
choros. Prin încercarea de a explica sensul cu-
vântului, ne îndrept m c tre cultura antic  greac , 
unde choros desemna un ansamblu pe mai multe 
voci. Cantus choralis ca gen, define te o compozi ie 
muzical  pe mai multe voci. Coralul protestant 
(unde protestantis denume te o atitudine de protest 
împotriva papei) a ap rut în urma Reformei lui 
Martin Luther (1484-1546). Genul a slujit princi-
piilor noii religii protestante, fiind o lucrare diferit  
de cânt rile gregoriene, cu evidente inflexiuni din 
cultura popular  german , c reia i-a adaptat texte 
religioase. To i participan ii la slujba religioas  din 
acea perioad  împ rt eau aceea i stare de pietate, 
prin intonarea coralelor pe mai multe voci, de obicei 
patru, în limba german , Lucr rile sunt marcate de 
simplitate i evlavie, prin valori lungi care sus in 
motive melodic lipsite de artificialitate, de afectare. 

Missa. Atitudinea monumental , solemn , con-
ven ional , conform canoanelor biserice ti, este cel 
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mai bine resim it  în secularul gen al muzicii sacre, 
Missa (germ. – Messe, it. – Messa), liturghia catolic . 
Dup  perioada de reconfigurare din Evul Mediu, 
când era un gen coral configurat pe vechile cânt ri 
gregoriene având suportul unor texte sacre, în Re-
na tere, missa se distinge prin demersuri înnoitoare. 
Prin cele cinci p r i imuabile în decursul slujbelor 
comune anuale, Missa cunoa te secven area fireasc  
a ordinii sacre, fiind o ceremonie solemn  ce readuce 
imaginea primei împ rt anii: Kyrie eleison; Gloria 
in excelsis; Credo; Sanctus; Agnus Dei. Alte p r i ce 
au p truns în miss  sunt adaptate unor momente 
speciale ale anului bisericesc. 

Genul este atins i el de înnoirile principiilor 
Umanismul, ce îng duia mobilitatea gândirii omului 
spre arta profan , a con tiin ei spre toleran . Bun -
oar , missa este marcat  în Rena tere de un suflu 
emo ional, de o dorin  a compozitorilor de exploa-
tare a elementelor melodice, a vocii superioare, în 
contextul tehnicii contrapunctice. 

5. CONCLUZII 

„Muzica este o matrice de idei, de ac iuni ener-
getice, de procese mentale, r sfrânferi la rândul lor a 
realit ii fizice care ne-a creat i care ne poart  i a 
spiritualit ii noastre clare sau obscure. Expresie a 
unor viziuni ale universului, a undelor sale, a arborilor, 
a oamenilor s i în acela i fel ca i teoriile funda-
mentale ale fizicii teoretice, ale logicii abstracte, ale 
algebrei moderne etc.”1 

Artele Rena terii se subsumeaz  principiului de 
unitate în diversitate. Elementele expuse anterior 
creaz  substan a fiec rei arte, care, numai împreun  

pot crea concordia unei epoci, unei estetici ample, 
cum este cea a Rena terii. 

Revenirea la clasicismul greco-roman a influen at 
devenirea artelor. Fenomenul de afirmare a indi-
vidului, a antropocentrismului, a permis declan area 
tuturor etapelor renascentiste, dup  cum a numit-o 
Vasari, Rinascità. Cuceririle spirituale au desc tu at 
cuceririle materiale. Dobândirea tehnicii perspecti-
vei, a tehnicii clar-obscurului, nuan rii gândirii 
matematice i reflectarea ei în toate artele Rena terii, 
au permis avântul acestei estetici. 

Rena terea reprezint  perioada ce a ilustrat spiritul 
liber al omului, al recuper rii valorilor eline, al 
impresionantelor opere de art , al dobândirii inde-
penden ei financiare. A fost perioada unor reprezent ri 
vibrante din evolu ia uman , emana ie a gândirii 
libere, în care geometria, perspectiva, abilitatea 
inginereasc , ritmul, sunetul au fost mai armonioase 
i mai muzicale ca niciodat , relevând unele dintre 

cele mai reprezentative opere de art  ale umanit ii. 
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REZUMAT. Lucrarea prezint  o încercare de a identifica elemente comune ale ingineriei i filozofiei, de 
interferen  a acestora, av nd la baz  sistemul filozofic creat de Lucian Blaga. Pornind de la defini iile 
filozofiei, pe baza document rii asupra arhitecturii, conceptelor i ideilor filozofiei lui Blaga, s-au identificat atât 
baza iin ific  comun , cât i  similitudini de gândire, reprezentare i conceptualizare a realit ii, dar i metode 
de cunoa tere asem n toare, inclusiv întâlnirea cu misterul crea iei i revelarea acestuia în inginerie, stiut fiind 
ca filozofia lui Lucian Blaga este o filozofie a misterului. 

Cuvinte cheie: filozofie i tiin , tiin  i crea ie, inginerie, filozofie i art , inginerie i art .  

ABSTRACT. This paper presents an attempt to identify common elements of engineering and philosophy, their 
interference, based on philosophical system created by Lucian Blaga. Starting from the definitions of philosophy, 
after a large documentation regarding the architecture, the concepts and the ideas of the Blaga's philosophy, 
were identified both the common iin ific  base and similarities of thought, representation and conceptualization 
of reality and similar knowledge methods, including meeting with the mystery of creation and revealing of the 
mystery in engineering, knowing that Lucian Blaga's philosophy is a philosophy of the mystery. 

Keywords: philosophy and science, science and creation, engineering, philosophy and art, engineering and art.  

 

1. INTRODUCERE 

De mai mul i ani, am sim it o atrac ie i o tenta ie 
irezitistibil  de a p trunde, cu mintea mea de inginer, 
în spa iul tridimensional blagian, mai întâi în poezie, 
acum în... filozofie, iar mai târziu, poate, în dra-
maturgie. 

De la început, în demersul realizat, am avut în 
vedere defini iile din DEX [1], pentru cuvântul 
„filozofie”, prin care acesta se define te ca fiind o 
„ tiin  constituit  dintr-un ansamblu închegat de 
no iuni i idei, care interprezeaz  realitatea” sau, mai 
departe, „totalitatea concep iilor i a principiilor 
metodologice care stau la baza unei discipline sau a 
unei tiin e”, coroborate cu cu o alt  defini ie, prin 
care filozofia este „o tiin  general  a lucrurilor, 
principiilor i cauzelor”, continuând cu ideia c  
„fiecare tiin  particular  are filozofia ei”. 

Lecturând unele analize i eseuri asupra sistemului 
filizofic a lui Blaga, în mod deosebit, diferite 
documente/articole realizate de speciali ti în materie, 
în scopul document rii i cunoa terii, fie i sumar , 
a conceptului de sistem filozofic creat de Blaga, dar 
i pentru a testa capacitatea mea de în elegere a 

no iunilor i ideilor specifice filozofiei, am descoperit 
un univers de gândire fabulos, fascinant i interesant, 
care m-a condus la ideea existen ei bazei tiin ifice 

comune, dar i a unor similitudini de gândire, de 
reprezentare i de conceptualizare a realit ii, inclusiv 
unele metode i metodologii de cunoa tere asem n -
toare, care, într-un fel sau altul, se reg sesc i în 
ingineria creativ  i inventiv , de la frontierele 
cuno terii. 

Într-un articol publicat pe internet, referitor la 
„Lucian Blaga i comunismul” [2] se arat  c , sur-
prinz tor, con tiin a public  l-a înregistrat pe Lucian 
BLAGA mai ales ca poet i c , e adev rat, el este 
unul dintre cei mai importan i poe i români din acea 
perioad . Dar Lucian Blaga este la fel de important 
i ca filozof i ca dramaturg. 

Cauza pentru care imaginea lui de poet prevaleaz  
asupra celorlalte, nu ine atât de un dezechilibru 
valoric între poezia sa, pe de-o parte, i celelalte 
opere, pe de alta, ci de o ne ans  istoric . În alte 
contexte sociale i politice, mediul intelectual ar fi 
fost altul i drept urmare i receptarea teatrului i a 
gândirii lui filozofice ar fi fost alta. 

Ceea ce frapeaz  la Lucian Blaga este nivelul 
înalt al tuturor operelor pe care ni le-a l sat în cele 
trei domenii: filozofie, poezie i dramaturgie. 

De altfel, în anul 1956, Lucian Blaga a fost propus 
pe lista candida ilor pentru Premiul Nobel pentru 
Literatur  de c tre Rosa del Conte i Basil Munteanu, 
ideea, se pare, apar inând de fapt lui Mircea Eliade. 
[2] 
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2. TRIADA TIIN , FILOZOFIE, ART  

„To i oamenii de tiin , împreun , sunt autorii 
unei singure lumi. Fiecare filozof, care- i merit  
acest nume, este autorul unei lumi singulare, a sa. 
Poetul este autorul unor lumi la plural, c ci fiecare 
poem poate fi o lume pentru sine” (Lucian Blaga, 
Discobolul). 

Dr. Irina Dinc , de la Universitatea de Vest din 
Timi oara, afirm  c  personalitatea creatoare a lui 
Lucian Blaga se dezv luie în complexitatea ei prin 
interesul pentru ample zone ale crea iei culturale, a 
c ror fertil  osmoz  nu le împiedic  s - i p streze 
autonomia: tiin , filozofie i art , [3]. 

Demersul s u teoretic se construie te din per-
spectiva filozofiei, care, ocupând o pozi ie median  
în cercul preocup rilor lui Blaga, fiind deschis  atât 
spre rigoarea teoriilor tiin ifice, cât i spre sensi-
bilitatea pl smuirilor artistice. Filozofia trebuie s - i 
p streze autonomia fa  de celelalte dou  domenii 
ale spirtului, dar f r  a- i nesocoti menirea ei proprie, 
„func ia ei creatoare de metafizic ”. tiin a, filozofia 
i arta pivoteaz  în jurul aspira iei demiurgice i, în 

acela i timp, atât de umane, ce imprim  operei bla-
giene mi carea sa interioar  – (care este) crea ia [3]. 

Blaga porne te de la filozofie, ajunge inevitabil 
pe aceast  cale la un evantai de teorii tiin ifice 
variate. În rezumatul tezei sale de doctorat, Cultur  
i cuno tiin , unde, analizând structura „problemei 
tiin ifice”, interpune, între fenomenele cercetate i 

construc ia teoretic  ce le explic , ideea, ce se dove-
de te a fi „un imperativ ce trebuie dus la îndeplinire”, 
un imbold preexistent!. 

Blaga zice: „ tiin a teoretic  se înrude te....cu 
filozofia, dincolo de ceea ce le desparte”, impunând, 
astfel, tiin a drept „parte integrant  a culturii, ca i 
filozofia, religia sau arta”. 

Arta i tiin a au fost privite deseori doar ca dou  
tipuri de construc ie spiritual  ireductibile, aceast  
abordare unilateral  punând accentul pe ruptura 
dintre cele dou  domenii i ignorând zonele lor de 
interferen  [3]. 

Personalitatea creatoare a lui Lucian Blaga se 
dezv luie în complexitatea ei prin interesul pentru 
art  i tiin  deopotriv , zone ale spiritului aparent 
incompatibile, dar, în fond, nu atât de diferite pe cât 
s-ar crede. 

Raportul dintre tiin  i art  nu se reduce doar la 
o prelungire a lor într-o a treia arie integratoare, 
filozofia; ele se pot apropia i nemijlocit, prin îns i 
natura lor, care, pe lâng  deosebirile radicale, pre-
zint  i neb nuite similitudini. 

Poezia i tiin a nu sunt axe opuse, reconciliabile 
doar în demersul filozofic, ci axe convergente, 
întrucât se folosesc de acelea i substan e ideatice, se 
raporteaz  la acelea i realit i, pe care încearc  s  le 
explice. 

Exist  i un paralelismul stilistic tiin  - filozofie - 
art . tiin a, filozofia i arta, ca pl smuiri ale spi-
ritului, ca forme autonome, dar alternative, ale 
crea iei de cultur , conlucreaz  în oferirea unor per-
spective complementare ce alc tuiesc paradigma 
unei epoci. Lucian Blaga este dintru început pre-
ocupat de surprinz toarele similitudini între cele trei 
tipuri de crea ie de cultur , c ut rile unei explica ii 
prelungindu-se de-a lungul anilor pân  la conturarea 
unei complexe re ele de concepte. În teza sa de 
doctorat, el intuie te o analogie în felul în care 
„ideile cu func ie imperativ ” modeleaz  atât teoriile 
tiin ifice, cât i construc iile filozofice i crea iile 

artistice [3] . 

3. CONTACTUL CU OPERA LUI BLAGA 

Prima lectur  atent  a unui volum de poezii a fost 
în anii 1995, influen at de emisiunile literare de la 
Radio Romania, anul în care se împlineau o sut  de 
ani de la na tere poetului., dar de opera filozofic  
mi-a fost fric , ca, de altfel, i acum! 

De atunci, am r mas un admirator al operei lui 
Blaga, iar gândirea creatoare a autorului, captat  prin 
lecturile f cute, a f cut ca în urm torii ani, ca un 
ecou l untric, s  realizez câteva (s  le spunem!) 
poezii, inspirate de aspectele filozofice ale poeziei 
lui Blaga. Unele dintre ele au fost recitate de 
subsemnatul pe treptele Casei memoriale „Lucian 
Blaga“ din Sebe , cu prilejul conferin elor tiin ifice 
anuale „Profsorul Dorin Pavel – fondatorul hido-
energeticii rom ne ti”. Acesta era inginer de profesie 
i nepotul de sor  al lui Blaga, diferen a de vârst  

fiind de doar de 5 ani. 
Iat  o leg tur  strâns , chiar de rudenie, între un 

filozof i un inginer, deci, supralicitând, între ... 
filozofie i inginerie.... A a c , abordarea unor subiecte 
cu substrat filozofic de c tre un inginer, ar trebui s  
nu apar  ca o impietate din partea acestuia. 

i nici nu cred c  este. 
De altfel, sunt mul i ingineri care au, deja, ceea 

ce se nume te, o con tiin  filozofic  [4]. 

4. SISTEMUL FILOZOFIC  
AL LUI LUCIAN BLAGA 

Gabriela Pohoa , conf. univ. dr. la Universitatea 
Cre tin  „Dimitrie Cantemir” din Bucure ti, spune 
c  Lucian Blaga a cl dit, cum se tie, cel mai 
monumental i original sistem filozofic din gândirea 
româneasc . Gândul filozofic, ca i cel poetic – com-
plementare i interferente – au fost cosubstan iale 
firii sale intelectuale, fascinat de timpuriu de lumea 
aspr  de ordine i rigoare disciplinatoare a adev -
rurilor teoretice ( tiin ifice), cât i de cea mirific  
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vitalizatoare de spirit, a adev rurilor artistice [5]. 
Lucian Blaga era con tient de grandoarea i profun-
zimea operei sale! 

Dincolo de arhitectura impun toare a „sistemului”, 
se disting trei niveluri i tot atâtea domenii ale 
reflec iei filozofice: teoria cunoa terii, filozofia culturii 
i cosmologia metafizic , dezvoltate în cele 4 trilogii: 

Trilogia cunoa terii, Trilogia valorilor, Trilogia 
culturii i Trilogia cosmologic . 

Lucian Blaga a avut voca ia construc iilor siste-
mice i a discursului perfect articulat [5]. 

Sistemul filozofic creat de Lucian este un sistem 
deschis:„Nu vrem s  închidem z rile cu o fixare”. 

În „Trilogia cunoa terii”, [6], alc tuit  din trei 
studii de baz ; Eonul dognatic, Cunoa terea luciferic  
i Cenzura trnscendent , i, apoi, dou  suplimentare: 

Despre con tiin a filozofic  i Experimentul i 
spiritual matematic, Lucian Blaga trateaz  problema 
cunoa terii pornind tocmai de la no iunea de con tiin  
filozofic . În partea introductiv  a capitolului intitulat 
Despre con tiin a filozofic , Lucian Blaga afirm  c : 
„oricine este înzestrat cu aptitudinile spirituale necesare, 
receptive i de spontaneitate, poate s  ajung , încetul 
cu încetul, la înjghebarea unei con tii e filozofice”. 
Mai departe, zice Blaga: „a a se întâmpl  i în art , 
unde prin „temeiul înn scut al unei sensibilit ii 
fire ti, po i s - i constitui o con tiin  artistic ”. 
Acest lucru este mai u or de constatat i de acceptat, 
pentru c  sunt foarte mul i ingineri scriitori sau poe i, 
pictori i chiar compozitori care, prin operele lor, 
dovedesc c  au o con tiin  artistic . Pe de alt  parte, 
este tiut c  poe ii, în mod special, deci i inginerii 
poe i, cocheteaz  cu ...filozofia în crea iile lor, în 
mod con tient sau incon tient, acestea, poeziile, 
având, în mod frecvent, un substrat filozofic. Dar, 
spune Lucian Blaga: ”Înfiriparea unei con tiin e 
specifice este condi ionat  atât în domeniul filozofic, 
cât i în cel artistic, de o îndelungat  experien ... i 
de un exerci iu pe m sura lor, a facult ilor spirituale”.. 

Am putea particulariza c  i pentru inginerii de 
voca ie care activeaz  în cercetare, în inovare sau, 
chiar, la frontierele cunoa terii în tiin  i tehnic , 
vor sim i acest suflu energizant i benefic pe care o 
con tiin  creatoare îl prime te la întâlnirea cu 
„misterul” i cu „revelarea” acestuia în domeniul 
ingineriei, dou  no iuni/concepte impuse de filozafia 
lui Blaga, c ci filozofia lui Blaga este o filozofie a 
misterului i a revel rii misterului. De fapt, misterul 
face obiectul „cunoa terii luciferice”, c ci Blaga 
distinge între dou  feluri de cunoa tere, pe care le 
nume te metaforic: „cunoa terea paradisiac ” i, 
respectiv, „cunoa terea luciferic ”. 

Dintre toate fiin ele, „numai omul exist  întru 
crea ie i revelare”, spune Lucian Blaga, pentru c  
„omul tr ie te nu numai în orizontul lumii sensibile, 
ci i într-un orizont al misterelor!” 

În Cenzura transcendent , ca r spuns la între-
barea despre „limitele cunoa terii”, pe care i-o pune 
filozoful. Lucian Blaga încearc  s  afle „cine împie-
dic  cunoa terea total ” i „anume, pentru ce”. Pe 
scurt, aceste limite se datoreaz  nu numai limitelor 
inerente structurilor noastre antropologice, ci i unui 
factor metafizic exterior. Acesta este „Marele Anonim”, 
termen sinonim cu Dumnezeu sau Absolutul, care 
împiedic  cunoa terea total !. 

Din ra iuni de conservare a propriei autarhii 
ontologice, acesta exercit  ceea ce Blaga nume te 
„censura transcendent ”, împiedicând ca misterele 
s  se reveleze adecvat, în chip absolut. Accesul la 
revela ia divin  sau la cunoa terea absolutului ar 
duce, pe de o parte, la o stagnare în inactivitate a 
fiin ei umane (condamnat  la crea ie, în concep ia 
lui Blaga), pentru c : „Omul nu poate evada din 
zona culturii f r  a înceta s  fie om”! [7].   

Marele inventator român contemporan, inginerul 
Justin Capr  [8], afirma c : „Nu exist  adev r 
absolut ... Omul se deplaseaz  asimptotic spre cu-
noa tere, dar nu o va cunoa te niciodat ”. 

Cu toate acestea, inginerii for eaz  cenzura trans-
cendent , reu ind nu o dat , prin inven iile, schemele, 
pl smuirile i teoriile lor, s  reveleze misterul ascuns 
cu grij  de Marele Anonim, pentru c  misterul face 
obiectul „cunoa terii luciferice”. 

Marele geniu al omenirii, românul ... Nicolae / 
Nikola TESLA [9], de fapt istro-român n scut în 
Croa ia, care, dup  cum spunea Henry Coand , 
vorbea o frumoas  i str veche limb  româneasc , 
comunica cu fiin ele din eteric, a f cut cuno tin  cu 
tehnica în eteric, tehnic  pe care a v zut-o descom-
pus , în detalii, în func iune, ca în „...deconstrurea” 
din filozofia lui Blaga?! 

Lucian Blaga a fost preocupat i pasionat de 
tiin  înc  din tinere e. Tîn rul absolvent de liceu, 

era la curent cu ultimele nout i tiin ifice în teoria 
relativit ii a lui Einstein, pe care o prezint  la 
bacalaureat, precum i în matematicile moderne 
noneuclidiene. 

În „Trilogia culturii”, [10], care cuprinde: „Orizont 
i stil”, „Spa iul mioritic” i „Geneza metaforei i 

sensul culturii”, Blaga î i propune s  explice viziunea 
sa asupra destinului uman i asupra culturii. El a 
elaborat una dintre cele mai mai coerente i mai 
interesante teorii asupra culturii. Aceasta teorie re-
prezint , dup  unii, componenta cea mai rezistent  a 
sistemului s u filozofic. Blaga spune c  „Omul este 
sortit crea iei, pentru c  are un destin creator 
permanent”, iar apoi zice:. „Cultura este o t lm cire 
simbolic  a lumii, o lectur  a existen ei, o inter-
pretare a lumii, un mod de a traduce experien a în 
limbaje simbolice”. 

Conceptele de crea ie i de cultur  au un loc 
central în concep ia lui Blaga. Revela ia misterului 
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are loc prin dou  forme: prin cunoa tere i prin 
pl smuire (crea ie). Blaga este foarte categoric: 
„Omul nu poate evada din zona culturii f r  a înceta 
s  fie om”! . Aceasta, pentru c , zice Blaga: „cultura 
este ceea ce omul adaug  naturii sau, mai precis, 
ceea ce întrece natura! ”. 

Omul este o fiin  care ve nic î i dep e te crea ia, 
dar care niciodat  nu- i dep e te condi ia de creator! 
Împlinirea omului este împlinirea lui cultural ! 

Se poate spune c  inginerul, care prin crea iile 
sale, schimb  fa a lumii i existen a uman . Ingineria 
este o activitate, prin excelen  creatoare i creaz  
cultur . care „se adaug  naturii”, iar uneori „o întrece”. 
(Blaga) 

În inginerie realitatea existent  sau cea imaginar , 
preexistent  (inven ii, inova ii, teorii) este reprezentat  
simbolic prin desene, scheme i concepte, pe suport 
material, dar i în spa iul virtual, în 2D i în 3D! Prin 
efortul de crea ie, aceste „plasmuiri”, cum zice Blaga, 
ale inginerilor, create în mintea lor sau, acum, în 
spa iul virtual al computerului, prin realizare fizic , 
ei schimb  realitatea i existen a uman  [11, 12]. 

În „Trilogia valorilor” [13], care se compune din: 
tiin  i crea ie, Gândire magic  i religie, Art  i 

valoare,.la începutul studiului/capitolului „ tiin  i 
crea ie”, Lucian Blaga atrage aten ia asupra influen ei 
factorilor stilistici, asupra pl smuirilor teoretice ale 
tiin ei. 

Gândirea tiin ific , i-a constituit i ea valorile ei, 
spune Blaga, i continu : „Cum a fost v zut  lumea 
natural , cu faptele i apari iile ei crono-spa iale? Ce 
icoane, ce scheme, ce teorii (ce modele, ce plsmuiri 
conceptuale, am ad uga noi) i-au f urit oamenii în 
cursul timpurilor? ” 

Gândirea tiin ific  este eminamente un proces, 
bazat  pe o acumulare de observa ii strict empirice, 
dar care nu se p streaz  ca atare, ci cu anumite 
interpret ri teoretice care, uneori, contamineaz  stilistic. 

În „Trilogia cosmologic ”, [14], metafizica lui 
Lucian Blaga î i atinge punctul culminant. Autorul 
pleac  de la ideea c  metafizica îns i nu e împlinit  
"f r  o viziune de ansamblu, de natur  «cosmologic . 
Lucian Blaga are în vedere i o cosmologie de natur  
tiin ific , "O cosmologie de natur  metafizic  nu 

trebuie neap rat s  ajung  în conflict cu o cosmo-
logie de natur  tiin ific , c ci obiectul lor nu este 
acela i 

Nu întâmpl tor "sistemul s u filozofic" începe cu 
o teorie a cunoa terii i se încheie cu o cosmologie. 
Iar cosmologia blagian  trece m car prin dou  faze, 
de la un moment încolo simultane: prima, decon-
struc ia divinului, afectând i registrul poeticului, i 
cealalt  – s -i zicem, în compensa ie – reconstruc ia 
realului în sensul unei totaliz ri de nivel ontologic i 
metafizic a acestuia [14, 15]. 

5. ROLUL I FINALITATEA INGINERIEI 

Pornind de la cele spuse mai sus despre tiin , 
filozofie i art , despre finalitatea lor demiurgic  – 
(care este) crea ia de lumi posibile, am ajuns în 
situa ia s  m  întreb  care este rolul i finalitatea 
ingineriei, dac  nu tocmai crearea de lumi posibile 
atât în spa iul real, palpabil, cât i în spa iul virtual, 
prin pl smuiri ale gândirii inginere ti, acestea fiind 
crea ii spirituale care au schimbat lumea i care, cum 
zice Blaga, „se adaug  naturii”, iar uneori „întrec 
natura”. Iat  de ce, în aceast  lucrare, am încercat s  
identific elemente de interferen , comune ingineriei 
i filozofiei, similitudini în cunoa tere i gândire, 

precum i de reprezentare i de conceptualizare a 
realit ii. 

Am în eles înc  de pe b ncile liceului c  filozofii 
fac deseori recurs la tiin e, la ultimele descoperiri i 
crea ii tiin ifice ale omului. Ori, tocmai legile 
tiin ei, care stau la baza ingineriei, în general, ele, 

legile tiin ei, stau i la baza sistemelor fiozofice, la 
interpretarea cât mai exact  a lumii/realit ii. 

Rolul ingineriei este s  genereze progresul, având 
finalitatea (demiurgic ) de creare de lumi/realit i 
posibile care s  schimbe lumea/existen a! 

6. METODE ALE CERCET RII 
INGINERE TI 

În acest capitol, se vor eviden ia i se vor 
concretiza unele metode ale cercet rii inginere ti. 

Este cunoscut  metoda de cercetare teoretic  în 
inginerie bazat  pe modelarea matematic  i simula-
rea numeric  pe calculator a proceselor i sistemelor 
concepute de inginerii, prin care se creaz  modele 
virtuale de reprezentare a realit ii imediate sau vi-
itoare, ca o activitate de conceptualizare a entit ilor 
structurale care se subsumeaz  sistemelor i pro-
ceselor inginere ti, i care, în final, se substituie 
experimentul fizic. 

De asemenea, metoda modern  de proiectare 
bazat  pe utilizarea calculatorului, prin care se 
realizeaz  modele virtuale în 3D ale sistemelor i 
procesele naturale i inginere ti. Aceasta presupune 
o adev rat  filozofie inginereasc  de conceptualizare 
i reprezentare ale unei realit i virtuale preexistente, 

care transcende realul, dar cu poten ial de a deveni 
realitate obiectiv , dup  ce totul a fost creat în 
mintea/creierul inginerului i eviden iat, prin mijloace 
informatice, într-un spa iu virtual al softului de 
operare care lucreaz , totu i, pe un suport real.. 

Sunt convins c , dac  Lucian Blaga ar fi avut la 
dispozi ie mijloacele informatice de ast zi, ar fi 
inclus în sistemul s u filozofic i interoperarea dintre 
calculator i om/inginer, pentru c  apari ia tehno-
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logiei informatice schimb  fundamental modul de 
gândire al omului de azi i deschide posibilit i 
spectaculoase de cunoa tere prin transcendere i 
procesare în spa ii virtuale, cu rezultate obiectivabile, 
returnate în realitatea imediat , aceasta fiind o nou  
metod  de cunoa tere creat  de om/inginer în secolul 
20, de care filozofia trebuie s  in  seama! 

De asemenea,. în secolul 20, în locul sistemelor 
filozofice atotcuprinz toare, s-au impun filozofiile 
care încearc  o anumit  „deconstruire” a totalit ii i 
care aplic  metoda analizei (DEX). 

În activit ile de cercetare din domeniul ingineriei 
se utilizeaz , în mod curent, metoda analizei i 
sintezei, pentru cunoa terea evolu iei fenomenelor i 
proceselor, create de ingineri, pe cale teoretic .. În 
faza de analiz , metoda presupune descompunerea/ 
deconstruirea proceselor sau sistemelor inginere ti în 
p r i autonome func ionale sau constructive, cerce-
tarea evolu iei sau compot rii fiec reia dintre p r i, 
pentru ca, în faza de sintez , s  se realizeze 
integrarea acestora, inînd cont de intercorelarea i 
intercondi ionarea acestora/ p r ilor, în conformitate 
cu teoria sistemelor, rezultatul fiind cunoa terea pre-
existent  a evolu ei proceselor i sistemelor tehnice. 

Activit ile de inovare ale inginerilor, de creare a 
unor inven ii tehnice, sunt, de asemenea, ac iuni i 
metode de cunoa tere i de influen are a existen ei 
umane, de întâlnire a inginerilor cu „misterul”, cum 
spune Blaga, reu ita întreprinderii lor, fiind echi-
valent  cu „revelarea” unui adev r existen ial 
necunoscut anterior. Aceste ac ivit i de inovare, 
care nu sunt cu nimic mai prejos decât crea iile 
spirituale din celelalte domenii (muzic , poezie, filo-
zofie etc.), influen eaz  i motiveaz  puternic exis-
ten a uman , f când parte efectiv din cultura uman  
creat , pe care „omul o adaug  naturii sau, mai precis, 
ceea ce întrece natura”, cum spune Blaga, subliniind, 
înc  o dat , caracterul demiurgic al activit ii spiri-
tuale umane, deci i al activit ii inginerilor. Toate 
acestea subliniaz  c  ingineria, activit ile creative 
spirituale inginere ti sunt vectori de cunoa tere i 
de promovare a progresului societ ii umane, de 
schimbare i influen are a existen ei umane i chiar a 
evolu iei societ ii omene ti, în general. 

7. SE POATE VORBI DE O FILOZOFIE  
A INGINERIEI? 

În DEX, ne l murim c : filozofia este „ tiin a 
general  a lucrurilor, principiilor i cauzelor” i, mai 
departe: „fiecare tiin  particular  are filozofia e  „, 
iar dac  corobor m i cu al doilea sens, i anume: 
„Totalitatea concep iilor i a principiilor metodo-
logice care stau la baza unei discipline sau a unei 
tiin e“, este evident c , la prima vedere, spiritul 

creativ al ingineriei se circumscrie, în ceea ce se 

nume te „Filozofia tiin ei, ca disciplin  aflat  la 
grani a filozofiei cu tiin a, care investigheaz  i 
analizeaz  natura, adev rul i valoarea tiin ei, meto-
dele, presupozi iile i categoriile cunoa terii tiin ifice. 

Dar, prin activitatea lor inventiv , prin tendin ele 
intrinseci spre crea ie i inovare, prin existen a lor în 
orizontul misterului i al relev rii misterului, prin 
produc iunile inginere ti inovatoare, care sunt tot 
crea ii ale spiritului uman, ob inute ca rezultat al 
cunoa terii luciferice, inginerii creaz  o cultur  teh-
nico- tiin ific , pe care, „o adaug  naturii sau ... 
întrece natura”. 

Inginerul creativ se afl  în orizontul misterului i 
al relev rii misterului, fie c  acesta activeaz  în 
tiin  sau în art  (poezie, pictur , muzic  etc.), 

trecerea de la tiin  la art  f cându-se, spune Blaga, 
prin intermediul ...filozofiei! 

Iat  cât de bine se încadreaz  ingineria, în siste-
mul filozofic creat de Lucian Blaga! 

De altfel, no iunile, conceptele, metodele i meto-
dologiile specifice ingineriei, ipotezele i pl smuirile 
teoretice („ce icoane, ce scheme, ce teorii...”, spune 
Blaga), abstractiz rile i conceptualiz rile, cu care 
opereaz  inginerii afla i la frontiera cunoa terii, prin 
care ace tia devin creatori de cultur , în sensul 
filozofic al cuvântului, toate acestea, credem, c  sunt 
suficiente elemente pentru recunoa terea i ini ierea 
constituirii unui concept de...filozofie a ingineriei! 

Numai c : „Orice filozofie trebuie cl dit  mai 
întâi pe din untru, ca un poem, ...cu accentul pe 
edificarea abstract-conceptual ”, spune Blaga, ceea 
ce este, într-adev r, frumos, dar foarte greu! 

Este un punct de vedere al unui inginer fascinat 
de filozofia lui Blaga, care trebuie luat ca atare... 

Viitorul va stabili dac  aceast  provocare poate 
deveni o realitate sau va r mâne o ...”pl smuire” de 
moment, nefundamentat  i chiar...aberant !! 

8. CONCLUZII 

Pornind de la cele prezentate, putem s  avem 
curajul, i s  ne permitem, în m sura în care dorim 
s  cunoa tem, ca i noi inginerii s  accedem în zona 
filozofiei, la început ca cititori, spre a ne documenta, 
iar apoi s  ajungem, dup  o cunoa tere aprofundat , 
s  ne familiariz m cu problematica filozofiei, poate 
chiar cu gândirea filozofic , pentru ca, în final, s  
c p t m o, ceea ce se nume te, con tiin  filozofic , 
cum spune Lucian Blaga. Pentru a în elege mai bine 
cele expuse de Blaga în opera sa, cititorului i se 
impun cuno tin e peste nivelul mediu, pe care ingi-
nerul, în general, le posed . Lucian Blaga tinde în 
permanen  c tre „o suprem  precizie i exactitate”, 
ceea ce caracterizeaz  pe deplin ingineria i pe 
ingineri. 
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De aceea, apropierea inginerilor de gândirea fi-
lozofic , pentru în elegerea sistemele filozofice cu-
noscute, pentru constituirea unei con tiin e filozofice 
proprii, în m sura în care dorin ele i posibilit ie 
intelectuale exist , trebuie s  devin  o activitate 
spiritual  normal , fireasc  i chiar necesar  pentru 
ingineril, mul i dintre ei excel nd în domeniul artelor 
i culturii în general, în poezie, în mod special.. 

Inginerii trebuie s  fie con tien i i mândri de 
rolul misiunii lor i de for a lor creatore, de cultura 
tehnico- tiin ific  pe care o adaug  naturii, precum 
i de puternica influen  a acesteia asupra existen ei 
i civiliza iei umane. 

Prezenta lucrare este o pledoarie în acest sens. 
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REZUMAT. Teoreticienii muzicii, dar i profesorii de canto par s  fie de acord c  secolul al XVIII-lea a fost 
caracterizat de folosirea extraordinar  a vocii, care a pornit de la cele mai simple forme ale artei vocale i de 
cânt amatoricesc. Îns  secolul al XVIII-lea aduce cu el i o aprofundare teoretic , tiin ific , în arta cântului. 
Pentru cunoa terea tradi iilor i caracteristicilor istorice ale artei interpretative vocale, autorii manualelor de 
cânt sunt foarte importan i, deoarece în c r ile lor se reflect  literatura curent  despre predare. 

Cuvinte cheie. profesori de canto, manuale de art  a cântului, bel canto, tiin , art , tehnica vocal  a secolului 
al XVIII-lea, voce. 

ABSTRACT. Musical theorists along with singing teachers have agreed that the 18th century can be 
characterized by the extraordinary use of the singing voice, wich began from the simplest forms of arts of 
vocalism and amateur singing.On the other hand the 18th century comes with a greater theoretical 
understanding in the art of singing. A great role in the studying of the traditions and historical caracteristics of 
the vocal interpretation art, have the authors of the manuals in the art of singing, becausethey reflect, through 
their work, the curent literature about teaching. 

Keywords. singing teachers, manuals in the art of singing, bel canto, science, art, the singing technique of the 
18th century, the singing voice. 

1. INTRODUCERE ÎN ARTA  
CÂNTULUI BAROC 

Perioada Barocului muzical reprezint  una din 
perioadele cele mai prolifice ale istoriei muzicii 
universale, fiind epoca unde se produce o muta ie 
profund  i decisiv  în tehnica muzical , dezvol-
tându-se o art  vocal  a c rei sarcin  devine 
exprimarea afectelor umane, în încercarea de a codifica 
i sistematiza exprimarea pasiunilor. 

În epoca baroc  se practic , în mare m sur , o 
deplasare a valorilor în domeniul muzicii vocale în 
favoarea cântului solistic. Aceast  mi care a valorilor 
se vede, de exemplu, în formele i speciile muzicale 
noi: monodie, basso continuo, arie, recitativ, cantat , 
oratoriu i oper . O fraza muzicala trebuia vorbit , 
mi cat , înt rit , iar ascult torii trebuiau emo iona i 
nu doar prin baie de sunete, ci i prin declama ia 
îns i. Odat  cu aceasta, compozitorul devine poet 
(melopoet), iar interpretul, recitator – ambele dup  
modelul retoricii i poeticii antichit ii clasice. 

Italienii erau considera i cei mai str luci i cânt re i. 
Modelul italian al cântului i colile italiene de canto 
de dup  anul 1600 au devenit treptat obligatorii 

pentru aproape întreaga Europ . Motivul rezid  în 
popularitatea i r spândirea tot mai mare a operei 
italiene. 

Cânt re ii italieni s-au r spândit la toate cur ile 
europene, fiind superiori din punct de vedere tehnic 
tuturor celorlal i, astfel încât ace tia au devenit 
etalonul. Unii dintre cei ce doreau s  studieze cântul 
plecau în Italia, în timp ce al ii încercau s  ajung  la 
tehnica italian  prin studiu în propria ar . 

Nu se f cea o distinc ie între vocile lirice i 
dramatice, prefera i fiind cânt re ii cu voci capabile 
de a interpreta desele pasaje de virtuozitate. Tenorul 
liric de exemplu, a a cum este azi cunoscut, era 
complet inexistent.1 

Vocile nu erau neap rat mari, cerin a de baz  
fiind suple ea. Este o mare diferen  între acest tip 
de voce i vocea de oper  din zilele noastre care 
posed  un vibrato larg i mult  for . 

Pentru cunoa terea tradi iilor i caracteristicilor 
istorice ale artei interpretative vocale autorii ma-
nualelor de cânt sunt foarte importan i, deoarece în 
c r ile lor se reflect  literatura curent  despre predare. 
                                                 

1  Cf.Mircea Du escu, Voci mari, voci bizare, Bucure ti, 
Editura Protel, 2002, p. 46. 
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2. PEDAGOGI AI ARTEI CÂNTULUI DIN 
SECOLUL AL XVIII-LEA I TRATATELE 
LOR TIIN IFICE 

Secolul al XVIII-lea aduce cu el o aprofundare 
teoretic , tiin ific , în arta cântului, unul dintre cei 
mai ilu tri cânt re i castrati 1  Pier Francesco Tosi 
(1653-1732), celebru soprano, devine în acela i timp 
compozitor i celebru pedagog al artei vocale. În 
anul 1723, la vârsta de 70 de ani, public  „Opinioni 
de'cantori antichi e moderni, o sieno osservazioni 
sopra il canto figurato”, oper  fundamental  pentru 
teoria cântului. Aceast  carte a avut un succes atât 
de mare, încât la scurt timp dup  tip rire a fost 
tradus  în mai multe limbi. Astfel, compozitorul i 
oboistul german naturalizat în Anglia, Johann Ernst 
Galliard (1687-1747), a tradus cartea lui Pier Francesco 
Tosi, în limba englez  în anul 1742, urmat de c tre 
elevul lui Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich 
Agricola (1720-1774), care a tradus tratatul în limba 
german  în anul 1757, sub titlul de „Anleitung zur 
Singkunst”. Versiunea sa dorea s  ofere cânt re ilor 
germani lec ii despre tehnica italian  i astfel s  le 
înlesneasc  o mai bun  preg tire. Agricola a ad ugat 
traducerii lui Tosi comentarii am nun ite, în care s-a 
referit i la diferen ele dintre practica italian  i cea 
german . 

Dac  tratatul lui Tosi ofer  multe informa ii despre 
praxisul cântului italian, perspective ale spa iului cul-
tural german sunt oferite de compozitorul, cânt re ul, 
scriitorul i teoreticianul Johann Mattheson (1681-
1764) în cartea „Der vollkommene Capellmeister” 
în 1739, precum i de compozitorul, flautistul i 
                                                 

1 Castrato, castrati (it.). În jurul sfâr itului de secol XVI pe 
scena muzical  italian  ap reau cânt re ii castra i, al treilea sex, 
c rora le erau date rolurile de sopran i contralto. Majoritatea 
ariilor compuse la sfâr itul secolului al XVII-lea, dar mai ales în 
secolul al XVIII-lea, au fost destinate acestora. Castra ii, cum a 
scris i Rodolfo Celetti, profesau arta lor cu o dedica ie absolut : 
„Cum cel lalt punct forte al castra ilor a fost c  orhiectomia le-a 
înn bu it anumite rapoarte i obiective pe care ar putea s  le 
aibe un b rbat normal, - mai întâi de toate: familia - în mod 
inevitabil le era destinat , în lumea operei, o func ie pe care o 
putem aproape defini ca fiind preo easc . Prin urmare studii i 
exerci ii deosebit de riguroase ce absorbeau practic toat  ziua 
neofitului.” (Rodolfo Celletti, La vocalità al tempo del Tosi, în 
Nuova Rivista Musicale Italiana, anno IV, 1967, p. 676-684). 
Folosirea castra ilor la serviciul religios catolic rezolva forte 
bine problematica dispozi iilor ecleziastice, în special norma 
lectorului, prima treapt  de slujire instituit  din Biserica Cre tin . 
Cel care a primit hirotesia în aceast  treapt  are sarcina de a citi 
lecturile biblice (cu excep ia Evangheliei), de a da r spunsurile 
la Liturghie i de a preg ti credincio ii la primirea sacramentelor, 
adic  de a catehiza. Apar inând cântului solistic, f ceau parte din 
cler i participau în mod activ la via a liturgic  i, asemeni cu 
preo ii sau diaconii, era indispensabil ca ace tia s  fie de sex 
masculin. Succesul mereu în cre tere a acestor arti ti fascineaz  
compozitorii pentru noile i multiplele posibilit i expresive i 
care intrig  publicul gâdilat de curiozitate. 

profesorul de flaut Joachim Quantz (1697-1773) 
în cartea sa „Versuch einer Anweisung die Flöte 
traversiere zu spielen” (1752). 

Vocea uman  era considerat  a fi cel mai nobil i 
mai frumos dintre toate instrumentele, trebuind s  
posede însu irea de a putea fuziona în orice moment 
cu instrumentul, în contrabalans îns , era de dorit s  
cân i cantabile la un instrument, ceea ce însemna s  
execu i în a a fel încât s  sune ca un cântec, imitarea 
cânt re ilor de c tre instrumenti ti fiind în acea 
perioad  un ideal. 

Joachim Quantz, în cartea sa, spunea c  vocea i 
furtuna cuvintelor îi fac pe cânt re i s  fie prefera i 
de c tre public instrumenti tilor. El trateaz , chiar 
dac  tangen ial, modul de raportare a instrumen-
ti tilor la tehnica de interpretare vocal , anumite 
repere vocale cu privire la respira ie i interpretare, 
valabile i în tehnica de interpretare la instrument, 
dar mai ales ne ofer  decodificarea muzical  a 
teoriei ornamentelor i a afectelor. 

Nicola Porpora (1686-1768) a fost un compozitor 
i proeminent profesor de cânt care, revitalizând i 

dezvoltând principiile pedagogice ale lui Giulio 
Caccini, a devenit un adev rat maestru al tradi iei 
belcantiste, cânt re ii castra i Farinelli2 i Caffarelli,3 
fiind doi din cei mai cunoscu i elevi ai s i. Joseph 
Haydn (1732-1809), în tinere e, a luat lec ii de com-
pozi ie de la Porpora, la Viena, în schimb ajutându-l 
la nevoie i fiindu-i pianist acompaniator la lec iile 
sale cu cânt re ii. Porpora a fost atât de impresionat 
de vocea lui Haydn, încât i-a cerut s  înceap  a se 
preg ti pentru o carier  de cânt re , propunere pe 
care compozitorul nu a urmat-o. De i celebra lui 
„Foaie de vocalize” de care se aminte te în tratatele 
de cânt ale secolului al XIX-lea nu s-a p strat pân  
în zilele noastre, ceea ce ne-a r mas, compozi iile i 
caietele de vocalize ale sale, sunt elocvente pentru 
cel ce e numit p rintele bel canto-ului. 

Giovanni Battista Mancini (1714-1800), cânt re  
castrat (soprano), maestru de cânt la Curtea imperial  
de la Viena, a studiat arta cântului cu Leonardo Leo 
la Napoli i cu Antonio Bernacchi la Bologna. Per-
forman a sa estetic  era subliniat  de o virtuozitate 
tehnic  extraordinar de acrobatic , apropiind agilitatea 
vocii de cea instrumental . Tratatul s u „Pensieri e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato” a fost 
publicat în 1774 la Viena. Mancini î i împarte 
                                                 

2Farinelli (1705-1782) a fost numele de scen  al lui Carlo 
Broschi. Numele de scen  i l-a luat, se crede, de la numele unei 
bogate familii napolitane, Farina. Fiind în general considerat 
drept cel mai mare i mai respectat cânt re  castrat de oper  
din coala napolitan  de cânt din epoc , a murit la Bologna 
(16 septembrie 1782), dup  o carier  care l-a f cut bogat i 
celebru. 

3 Gaetano Majorano (1710-1783), cânt re  italian castrat de 
oper , i-a luat numele de scen  Caffarelli, de la Domenico 
Caffaro, protectorul s u. Ca i Farinelli, a fost elev al lui Nicola 
Porpora. 
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lucrarea în cincisprezece capitole, dintre care dou  
trateaz  istoria muzicii i a cântului în secolul 
al XVIII-lea, prezentând în detaliu diver ii profesori, 
coli i cânt re i celebri ai vremii. Vorbe te apoi de 

obliga ia moral  a profesorului de canto, ideile 
sale consunând cu cele ale lui Tosi. Mancini merge 
îns  cu un pas mai departe, sf tuind profesorul s  
examineze organele produc toare ale vocii, laringele, 
glota, uvula, limba, v lul palatin, cerul gurii i buzele, 
precum i s  ia aminte la importan a unei fe e dulci 
i pl cute. 

Aceast  referire la anatomia i fiziologia vocii 
este remarcabil , toate tratatele anterioare tratând 
aceast  problematic  în mod empiric. De i func ia 
laringelui era înc  în mare m sur  aproximat  în 
acea vreme, raportat la cuno tin ele medicale ale 
vremii, Mancini este un adev rat inovator în metoda 
sa de predare. 

Singura încercare anterioar  de reflec ie cu privire 
la arta cântului fusese f cut  în urm  cu cincizeci de 
ani prin celebrele „Opinioni de cantori antichi e 
moderni” ale lui Tosi. Mancini aici f când referire la 
timbru, la conducerea registrelor cu mare aten ie 
pentru îmbinarea perfect  între cel de piept i cel de 
cap i la lejeritatea emisiei, indispensabil  în efectu-
area agilit ilor. 

Mancini d  o nou  profunzime tehnic  în aceast  
ordine a problemelor, dar diferen ele reale cu privire 
la „Opinioni” stau în abandonarea anumitor scheme 
tehnice sau estetice, care timp de decenii au dominat 
peisajul tratatelor vocale. 

Cartea a cunoscut trei revizuiri, ultima, „Riflessioni 
pratiche sul Canto figurato”, publicat  la Milano, în 
1777. 

Dar deja înainte de aceast  revizuire, „Pensieri, e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato” a fost 
tradus  în limba francez  de c tre Marc-Antoine 
Désaugiers („L'art du chant figuré de J.-B. Mancini”, 
Viena-Paris, editor: André-Charles Cailleau), în anul 
1776, într-o form  revizuit , inând cont de publicul 
c ruia i se adresa, ca în 1795 Gerard de Rayneval s  
traduc  cartea, îns  textul din 1777. Tratatul, începând 
din 1780, va fi tradus par ial i în limba german , 
r mânând, dup  unii critici, punctul de referin  
pentru tehnica vocal , pân  la apari ia marelui tratat 
de cânt a lui Manuel Garcia, în 1840.1 

Vincenzo Manfredini (1737-1799) compozitor, 
clavecinist i teoretician al muzicii, a studiat cu tat l 
s u, Francesco Manfredini Onofrio, apoi cu Giacomo 
Antonio Perti (1661-1756) la Bologna i Gian Andrea 
Fioroni (1716-1778) la Milano. Fratele s u mai mare 
Giuseppe, era cânt re  castrat. 
                                                 

1Cf. Julianne Baird,  An 18th-century controversy about the 
trill, Mancini v. Manfredini, în revista Early Music XV, nr. 1, 
1987, p. 36. 

Cercetarea teoretic  a lui Manfredini se con-
cretizeaz  în lucrarea „Regole armoniche, o sieno 
precetti ragionevoli per apprendere la musica” 
(Vene ia, 1775). Observa iile de la sfâr itul c r ii lui 
Manfredini privind metoda corect  de a cânta i 
modul de predare au stârnit o opozi ie puternic  din 
partea lui Giovanni Battista Mancini. Cei doi au avut 
o lung  disput  care s-a concretizat în scrieri polemice. 

A doua edi ie (Vene ia, 1797), a fost mult re-
vizuit  i extins  cu noi sec iuni despre cânt i 
contrapunct. 

Educa ia italian  în canto îmbr i a o program  
deosebit de ampl . Se tie c  instruirea dura cel pu in 
ase ani, dar putea s  se desf oare i pe o perioad  de 

pân  la nou  ani. Contactul cu profesorii de canto 
(ace tia fiind întotdeauna b rba i) era intensiv, întru-
cât se preda zilnic. Modul în care modul se desf ura 
o or  de canto baroc ni s-a transmis din p cate în 
forme prea sumar descrise. 

Cu accent firesc pe dezvoltarea modului de a cânta, 
cuprindea o sfer  mult mai larg  considerat  necesar  
pentru cel ce studia cântul. Acesteia îi apar ineau, pe 
lâng  întreaga formare teoretico-muzical , studierea 
unei limbi str ine (precum latina pentru cântul bise-
ricesc), cunoa terea literaturii muzicale în limba 
proprie, retorica, jocul scenic, dansul, gestica, dar i 
deprinderea a cel pu in unui instrument. Pedagogii nu 
se limitau îndeob te la a fi doar profesori de cânt, 
simpli cânt re i, ci i personalit i cu o forma ie 
universalist : oameni de tiin , compozitori, instru-
menti ti. 

Din punct de vedere tehnic, primul pas îl con-
stituia cântatul notelor lungi sau tenute. Doar celui 
care st pânea aceast  tehnic , inclusiv cu messa di 
voce, îi era permis  trecerea mai departe la o succe-
siune de note mai rapide. Pedagogul se str duia s  
m reasc  în permanen  amplitudinea sunetului 
elevilor i elevelor lui, urm rind ca notele cele mai 
înalte i cele mai joase s  r mân  întotdeauna u or 
de cântat, adic  s  fie cântate f r  uzul for ei. Piesele 
vocale nu erau abordate de la început, acestea fiind 
permise abia dup  ce era atins primul nivel al 
cântului fermo sau a ceea ce se mai numea cantar 
sodo. Pentru a putea cânta o pies  simpl  i ne-
ornamentat  se considera deja necesar s  se intoneze 
corect i s  se poat  produce sunete rapide sau lente. 
Urm toarea treapt  era canto figurato, cântul orna-
mentat. În cazul acestuia, se ocupau pentru mai mul i 
ani cu manierele, adic  înv area tuturor ornamentelor 
melodice, i cu pasaggio, care în limbajul artei vocale 
baroce reprezenta fragmente muzicale ornamentate, 
cu rol de studiu al vocii. Aceste capacit i odat  
însu ite, era permis  înaintarea la recitative, îns  nu i 
la arii înc , deoarece ariile constituiau cea mai înalt  
treapt  a artei cântului, necesitând canto passeggiato 
cu caden ele i altera iile sale voluntare. 
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Profesorul trebuia s  fie atent, s  fie onest cu 
elevii de la prima or , s  le spun  i s  le corijeze 
toate gre elile înc  din primul moment, c ci dac  se 
fac gre eli, spune Tosi, atunci este din cauza negli-
jen ei profesorului. Agricola îl men ioneaz  pe 
colegul s u, Nicolo Porpora (1685-1767), care avea 
capacitatea de a- i aprecia exact elevii i de a se 
ghida în func ie de aceasta; de a nu-i l sa s  cânte 
nimic altceva decât ceea ce consisten a i capacitatea 
vocii lor aducea cu sine. 
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REZUMAT. Arta vocal  a avut la baz  tratate tiin ifice dup  care s-a ghidat. În secolul al XVIII-lea s-au pus 
bazele cântului liric vocal, iar toate aceste tehnici au fost incluse pentru prima dat  într-un tratat tiin ific 
(1723) de c tre compozitorul i cânt re ul castrat Pier Francesco Tosi. Primii beneficiari ai artei lirice vocale, 
tiin ific enun ate, au fost faimo ii cânt re i castra i. Exemplificarea artei cântului liric vocal o voi descrie prin 

documenta ie avizat , referitoare la vocile fenomen ale cânt re ilor castra i. 

Cuvinte cheie: art , tratat tiin ific, oper , arie, cânt re i castra i. 

ABSTRACT. The art of the voice was based on scholarly treatises that has guided. At the eighteenth century 
were founded lyrical singing voice and all these techniques were included for the first time in a scientific 
treatise (1723) which was written by composer and castrated singer Pier Francesco Tosi. The first beneficiaries 
of vocal lyric art, science set, was the famous castrated singers. The exemplifying of the art of singing lyrical 
voice I will describe with the approved documentation relating to the voices of castrated singers phenomenon. 

Keywords: the art, scientific treated, opera, aria, castrated singers.  

1. INTRODUCERE 

Omul a sim it întotdeauna nevoia s  se apropie de 
divinitate. Nu întâmpl tor în era barocului, o perioad  
sofisticat  din toate punctele de vedere, s  apar  
pentru prima dat  no iunea de „bel canto”, care a 
dat posibilitatea cânt re ilor castra i, prin vocea lor 
deosebit , unic  chiar, s - i etaleze virtuozitatea. 
Publicul care i-a ascultat a fost extaziat, numindu-i 
„îngeri”. Calitatea muzical  specific  a acestor voci 
const  în timbrul lor, complet de neînchipuit azi, în 
amploare, dep ind cu mult rezisten a vocilor de femei, 
ceea ce le permitea executarea într-o singur  respira ie 
a unor pasaje excesiv de lungi, ca i prelungirea 
extraordinar  a efectelor de „messa di voce”1. 

 Aveau în plus o agilitate excelent , executau 
fragmente lirice de o virtuozitate vocal  foarte 
dificil , care ast zi ne sunt inaccesibile. La toate 
aceste însu iri se adaug , dup  m rturiile unanime 
ale contemporanilor, o expresivitate vocal  deosebit , 
diferit  de cea ale vocilor normale.  

2. EFECTELE CASTR RII  

Originea descoperirii calit ii muzicale a vocilor 
de castra i, se datoreaz  unor cazuri de mutil ri 
accidentale; apoi în Italia se vor efectua amput ri 
inten ionate. De i aceste practici erau condamnate de 
                                                 

1 messa di voce – expresie întrebuin at  în coala de cânt 
italian , pentru a desemna un crescendo urmat de un diminuendo 
(filaj), prelungit, ob inut pe acela i sunet. 

Curia Papal , erau în fapt tolerate prin acceptarea 
victimelor în rândul actorilor, cânt re ilor, acolo 
unde era interzis  prezen a femeilor. Efectuarea 
castr rii în perioada prepuberal  (8-12 ani), la b ie ii 
cu o voce frumoas , avea ca principal efect stoparea 
dezvolt rii laringelui, care în mod obi nuit, la 
pubertate, într-un interval cuprins între 6 i 12 luni, 
se tripleaz , ducând la îngro area vocii. Castratul î i 
p stra asftel puritatea glasului, dar nu r mânea „de 
copil”, deoarece celelalte organe – cutia toracic , 
pl mânii, se dezvoltau mult, dând pieptului un aspect 
bombat. În consecin , vocea castratului c p ta calit i 
deosebite, fiind superioar  celei masculine prin 
flexibilitate, agilitate, lejeritate, dar i celei feminine, 
prin str lucire, for , penetran , cu efect spectaculos. 
Le întrecea pe amândou  prin amplitudinea întin-
derii – vocea lui Farinelli acoperea trei octave de la 
C2 (do2, do central) la C5 (do5, do din octava a V-a 
superioar ), chiar D5 (re5), deasupra lui C5 (do5), i 
prin extraordinara lungime a sunetelor emise, datorit  
excelentei capacit i pulmonare. Avantajele combinate 
ale acestui laringe „hibrid”, veneau în întâmpinarea 
unui sistem muscular remarcabil al corzilor vocale, 
acordând privilegiul muncii de patru sau ase ore pe 
zi, de-a lungul anilor de studiu muzical. Un alt aspect 
surprinz tor adesea era în l imea anormal , aceasta se 
datora faptului c  ac iunea glandei pituitare nu era 
contrabalansat  de testosteron i putea conduce spre 
activarea hormonului de cre tere. Mai presus de 
toate, glasul castratului se distingea prin timbrul vocal 
cu totul particular. Structura osoas , dimensiunea 
larigelui, lipsa m rului lui Adam, în l imea sunetului 
unui castrat, era identic cu al unei femei, fapt ce a 
determinat s  fie distribui i în roluri feminine. Unii 
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dintre ei au fost de o frumuse e angelic  precum: 
Baldassare Ferri, Matteo Sassano alias Matteuccio, 
Carlo Broschi alias Farinelli, Venanzio Rauzzini sau 
Luigi Marchesi.  

3. CENTRELE DE FORMARE ALE 
VOCILOR FENOMEN – CASTRA II 

Principalul centru pentru formarea acestor cânt re i 
a fost ora ul italian Napoli, apoi a urmat Bologna, 
Vene ia, Roma, Milano. La Napoli au existat patru 
Conservatoare renumite: „Santa Maria di Loreto”; 
„Pieta dei Turchini”; „Poveri di Gesù Cristo” i 
„Sant’ Onofrio a Capuana”.  

Aceste Conservatoare la origine au fost înfiin ate 
ca simple institu ii caritabile, pentru cre terea i 
educarea general  a copiilor s raci (orfelinate), dar 
pe la sfâr itul secolului al XVII-lea, au scos toate 
disciplinele de instruire, l sând doar muzica, intro-
ducând cursuri de compozi ie, cursuri pentru diferite 
instrumente i cursuri de canto. De men ionat este 
faptul c  ei au studiat literatura la fel de mult precum 
muzica. coala condus  de Pier Francesco Tosi i 
Francesco Antonio Pistocchi alias Pistocchino, în 
Bologna, era la fel de faimoas  ca cele din Napoli. 
Ei au fost amândoi cânt re i castra i, i au decis s - i 
dedice o parte din carierele lor, instruirii vocilor 
tinerilor castra i, la fel de bine ca i ale altor tipuri de 
voci. Francesco Antonio Pistocchi a decis s  fie 
profesor, când vocea sa superb  de contralto a început 
s  se deterioreze, dup  vârsta de 45 de ani. Printre 
cei pe care i-a instruit i au ajuns nume mari în oper , 
a fost Antonio Maria Bernacchi, care a r mas o 
figur  cheie în evolu ia bel canto-ului, din timpul 
secolului al XVIII-lea. Bernacchi însu i i-a urmat 
pas cu pas maestrul, i a înfiin at o coal  de Canto 
la Bologna, care l-a format pe castratul Tommaso 
Guarducci i pe marele tenor mozartian – Anton Raaff. 

4. TRATATUL TIIN IFIC CE POART  
SEMN TURA LUI PIER FRANCESCO 
TOSI 

Pier Francesco Tosi s-a dovedit a fi un remarcabil 
profesor i un foarte bun teoretician. Tratatul s u ti-
in ific de înv are a cântecelor ornamentate „Opinioni 
de’cantori antichi, e moderni o sieno Osservazioni 
sopra il canto figurato” (Bologna, 1723) („P reri 
despre cântul antic i modern sau Observa ii asupra 
cântului ornamentat”), a devenit o lucrare tiin ific  
de referin , care a fost tradus  în englez  i ger-
man , i a r mas o min  de informa ii referitoare la 
instruirea cânt re ilor în acea vreme. Acest tratat 
tiintific este în primul rând dedicat profesorului de 

canto, de stabilire a modului cum trebuie s - i pre-

g teasc  elevii. De asemenea include un capitol i 
câteva pasaje adresate viitorului cânt re  profesionist, 
cu sfaturi pentru bunul gust în folosirea ornamentelor 
i abilit ile interpret rii. Tosi subliniaz  necesitatea 

unei lungi perioade de formare profesional , prin 
lectur  i compozi ie muzical , prin exersarea tuturor 
ornamentelor vocale, apoi prin studiul gramaticii, 
incluzând dic iunea, nu în ultimul rând buna-cuviin  
i actoria. Toate ornamentele standard ale timpului 

sunt prezentate în detaliu: appoggiatura, opt tipuri de 
trill: „trillo maggiore”, „trillo minore”, „mezzo-trillo”, 
„trillo cresciuto”, „trillo calato”, „trillo lento”, „trillo 
raddoppiato” i „trillo mordent”.  

Tosi a dedicat de asemenea câte un capitol 
passaggio-ului, portamento-ului, recitativului i ariei 
cântate, optând pentru necesitatea de a improviza 
prin propriile haruri în spectacole. El sus ine în mod 
clar unirea i amestecarea registrelor de piept i cap 
(Tosi însu i a folosit aceast  tehnic ). În timp ce 
Lodovico Zacconi i Giulio Caccini au declarat c  
interpre ii ar trebui s  cânte numai cu vocea lor 
„natural ”, Tosi a mers atât de departe încât a spus: 
„Dac  registrele pieptului i ale capului nu sunt unite 
perfect, vocea va fi de diverse culori i î i va pierde 
frumuse ea.” Tosi a fost primul care a încurajat folo-
sirea tehnicii rubato. Un element foarte important 
este dezbaterea pe marginea intona iei sunetelor, iar 
pentru perfec ionare trebuia folosit solfegiul – nota ia 
cu portativ i chei. Astfel se poate reda grafic atât 
în l imea cât i durata sunetelor.  

Tosi a recomandat profesorilor de canto, ca vo-
calele s  fie clar articulate i s  a eze elevul în fa a 
oglinzii, s  cânte i s  aib  o pozi ie nobil  i plin  
de demnitate; aceasta ar ajuta la corectarea grimase-
lor fe ei i ale gurii, afi ând un zâmbet gra ios, i nu 
o expresie de severitate. El a insistat asupra faptului 
c  un cânt re  ar trebui s  st pâneasc  foarte bine atât 
registrul înalt, cât i pe cel grav, astfel demonstrând 
o virtuozitate perfect . inta era ca în registrul grav 
s  se aud  rezonan a vocii min ii, iar în registrul 
înalt rezonan a vocii pieptului, cu o total  u urin , 
trecere de la un registru vocal la altul. Tosi a cerut 
studen ilor s  lucreze continuu pe aceast  zon  inter-
mediar  care era foarte dificil de parcurs, eliminând 
orice semn de efort, orice asprime i orice schimbare 
a timbrului sau a intensit ii. În acest fel a dat 
posibilitatea multor cânt re i, în special castra i, s  
exceleze în acest indispensabil „amestec” de registre 
vocale.  

5. FARINELLI, CÂNT RE UL ETALON 

Faimosul cânt re  castrat Farinelli, cu toate c  nu 
i-a fost elevul lui Tosi, a devenit un profesionist 
absolut al acestei arte, urcând i coborând peste trei 
octave, cu o egalitate i o putere perfect , f r  
schimb ri perceptibile ale vocii. i-a câ tigat cele-
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britatea prin abordarea ariilor cu mult patos, iar 
vocea s-a f cut remarcat  prin timbrul s u unic, 
str lucitor, de un rar rafinament, cu o întindere vocal  
de peste trei octave, de asemenea s-a remarcat prin 
claritate i agilitate, sus inut  de o respira ie impe-
cabil . Farinelli a fost clasificat ca un sopranist, cu 
toate acestea îi era foarte u or s  cânte i în registrul 
vocal de contralto. La fel ca mul i al i castra i, el a 
preferat zona medie, deoarece aici putea - i exprime 
cel mai bine calitatea i c ldura vocii, emo iile adânci, 
tandre ea i pasiunea controlat .  

La începutul carierei sale a fost cu prec dere un 
cânt re  de bravur , un specialist în tehnica orna-
mentelor vocale, pe care a studiat-o la Napoli, în 
„Conservatorio Sant’Onofrio a Capuana”, cu com-
pozitorul i profesorul de canto Niccolò Porpora. 
Mai t rziu aceast  facultate de expresie a pasiunii 
perfecte i languroase, a vivacit ii i frivolit ii, 
avea s  fie criticat . 

6. ARTA CÂNTULUI, DIN PERSPECTIVA 
VOCII DE CASTRAT 

Giovanni Battista (Giambatista) Mancini a fost 
un alt cânt re  castrat, maestru de canto i teoretician, 
care a adus contribu ii importante tiin ei muzicale, 
artei lirice în special, prin cartea sa „Pensieri, e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato” (1774), 
(„Gânduri i reflec ii practice asupra cântului figurat”), 
un tratat tiin ific de canto, publicat apoi în Anglia 
(1967), sub titlul „Practical reflections” („Reflec ii 
practice”). Cartea sa este interesant , ea fiind de fapt 
o prelungire a tratatului tiin ific al acelor timpuri, 
scris de Pier Francesco Tosi. A fost unul dintre cei 
care au sprijinit a a numitul „cult al agilit ii”. În 
acest sens, profesorii care au influen at acest mod de 
interpretare (pe care l-a sus inut), au jucat un rol 
important în determinarea practicii studiului cântului 
din secolul al XVIII-lea; în special prin „lupta” de a 
ajunge la nivelele cele mai înalte ale virtuozit ii.  

Pier Francesco Tosi spunea, citez: „Toat  frumu-
se ea unui passaggio1, st  în precizia lui, în notele 
separate, c derea gradat  a sunetului echilibrat i 
rapid. Toat  agilitatea interpret rii trebuie suportat  
de un piept puternic i de controlul respira iei, de 
luminozitatea vocii, a a încât fiecare not  s  fie 
auzit  distinct, chiar atunci când se cânt  cu maxim  
rapiditate”2.  
                                                 

1 passaggio - pasaj sau trecere, se refer  la punctele vocii 
dintre registre, o zon  intermediar  foarte dificil de parcurs, între 
registrul grav i registrul acut, între rezonan a vocii pieptului i 
rezonan a vocii de cap, ANDRÉ, Naomi, „Voicing Gender 
Castrati, Travesti, and the Second Woman in Early-Nineteenth-
Century Italian Opera”, Indiana University Press, USA, 2006, 
Chapter Glossary, pag.180. 

2 Citat - BARBIER, Patrick „The World of the Castrati.The 
History of an Extraordinary Operatic Phenomenon”, Souvenir 
Press, London, 1998, pag.97; op.citat dup  TOSI, Pier Francesco 

Aceste documente ne arat  m iestria cânt re ilor 
excep ionali de la începutul operei lirice. Castra ii au 
fost pionierii metodelor de canto care au ajutat la 
definirea operelor. În primul capitol al tratatului lui 
Tosi, el d  metodele de studiu care trebuie îndepli-
nite pentru a ajunge la cele mai mari performan e ale 
vocii de soprano, de asemenea i componentele 
interpret rii i extensia registrului vocal. Capitolul 
rezervat ariilor, aici el î i exprim  opinia împotriva 
ornament rii excesive. Este esen ial s  spun, castra ii 
au fost diferi i unii de al ii, chiar dac  opera ia le-a 
adus acelea i schimb ri fiziologice. Registrul vocal 
al cânt re ilor a evoluat mult, deoarece compozitorii, 
v zându-le abilit ile vocale imense, au exercitat o 
mare presiune asupra lor i le-au cerut mai multe 
realiz ri acrobatice în registrul grav sau cel acut.  

La început, posibilit ile vocale ale cânt re ilor 
nu erau mai sus de nota G4 (sol 4), pentru soprano i 
C4 (do4), ori D4 (re4) pentru timbrul contralto. 
Giovanni Carestini alias Cusanino, a mers de la C3 
(do3) pân  la C5 (do5), Pacchiarotti de la B (si) pân  
la C5 (do5), Luigi Marchesi, de la G2 (sol2) pân  la 
C5 (do5) i Farinelli de la C2 (do2) la C5 (do5), sau 
D(re), deasupra lui C5 (do5). Excep ional (dar nu 
estetic neap rat), a fost un foarte sus F5 (fa5), cântat 
de castratul Domenico Annibali, care cu siguran  a 
avut o mic  oportunitate s -l foloseasc . Întinderea 
vocal  a cânt re ilor principali a acoperit mai mult 
de dou  octave. Giovanni Battista Mancini (1672-
1737), scriind despre Farinelli, spunea: „Vocea sa a 
fost privit  ca o minune, a fost a a de perfect , a a 
de puternic , a a de sonor  i atât de bogat  în ambitus, 
încât egalul lui n-o s  mai existe niciodat  în timpurile 
noastre” 3 . O privire asupra partiturilor din acea 
perioad , arat  c  rolurile au fost scrise pentru castra i, 
incluzând doar rareori note extrem de înalte.  

Publicul încântat, a fost uimit de virtuozitate, dar 
nu a fost interesat de exhibi ionismul vreunuia. În 
mod clar au preferat notele joase, cântate de o voce 
înalt , pentru c  era mai cald , mai senzual , 
înzestrat  cu o calitate emo ional  extrem de rafinat . 
De fapt aceasta era întinderea care îi avantaja pe 
castra i; compozitorii acordându-le registrul mediu, 
cel mai potrivit pentru redarea efectelor i pentru 
sublinierea netezimii acestor voci incomparabile. 
Cele mai multe dintre ariile interpretate de Farinelli, 
aveau întinderea ambitusului între A2 (la2) i C4 
(do4). Este adev rat, c  o arie excep ional  ca „Qual 
guerriero in campo armato”, compus  de fratele s u, 
Riccardo Broschi, în opera „Idaspe”, i-a motivat 
                                                                               
„Observations on the Florid Song, 1723”, tradus în limba 
englez  de John Ernest Galliard: J.Wilcox, 1742 or 1743. Tradus 
în limba german : Anleitung zur Gesangskunst. By Johann 
Friedrich Agricola. Berlin: George Ludewig Winter, 1757. 
Facsimile Edition with introduction and commentary by Kurt 
Wichmann. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. 

3 Citat - BARBIER, Patrick „The World of the Castrati.The 
History of an Extraordinary Operatic Phenomenon”, Souvenir 
Press, London, 1998, pag.93. 
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trecerea de la G2 (sol2), la C5 (do5), prin tot felul de 
salturi, trill-uri i excerci ii vocale dificile; în grav 
f când o serie de voleuri, ca un sunet de clopo el. 
Erau de fapt caden ele pe care cânt re ii le f ceau, 
dac  vroiau, pentru a da mai mult  amploare ariei i 
pentru a emo iona audien a. O cunoa tere perfect  a 
execut rii ornamentelor, a demonstrat m iestria total  
a acestei arte. Termenul „virtuosismo”, nedesp r it 
de arta baroc, s-a dezvoltat treptat în timpul secolului 
al XVII-lea, îmbog indu- i climatul în timpul primei 
jum t i a secolului al XVIII-lea, considerat a fi 
sf r itul acestei perioade.  

Castra ii, ca produse superbe ale unei arte devotate 
acroba iilor i artificiului, au urmat inevitabil aceast  
evolu ie. Studiile aprofundate le-au dat toate secretele 
tehnice ale ornamentelor baroc, care acum au disp rut, 
mai mult sau mai pu in. Acestea au inculs „virtuosità 
spicatta”, care consta în separarea notelor în trill-uri, 
cântând gruppetti, voleuri rapide i passaggio, într-o 
adev rat  etalare de foc de artificii. „L’agilità 
martelatta”, era unul din aspectele fundamentale ale 
acestei tehnici, constând dup  spusele lui Giovanni 
Battista Mancini, dintr-un salt descendent, ori ascen-
dent, urmat de câteva repeti ii a celei de-a doua note, 
cântat  într-o manier  agitat , marcarea sunetelor – 
unul câte unul prin articularea fiec reia dintre ele f r  
a le separa. Pentru a realiza acest tip de performan , 
fiecare sunet va fi înso it de un mic impuls al aerului 
i de o extindere a faringelui. Un alt efect muzical 

specific a fost „messa di voce”, execu ia favorit  a 
multor castra i, ea con inea un început cu o not  
pianissimo, treptat m rind intensitatea sunetului, apoi 
reducânu-l i l sându-l s  dispar  încet. Juranlistul 
englez John Evelyn, care l-a auzit pe Giovanni 
Francesco Grossi alias Siface, la Londra, a admis 
natura miraculoas  a acestei tehnici, citez: „...într-
adev r întinderea i delicate ea r spândit  i pierdut  
a notei cu o incomparabil  netezime i dulcea  a fost 
admirabil ”1. Din m rturiile contemporanilor, deducem 
c  maiestuozitatea, virtuozitatea i excelen a acestor 
cânt re i castra i au fost unice în istoria operei lirice. 
Imposibilitatea din ziua de azi pentru a ob ine efectul 
muzical realizat de aceste voci, denatureaz  în mod 

inevitabil autenticul oric rei execu ii, arheologia mu-
zical  fiind nevoit  s  accepte transformarea rolurilor 
respective, pentru una din vocile clasice în domeniul 
cântului. Singurul glas care se apropie de efectul muzi-
cal realizat de cânt re ii castra i este cel de contratenor. 

7. ÎMBINAREA DINTRE ART  
I TIIN  

Totul în univers se bazeaz  pe legile fizicii, 
matematicii i chimiei. Nici muzica nu face rabat de 
la aceste reguli. Teoriile moderne ale culorii pleac  
de la observa ia lui Sir Isaac Newton, c  lumina 
alb  con ine toate culorile vizibile (ro u, oranj, 
galben, verde, albastru, indigo, violet). Newton a 
studiat frecven ele luminii, spectrul solar, propriet ile 
culorilor i felul în care ochiul le percepe. Dac  în 
pictur , geometria este prezent  într-un procent 
considerabil, la fel fizica i chimia (s  nu uit m c  to i 
pigmen ii din care este f cut  culoarea, reprezint  de 
fapt o pur  chimie), i în muzic  î i dau mâna tiin ele 
exacte matematica i fizica. Este tiut faptul c  în 
muzic  sunetul standard „LA” din octava central , are 
stabilit  frecven a (vibra ia) de 440 Hz, de asemenea 
fiecare sunet are i el o anumit  frecven , cuprinzând 
armonice superioare i inferioare, iar ele se calculeaz  
dup  reguli bine stabilite de teoreticieni. Procesul prin 
care se atribuie nume de note diferitelor în l imi 
(frecven e) se nume te acordare. Identificarea sunetelor 
în scara general  sonor  se face în func ie de do-
meniul de referin : acustic, matematic i muzical. 
Sistemul acustic se face prin num rul de hertzi, are 
valoare absolut  i se folose te atât în muzic , cât i 
în acustic . Sistemul matematic folose te notarea su-
netelor prin coduri matematice, pentru a opera u or 
calcule specifice, iar sistemul muzical folose te dou  
denumiri: silabic  (do, re, mi, fa, sol, la, si) i 
alfabetic  (c, d, e, f, g, a, h). 

În concluzie: arta este cea care într-un mod estetic - 
auditiv i vizual, îmbin  cu mare fine e, exactitatea 
tiin elor, iar din îmbinarea harului divin, cu tiin a i 

cu voin a, rezult  prototipul artistului des vâr it. 
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ATRACTIVITATEA I SPECIFICUL PEISAJULUI 
NATURAL AFERENT ZONEI COSTIERE 

ROMANE TI: SECTOR MAMAIA,  
NATURA VS. INTERVEN IA UMAN  

Dr. ing. R zvan MATEESCU1, Dr. ing. Laura ALEXANDROV1, 
Drd. ing. Elena VL SCEANU2, Drd. ing. Drago  NICULESCU3   

1 INCDM – Constan a, 2 Universitatea Maritim  Constan a,  
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REZUMAT. Impactul construc iilor hidrotehnice de protec ie asupra peisajului natural se resimte atât în zonele de 
implementare, cât i în zonele adiacente acestora. Rezultatul execu iei acestor lucr ri în termeni de estetic  a 
peisajului costier este o depreciere a peisajului natural, chiar dac  în cadrul master-planurilor de protec ie 
costier  s-a afirmat succint considerarea aspectelor de peisagism în dezvoltarea acestora. Pentru diminuarea 
impactului antropic se recomand  dezvoltarea solu iilor de protec ie prietenoase fa  de mediu i dezvoltarea 
unor cercet ri complexe care s  includ , pe lâng  aspectele func ionale i structurale inginere ti, i aspectele 
estetice de promovare a peisajului natural, atât de specific în zona româneasc  a M rii Negre. 

Cuvinte cheie: peisaj costier, atractivitatea peisajului natural, protec ie costier , turism litoral. 

ABSTRACT. The impact of the hard coastal protection structures is felt not only in the implementation area but 
also in the neighboring areas. In terms of esthetics the final result of the coastal protection solutions depreciate 
the natural beauty of the landscape, even if in the mater plans for the coastal protection development the aspect 
of the landscape was considered. To decrease the anthropic impact it is recommended to develop friendly 
environmental protection solutions and develop a complex research which will include beside the functionality 
aspects and structural engineering the esthetic aspects that promote the natural landscape, specific to the 
Romanian Black Sea coast. 

Keywords: coastal landscape, natural attractiveness, coastal protection, littoral tourism. 

1. INTRODUCERE 

În ultimele decade, rolul plajelor a fost complet 
schimbat: din locuri uneori considerate neospitaliere, 
acestea au devenit for a motrice din spatele dezvol-
t rii socio-economice a zonelor costiere. Presiunea 
demografic  i utilizarea excesiv  a spa iului costier, 
i chiar a plajelor propriu-zise, au cauzat diminuarea 

drastic  a atractivit ii naturale a coastei i peisajului 
costier. 

De i este dificil de g sit o solu ie unic  pentru 
toate problemele nou ap rute, este esen ial  aplicarea 
principiilor Manangementului Integrat al Zonelor 
Costiere i al plajelor, în reorganizarea acestui întreg 
teritoriu i a zonelor adiacente lui, printr-o corect  
delimitare, realizat  într-un mod prin care zonele 
naturale s  fie promovate i conservate, atât în 
scopul dezvolt rii durabile, dar mai ales al conserv rii 
specificului/valorii ambientale, estetice. În al doilea 
rând, realizarea unei mai bune disemin ri a informa-
iilor existente va permite cre terea gradului de re-

cunoa tere, con tientizare asupra tiparelor de dez-
voltare a elementelor naturale care formeaz  peisajul 
zonei de coast , i astfel va contribui la p strarea 
acestei p r i importante a calit ii vie ii pentru oamenii 
de pretutindeni. 

Turismul în Romania reprezint  o component  
major  a dezvolt rii durabile a zonelor costiere, i 
este de a teptat ca aceasta s  exercite o influen  
ridicat  asupra managementului cadrului natural 
costier, a ecosistemelor i a patrimoniului cultural 
dobrogean. În dezvoltarea socio-economic  a lito-
ralului românesc s-a inut cont, într-o propor ie mai 
mare sau mai mic , de faptul c  dezvoltarea regio-
nal  trebuie s  coreleze i s  integreze turismul, în 
mod necesar, printre celelalte componente ale eco-
nomiei, având în vedere faptul c  aceast  industrie 
curat  nu afecteaz  major mediul i, în general, nu 
implic  investi ii mari. În realitate, deteriorarea 
peisajului de c tre construc iile costiere turistice s-a 
f cut datorit  elud rii integr rii arhitecturale armo-
nioase în cadrul natural. 
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2. METODOLOGIE 

În contextul schimb rilor climatice i al extinderii 
eroziunii costiere, ca efect antropic al reducerii surselor 
sedimentare, în leg tur  cu extinderea lucr rilor hidro-
tehnice din teritoriu, în prezent, pe întreaga zon  a 
cordonului litoral sudic, amenajat turistic, se remarc  o 
sc dere a capacit ii de suportabilitate a mediului 
pentru activitatea turistic  (tourism carrying capacity, 
care este definit  ca „limita de dezvoltare turistic  pe 
care o zon  o poate suporta f r  violarea capacit ii 
de suportabilitate a mediului s u natural” [1]. 

Astfel se resimte tot mai mult necesitatea plani-
fic rii spa iului costier, bazat  pe o zonare just  a 
diferitelor func ionalit i, care s  in  cont de varia-
bilitatea proceselor naturale i specificul acestora la 
litoralul românesc al M rii Negre, dar i de multi-
tudinea de conflicte care pot ap rea în peisajul zonei 
litorale. 

Principalul obiectiv al lucr rii prezente const  în 
evaluarea st rii actuale a sistemului costier aferent 
plajelor litorale din sectorul Mamaia, în contextul 
actualei dezvolt rii turistice i al noilor condi ii de 
mediu.  

S-a urm rit analiza datelor existente – geomor-
fologice, cu eviden ierea perturba iilor induse de 
amenaj rile inginere ti i turistice locale asupra sis-
temului costier natural.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost 
evaluate modific rile suprafe elor plajei emerse din 
zona sta iunilor turistice, pe sectorul reprezentativ al 
B ii Mamaia, zona în care componentele bilan ului 
costier i dinamica acestora, precum i consecin ele 
asupra st rii geomorfologice litorale locale, s-a 
resim it acut: RDS – ritmul de depunere în suprafa ; 
RES – ritmul de eroziune în suprafa .  

Activit ile au inclus metodologii specifice de-
mersurilor de: 

1) documentare în vederea inventarierii modifi-
c rilor morfologice ale plajei emerse, precum i 
condi iilor de mediu în zona Constan a; 

2) bilan  costier pe baza m sur tori topografice 
asupra plajelor emerse litorale din zona  Mamaia; 
calcularea ritmurilor de modificare în suprafa  ale 
plajei pe patru perioade/intervalele de timp, astfel: 
1985 – 1989, 1989 – 2000, 2000 – 2005 i respectiv 
2005 – 2014;  

3) prelucrare i analiza datelor i imaginilor înre-
gistrate - modific rile plajei emerse s-au determinat 
în 12 sec iuni de m sur tori, i pe sectoarele de-
limitate de acestea, pe baza ritmurilor multianuale 
pentru intervalul considerat. 

Ritmurile de modificare a suprafe elor au fost 
calculate prin metode GIS, pe subsectoarele deter-
minate de sec iunile de m sur toare, raportate la o 
linie de baz , considerându-se varia ia modific rilor 
la interfa a mare-uscat, respectiv distan a reper-fa a 
apei (l imea plajei), pentru cele patru perioade.  

Schimb rile survenite în modul de acoperire i de 
utilizare a plajelor (land cover/land use change) joac  
un rol important în fenomenele de schimbare care au 
loc în prezent pe plan mondial (Turner, 1990). În 
particular, una dintre cele mai semnificative i im-
portante influen e ale schimb rilor înregistrate în 
modul de utilizare a terenurilor este cea reprezentat  
de schimb ri în structura peisajului (Forman & 
Godron, 1986). 

Estimarea schimb rilor spa iale este important  
pentru a în elege spa ial tiparele schimb rii, pe baza 
modelelor de schimbare peisagistic , care pe lâng  
nivelul de agregare/detaliu, consider  trei categorii 
de schimb ri: spa iale, distribu ionale i holistice. În 
ceea ce prive te variabila temporal , a modific rii 
componentelor spa iale a unui areal se consider  la 
diferite orizonturi de timp modul de acoperire a 
suprafe elor de plaj , punând în eviden  în special 
schimb rile ap rute. În dinamica peisajului fâ iei 
litorale reflectat  în indicatori globali ai schimb rii, 
care de i prezint  doar o stare de fapt f r  a oferi 
date pe element, ofer  o imagine de ansamblu. a 
schimb rilor survenite în intervalul de timp conside-
rat în aria de studiu – cazul Modelului BINAR, dup  
Van Eetvelde & Käykhö, 2009, este definit de formula:  

BCI = (NCH% – CH%)/(NCH% +CH%) 

în care: NCH%  – este procentul de suprafa  care nu 
i-a schimbat tipul de acoperire; CH% – este pro-

centul de suprafa  care i-a schimbat tipul de 
acoperire în intervalul de timp analizat [T1, T2]. 

Din calcul rezult  valori: între –1 (schimbare 
radical ) i 1 (nici o schimbare), f când posibil  
elaborarea unei sc ri de evaluare a magnitudinii 
schimb rilor printr-o diviziune echidistant  format  
din cinci intervale: 

1 – interval între –1 i –0,6 – schimb ri radicale; 
2 – interval între –0,6 i –0,2 – schimb ri foarte 

substan iale; 
3 – interval între –0,2 i 0,2  – schimb ri sub-

stan iale; 
4 – interval între 0,2 i 0,6 – schimb ri moderate; 
5 – interval între 0,6 i 1 – schimb ri reduse. 

Determinarea indicelui de magnitudine a schim-
b rii pentru sectorul Mamaia pe baza formulei de 
mai sus, s-a f cut prin aplicarea instrumentului 
ArcGIS (Math), reclasificarea datelor tip raster la 
nivel de pixel pentru dou  orizonturi de timp. 

3. REZULTATE I DISCU II 

Sta iunea turistic  MAMAIA este situat  lâng  
ora ul Constan a, pe cordonul litoral ce separ  lacul 
Siutghiol de mare, fondat  în 1906, când a fost 
finalizat  prima cl dire balnear . Sta iunea s-a dez-
voltat dup  1919, odat  cu stabilirea unui cazinou i 
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a unor vile/arii reziden iale de var  ale Regelui 
Ferdinand, în care cca. 70 de hoteluri, situate în medie 
la 100-150 m de mare, de-a lungul celor 8 km de 
plaja. Capacitate de cazare de cca. 21,737 locuri la 
nivelul anului 2005, deservite de toata gama de faci-
litate turistice, incluzând transport aerian (telegondola), 
parc de distrac ii i Aqua parc. 

Sta iunea se afl  în zona de grani  dintre sectorul 
litoral nordic i cel sudic, plaja Mamaia a cunoscut 
în ultimii 50 de ani o evolu ie ce reflect  inten-
sificarea i generalizarea fenomenelor de eroziune 
care se încadreaz  în tendin a general  de pe întreg 
litoralul românesc, dat  fiind lipsa tot mai accentuat  
a aportului de sedimente [2]. 

Astfel, pentru stoparea i stabilizarea local  a 
fenomenelor erozive, au fost adoptate succesiv (pe 
m sura extinderii portului Midia i a intensific rii 
eroziunii), în 1977-1978 i 1988-1990, solu ia con-
struirii unui dig tip „cros ” i respectiv a unui sistem 
disipativ longitudinal de protec ie (Anexa nr.1). 
Execu ia digului cros , corelat  cu o înnisipare arti-
ficial  realizat  prin dragarea nisipului din Lacul 
T b c rie (cca. 27.000 mc de nisip cenu iu), urmat  
de cea a sistemului longitudinal de protec ie costier , 
tip sparge val, de asemenea corelat  cu o înnisipare 
artificial  realizat  prin dragarea nisipului din Lacul 
Siutghiol (cca. 500.000 mc de nisip) a condus la re-
cuperarea suprafe elor de plaj  pierdute anterior [3]. 

Zona costier  a plajei Mamaia este un sistem 
dinamic: plajele migreaz  spre teritoriu ca efect al 
reducerii aportului de sedimente cauzat în principal 
de amplasarea portului Midia - N vodari, respectiv 
devierea aluviunilor din circuitul circula iei costiere 
în dreptul digului nordic de incinta acestuia, precum 
i ca efect al furtunilor puternice ale sezonului rece.   

Evolu ia acestui sector se desf oar  sub inciden a 
particularit ilor locale care const  în izolarea trans-

portului litoral general, prin extinderea celor dou  
porturi (Constan a i N vodari), dar i de construc ia 
ulterioara a sistemului de protec ie a plajei Mamaia. 

Linia de rm este orientata de la Nord la Sud, iar 
lungimea plajei este de 12.5 km, cca. 0.5 % din 
lungimea litoralului românesc.  

Datorit  reducerii i devieri (întreruperii derivei 
litorale) transportului longitudinal de sedimente, ero-
ziunea a c p tat un caracter dezastruos între anii 
1966-1988, în special în partea sudic  a cordonului 
litoral Mamaia, periclitând chiar stabilitatea piscinei 
Hotelului Parc.  

Plaja turistic  Mamaia fiind situat  pe cordonul 
ce separa Lacul Siutghiol de mare, se remarc  printr-
o preponderen  ridicat  a nisipurilor calitative, în 
general de natura terigen  (2,0 – 0,0625 mm) cu 
frac iuni foarte fine (argila, silt,…).  

Evolu ia liniei rmului, urmând etapelor de con-
struc ie a digurilor de protec ie tip sparge val i a 
înnisip rilor artificiale (redistribuite apoi în sectoarele 
de plaj  învecinate), perioada 1996 – 2012 este 
puternic influen at  de digurile de protec ie. Astfel, 
linia rmului a avut o tendin a puternic  de ondulare 
ca efect a modific rilor reliefului submers formate în 
noile condi ii, induse de amplasarea digurilor longi-
tudinale (apari ia forma iunilor de tip tombolo în 
dreptul zonei de umbra a construc iilor hidrotehnice, 
conturate tot mai clar în ultimi ani). 

Schimb rile liniei de rm produse în perioada 
1985 – 2005 sunt ilustrate pe baza modific rilor 
înregistrate pe aliniamentele celor 11 repere aferente 
zonei în studiu. Astfel, modific rile liniei de contact 
mare – uscat a plajei Mamaia, în intervalele 1985-
1988, 1989-2000, i 2000-2005, sunt eviden iate pe 
baza diferen elor multianuale la fa a apei pentru cele 
11 sec iuni de m surare – tip IPJ (nord : IPJ F, sud: 
IPJ2) 

 

 
 

Fig. 1. Sectorul sudic al plajei Mamaia, ‘87. 
 

 
 

Fig. 2. Sectorul plajei Mamaia, 2014. 
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Fig. 3.  Variabilitatea liniei de rm la Mamaia pentru intervalul 1985-2005. 
 

În ultimii 10 ani, pe sectorul Mamaia analiza 
bilan ului suprafe elor de plaj  a relevat, cu privire la 
starea i tendin ele de modificare ale plajelor aferente, 
faptul c  raportul ritmului de depunere/eroziune în 
suprafa  este RDS /RES = 1.73, eviden iindu-se o 
pierdere prin eroziune a 10.7 ha, raportat la o 
acumulare de 7.2 ha –  cu precizarea c  pierderile pe 
ansamblu ar fi fost mai importate daca nu s-ar fi 
intervenit cu sistemul de protec ie i înnisiparea 
artificial ; agravarea prezent , ilustreaz  o stare 
geomorfologic  comparativ  cu cea din perioada în 
care s-au declan at m surile de protec ie cauzate de 
dezechilibrul sedimentar local i frecven a / inten-
sitatea ridicat  a furtunilor, ceea ce demonstreaz  
necesitatea realiment rii artificiale a stocurilor sedi-
mentare aferente plajei, concomitent cu implementarea 
solu iilor de protec ie complementar , de tip u or, 
care se realizeaz  în prezent ca urmare a imple-
ment rii Master planului Halcrow (2011). 

Impactul activit ilor de turism, i extinderea ariilor 
reziden iale este o caracteristic  a zonei Mamaia [4]. 

Presiunea exercitat  în acest areal asupra resurse-
lor biotice i abiotice costiere este din ce în ce mai 
problematic :  

 ecosistemele sunt perturbate de dezvoltarea 
facilit ilor turistice, sau pot chiar disp rea odat  ce 
apar i se extind oselele, cartierele de vacan /lo-
cuinte, sistemele de protec ie costier , porturile 
turistice, în prezent în desf urare;  

 acviferele costiere pot disp rea sau pot fi con-
taminate datorit  folosirii intense i/sau diferitelor 
accidente care se pot produce în spa iul fâ iei litorale 
(piscine, du uri pe plaja, parcuri de distrac ie, etc) [5]; 

 linia rmului ca element major geografic i 
geomorfologic poate fi afectat  datorit  diferitelor 
amenaj ri facilitate temporar pe perioada sezonului 
estival, în domeniul naviga ie/activit ilor recrea io-
nale; 

 problemele socio-economice/conflictele de in-
terese deriv  în mod normal din sezonalitatea presiunii 
asupra facilit ilor turistice. 

Adesea turismul se dezvolt  pe baza micilor în-
treprinz tori la Mamaia, care nu au resurse i/sau nu 

î i propun s  integreze armonios structurile de folo-
sin  temporar  (Beach-barurile) în peisajul natural. 
Astfel, în sezonul 2014 suprafa a ocupat  de astfel 
de construc ii provizorii pe plaja Mamaia a fost de 
cca. 70% din suprafa , ceea ce în domeniul al doilea 
de evaluare al Modelului binar (schimb ri substan-
iale), poate contura o imagine asupra ponderi 

acestor schimb ri ap rute în peisaj i implicit asupra 
acestui tip de modificare în dezvoltarea, habitatelor 
din intersti ial, dar i asupra liniei de rm [6]. 

 

 
 

Fig. 4. Lotizarea plajei cu garduri, beach-baruri,  
umbrele de stuff, etc. (2010). 

 
Construc ia facilit ilor turistice, chiar dac  este 

permis  de legea zonei costiere 280/2003 în perioada 
de var , implic  o activitate de un transport/exploa-
tare intense i implicit o pierdere notabil  a habitatelor 
plajei submerse (bentos), pierderea peisajului natural 
i modificarea liniei rmului (prin exploatarea re-

surselor abiotice ca materiale de construc ie). 

4. CONCLUZII 

Atractivitatea peisajului litoral, ca zona tranzi io-
nal , caracterizat  de un num r mare de specii, este 
dat  de multe ori de prezen a acestora, stânjenit  de 
multe ori de unele amenaj ri turistice. Calitatea atât 
a mediului natural cât i a celui construit sunt 
esen iale pentru turism. Dar activitatea turistic  poate 
aduce i beneficii mediului prin contribu ia sa la 
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protec ia i conservarea acestuia. Realizat  prin îm-
bun t irea planific rii i managementului de mediu – 
în spe a a gospod ririi integrate a zonei costiere – 
prin cre terea aviz rii/sensibiliz rii publicului asupra 
problemelor de mediu, dar i prin protec ia i con-
servarea direct  a resurselor acestuia, prin crearea de 
parcuri i rezerva ii naturale intangibile.  

Se constat  c  plaja turistic  Mamaia, aflat  sub 
influen a extinderii construc iilor portuare i de pro-
tec ie, fiind similar  din punct de vedere morfologic 
unei plaje tip buzunar, a înregistrat modific ri im-
portante atât asupra plajei emerse, cât i submerse. 

Continu  sa fie necesar  o continu  ajustarea a 
solu iilor i reglement rilor, fundamentate pe baza 
unui studiu de management al zonei costiere, în ceea 
ce prive te utilizarea i protec ia resurselor naturale 
ale plajei, în condi iile în care, în prezent, se extinde 
sistemul de protec ie costier  în zona sudic  a sta iunii. 

Multe dintre problemele rezultate, prezente în 
zon , au importante consecin e, atât geomorfologice, 

ecologice, cât i economice i sociale, iar atracti-
vitatea mediului natural este redus  in maxim de 
sezon.  
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CONCEPTUL DE SIMETRIE PREZENT  
ÎN ELEMENTELE LIMBAJULUI MUZICAL 

Conf. univ. dr. Daniela COJOCARU 

Universitatea „Ovidius” din Constan a, Facultatea de Arte 

REZUMAT. În muzic , simetria este un element esen ial al construc iei discursului sonor. Prezent  la toate 
nivelele – de la celula melodico-ritmic  pân  la arhitectura întregii lucr ri muzicale, simetria a fost semnalat  de 
cei mai mari gânditori (muzicieni, matematicieni, filozofi) inc  din antichitate i poate fi reg sit  sub diferite 
forme în toate crea iile muzicale. 

Cuvinte cheie: muzic , simetrie, propor ie, structur . 

ABSTRACT. In music, symmetry is an essential element of the construction of the sound discourse. Occurring at 
all levels, from the melodic-rhythmic cell up to the architecture of the whole musical piece, symmetry has been 
highlighted by the greatest thinkers (musicians, mathematicians, philosophers) since ancient times and it can be 
found in various forms in all musical compositions. 

Keywords: music, symmetry, proportion, structure. 

1. INTRODUCERE 

Simetria, acest concept matematic, a preocupat 
marii gânditori înc  din Antichitate. Rela ia dintre 
muzic  i tiin ele exacte a fost reliefat  în scrierile 
unor înv a i greci precum Pytagora, Euclid, Platon, 
Aristotel, Aristoxenos din Tarent. Vitruviu Pollio 
este cel care a elaborat De Arhitectura libri – lucrare 
în care aduce în prim plan ideea asocierii muzicii cu 
arhitectura, deci cu geometria. Simetria vitruvian  
este definit  astfel: „simteria const  în acordul de 
m sur  dintre diversele elemente ale operei, precum 
i dintre aceste elemente separate i ansamblu” [2]. 

Privit  prin prisma organiz rii morfologice i sintaxice, 
muzica din toate timpurile este bogat  în exemple ce 
ilustreaz  prezen a simetriei. 

2. SIMETRIA ÎN RITMUL MUZICAL 

Ca form  superioar  de cunoa tere, arta, în 
întreaga sa diversitate, reflect  realitatea înconjur toare. 
Ideea de ritm este prezent  în natur , fiindu-i ca-
racteristic  periodicitatea elementelor sale componente 
(schimb rile, impulsurile ce apar la intervale egale 
de timp). Ritmul artistic, implicit i cel muzical, 
reflect  evolu ia în timp a elementelor de expresie 
specifice i succedarea organizat  pe un plan supe-
rior – estetic, creator, emo ional [1]. În toate crea iile 
muzicale exist  un ritm ca factor organizator, co-
ordonator al succesiunii sunetelor, care este pus în 
valoare prin integrarea sa în contextul melodic i 
armonic al lucr rii respective. Duratele sunetelor i 

raporturile dintre acestea genereaz  diferite formule 
ritmice de o foarte mare diversitate. 

Prin aplicarea pricipiului de compozi ie numit 
imita ie (specific muzicii polifonice renascentiste i 
baroce dar preluat de compozitori i în epocile urm -
toare), o structur  ritmico-melodic  este repetat  
identic (imita ie strict ) sau repetat  cu mici varia ii 
ritmice sau melodice (imita ie liber ). Imita ia strict  
genereaz  un ritm simetric (ex.1): 

 

 
 

Exist  i exemple de simetrie prin repetarea unei 
formule rimico-melodice în care intona ia se 
schimb  dar ritmul ramâne acela i (ex.2): 

 

 
 

Pornind de la principiul simetriei în oglind , în 
muzic  sunt identificate i teoretizate ritmurile retro-
gradabile sau recurente – prin reproducerea invers  
(de la dreapta la stanga) a formulei ritmice. Repetarea 
de durate egale este cea mai simpl  simetrie în oglind  
(ex.3): 
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i repetarea unei formule alcatuite din durate in-
egale poate s  determine un ritm retrogradabil (ex.4): 

 

 
 

Johann Sebastian Bach realizeaz  în Ofranda muzi-
cal , Variatiunile Goldberg i Arta fugii o serie de 
lucr ri polifonice (canoane) construite prin recuren , 
acestea fiind adev rate modele de m iestrie artistic . 

i folclorul muzical românesc este bogat în astfel 
de grup ri ritmice simetrice retrogradabile (ex 5): 

 

 

 
 

În lucrarea scris  de Paul Constantinescu intitulat  
Din c t nie – Trei caricaturi muzicale, compozitorul 
folose te în prima parte un citat ce reprezint  linia 
melodic  din Doina recrutului. Primele dou  m suri 
ale acestei linii melodice sunt înc  un exemplu de 
ritm simetric retrogradabil (ex.6): 

 

 
 

Pornind de la acela i principiu al simetriei în 
oglind , exist  formule care pot fi citite din ambele 
sensuri f r  s  î i schimbe structura, acestea fiind 
ritmurile non-retrogradabile, având o durat  de 
sunet comun  situat  în centul formulei – axa de 
simetrie (ex.7): 

 

       

sau      

 
 

Aceste structuri numite palindromuri pot fi iden-
tificate în muzic  atât ca organizare ritmic , cât i în 
configura ia unei structuri intona ionale sau în unele 
arhitecturi sonore. 

3. SIMETRIA ÎN SISTEMELE  
DE INTONA IE 

Din multitudinea de aspecte pe care le pot oferi 
sistemele de intonatie, un exemplu edificator pentru 

structuri intona ionale simetrice este sistemul modal 
elaborat de Olivier Messiaen format din structuri 
pe care le nume te moduri cu transpozi ie limitat , 
bazate pe sistemul cromatic temperat de 12 sunete. 
Aceste moduri sunt alc tuite din grupe simetrice ce 
se înl n uie conjunct datorit  ultimului sunet din 
grup  ce devine mereu primul în urm toarea grup . 
Fiind în total 7 moduri ale c ror transpozi ii sunt 
variabile de la un mod la altul, acestea sugereaz  
atmosfera mai multor tonalit i în acela i timp, sau 
las  impresia unei „tonalit i flotante” [3]. Conside-
rând intervalele unei octave perfecte egale între ele 
(în sistemul temperat) i semitonul cea mai mic  
unitate, vom nota intervalele astfel: 0 = unisonul, 1 = 
= semitonul, 2 = tonul (2 semitonuri), 3 = ter a mic  
(3 semitonuri), 4 = ter a mare (4 semitonuri) etc., 
(ex. 8): 

 

 

 

 
 

În acela i context, muzica modal  a secolului XX 
dezv luie o multitudine de aspecte legate de prin-
cipiul simetriei, aceasta fiind considerat  de Anatol 
Vieru ”una din tr s turile cele mai pregnante ale 
structurilor modale”[5]. Dupa cum remarc  autorul, 
palindromul este deseori prezent în aceste structuri 
(ex.9): 

 

 
 

i unele structuri acordice generate de sistemele 
modale de intona ie pot fi de asemenea simetrice 
(ex.10): 

 

 
 

Men ion m aici i modalitatea prin care Bela 
Bartók reu e te s  î i creeze un stil de compozi ie cu 
totul original, concretizat i în gândirea tonal-armo-
nic , aplicând principiul simetriei. Compozitorul 
porne te de la intervalele ob inute prin sec iunea de 
aur (2, 3, 5, 8) îmbinând cele dou  concepte prin 
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„împ r irea în pasuri egale a totalului cromatic” [3], 
astfel (ex.11): 

 2 (secunda mare) – gama hexafonic : 2-2-2-2-2-2 

 
 3 (ter a mic ) – acorduri de septim  mic orat :  

3-3-3 

 
 5 (cvarta perfect ) – acorduri de cvart : 5-5-5-5 

 
 8 (sext  mic ) - acorduri m rite: 8-8-8 

 
În sistemul de crea ie cu totul particular, Bela 

Bartók realizeaz  o profund  sintez  a unor legi deduse 
din practica muzical  popular , fiind un culeg tor i 
cercet tor de excep ie al folclorului din sud-estul 
Europei. 

4. SIMETRIA ÎN ARHITECTURILE 
SONORE 

La nivelul concret al formelor muzicale putem 
vorbi de o serie de tipare ce au la baz  simetria – ca 
mod de alternare a sec iunilor. Mai ales ca un atribut 
al Clasicismului muzical, simetria formelor confer  
lucr rilor din acest  perioad  stilistic  un echilibru 
specific, ce se manifest  atât în construc ia motivelor, 
frazelor, a perioadelor, cât i a formelor mari (lied, 
sonata, rondo). Fragmentul urm tor ilustreaz  perio-
dicitatea microstructurilor (a elementelor morfologice) 
ritmico-melodico-armonice într-o progresie geometric  
cu ra ia 2; motivele se succed la distan  de 2 m suri; 
frazele se succed la distan  de 4 m suri; perioadele 
se succed la distan  de 8 m suri (ex.12): 

 

 

În ceea ce prive te arhitectura unor macrostruc-
turi ce definesc genurile muzicale, acestea prezint , 
ca i în cazul microstructurilor, „anumite simetrii 
interioare, care prin proiectarea lor continu  în timpul 
desf ur rii construc iei de ansamblu, sugereaz  
existen a spiralei logaritmice” [2]. Prezent m numai 
dou  dintre tiparele formale clasice care se încadreaz  
în tipologia simetriei în oglind : 1) forma de lied 
tripartit A B A - A – do major, B – sol major, A – 
do major) i 2) forma de rondo A B A C A B A. În 
cazul acestor macrostructuri simetria se constat  i la 
nivelul planului tonal (ex.13): 

 

 
În muzica secolului XX se constat  o „deplasare 

a centrului de concentrare a inten iei componostice 
de pe axa temporal  pe axa spa ial  a limbajului 
muzical” [4], ceea ce se reflect  în evolu ia „de la 
sonor la grafic”. În crea ia lui Anton Webern (1883-
1945) „spa ializarea i simetria cuprind mai profund 
gândirea compozi ional , prefigurînd geometrizarea 
riguroas  a inven iei sonore din ultimele lucr ri”. [4] 

5. CONCLUZII 

Prezen a în muzic  a elementelor cu care 
opereaz  tiin ele exacte, simetria i toate legile care 
decurg din acest concept aplicat artei sunetelor î i 
pun amprenta ra ional , cea care d  logic  oric rui 
demers artistic. Al turi de aceasta, valoarea estetic  
a unei opere de art  este dat  de inspira ia fiec rui 
creator, de intui ia prin care sintetizeaz  toate aceste 
date, ajungând în cele din urm  la sufletul i 
sensibilitatea celor ce doresc s  cunoasc  MUZICA. 
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TEORIA MATEMATIC  A MUL IMILOR 
GENERATOARE DE SC RI MUZICALE – 

MODURI DE INTERSEC IE 

Conf. univ. dr. Mariana FR IL  

Universitatea „Ovidius” din Constan a, Facultatea de Arte 

REZUMAT. În c ut rile compozitorilor de a g si noi mijloace originale pentru a traduce în limbaj muzical idei i 
sentimente, sistemele de intona ie deduse din raporturi matematice au preocupat muzicienii secolului XX. 
Astfel, pentru a se putea face opera iuni prin teoria mul imilor, sc rile muzicale reprezint  moduri, iar structurile 
modale sunt concretizate prin chiar discursul melodic i armonic. 

Cuvinte cheie: muzic , matematic , mul imi, structuri de intersec ie.  

ABSTRACT. In searches composers to find new means to translate original language in musical ideas and 
feelings, the systems for intonation deducted from mathematical ratios were concerned about XX-century 
musicians . Thus, in order to be able to do operations through crowds theory, scales represents music modes, 
structures are even modal melody and harmony. 

Keywords: music, mathematics, mobs, structures of intersection.  

1.INTRODUCERE 

Din cele mai vechi timpuri oamenii au tradus prin 
art  cele mai subtile tr iri i sentimente, iar muzica 
i-a câ tigat un loc binemeritat în con tiin a colectiv , 

înso ind cele mai diferite ocazii de via . În func ie 
de perioada istoric , de coordonatele stilistice i de 
zona cultural , muzicologia distinge modalit ile de 
organizare sonor  care genereaz  o anumit  muzic , 
acestea fiind încadrabile în diferite sisteme de intona ie. 

2. SISTEME MUZICALE DE INTONA IE 

Orice melodie cuprinde în sine un anumit mod de 
organizare a sunetelor, în conformitate cu aparte-
nen a acestuia la unul din sistemele sonore deja 
consacrate de teoreticieni – modal, tonal i atonal. În 
configura ia melodiei ( i a armoniei care o înso e te) 
sunt identificate unele formule, caden e, principii de 
construc ie specifice care dau individualitate fiec rui 
sistem de intona ie în parte. 

În totalitatea lor, aceste sisteme sunt redate schema-
tic prin sc rile muzicale care cuprind toate sunetele 
existente ale unei entit i muzicale. Acestea pot fi 
moduri – specifice sistemului modal sau tonalit i – 
specifice sistemului tonal. 

Rela iile ce se stabilesc între sunetele fiec rui 
sistem sunt: 

 rela ii de dependen  fa  de un centru sonor 
ini ial, polarizator; 

 rela ii de independen  a sunetelor fa  de un 
centru sonor. 

În acest context, rela iile de dependen  creeaz  o 
anumit  ierarhizare a sunetelor, iar func iile pe care 
acestea le au genereaz  sistemul de intona ie numit 
sistem func ional. 

Sunetul considerat centrul polarizator – numit 
tonic  – este cel spre care converg toate celelate 
sunete ale sistemului, acestea având „o circula ie 
melodico-armonic  dependent  întotdeauna de tonic , 
asem n toare cu aceea dintr-o 
constela ie de tip solar, realizând 
în acest fel rela ii de pondera-
bilitate func ional :”[2] 

Sunt considerate sisteme func-
ionale oligocordiile, pantatoniile, 

pentacordiile, hexacordiile, hepta-
cordiile i sistemele mai mari de 
8, 9, 10, 11 s. a., sunete. 

În aceast  categorie includem sistemul tonal, 
tonalitatea fiind însu i fenomenul de interdepen-
den  i gravita ie func ional .[3] Dup  opinia lui 
Drago  Alexandrescu „tonalitatea este un sistem de 
organizare a în l imii sunetelor, alc tuit din func ii 
melodice i armonice interdependente, care gravi-
teaz  spre un centru func ional denumit tonic  i 
reprezentat printr-un sunet pe care se construie te un 
acord major sau minor”. [3] 

Rela iile de independen  a sunetelor, prin care 
fiecare sunet este autonom, f r  a exista o ierarhizare 
genereaz  sistemele non-func ionale. Prin inexisten a 

 

 
Fig. 1 
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raport rii la un centru polarizator, 
sunetele au o mi care liber  i 
realizeaz  rela ii de imponderabili-
tate func ional . Sunt considerate 
sisteme non-func ionale sistemele 
hexatonice, dodecafonice, seriale. 

În crea ia secolului XX se 
constat  o l rgire a conceptului de 

tonalitate, astfel c  pot fi sisteme cu dou  sau mai 
multe centre tonale: 

 

 
 

Fig. 3 
 

O situa ie deosebit  apare când sisteme de pon-
derabilitate func ional  se intersecteaz  cu cele de 
imponderabilitate func ional  (atonale): 

 

 
 

Fig. 4 
 

Sistemele intona ionale de diferite structuri pot 
coexista – cele cu caracter arhaic, formate din sunete 
pu ine, pot constitui o surs  de inspira ie pentru 
compozitorii contemporani, ajungând la limbaje de o 
mare expresivitate. De asemenea, în aceea i lucrare 
muzical  pot fi întâlnite rela ii de tip modal i cele 
de tip tonal, acestea intersectându-se uneori. Aceste 
tehnici sunt utilizate de compozitori pentru ob inerea 
unor sonorit i ce dau un anumit sens inten iilor cre-
atoare. 

3. SISTEMUL TEMPERAT 

De-a lungul istoriei, muzica a cunoscut o serie de 
transform ri care au vizat i aspectele legate de 
intona ia sunetelor. În sec. XVI-XVII datorit  per-
fec ion rii instrumentelor cu sunete fixe (orga i 
clavecinul) s-a convenit ca în cadrul octavei – 
intervalul de referin  – s  se recurg  la împ r irea în 
12 semitonuri egale. Acest sistem a devenit sistemul 
temperat de intona ie, în care orice sunet i orice 
interval pot face parte din orice tonalitate. 

Prin adoptarea acestuia, devine posibil , printre 
altele, modula ia sau trecerea dintr-o tonalitate în 
alta în cadrul aceleia i lucr ri muzicale. 

Împ r ind octava în 12 p r i egale - semitonuri, se 
ob in (prin adunarea acestora) 12 intervale, ce au ca 
unitate de m sur  semitonul: 

0 – unisonul 7 – cvinta perfect  
1 – semitonul 8 – sexta mic  
2 – tonul 9 – sexta mare 
3 – ter a mic  10 – septima mic  
4 – ter a mare 11 – septima mare 
5 – cvarta perfect  12 – octava perfect  
6 – cvarta m rit  
Astfel, sunetele cuprinse în intervalul de octav  

pot fi asociate numerelor întregi: 
 

 
 

Fig. 5 
 

În cartea sa intitulat  Cartea Modurilor, Anatol 
Vieru descrie structura de grup algebric a sistemului 
temperat astfel: „Sistemul temperat este izomorf cu 
mul imea numerelor întregi. În mul imea numerelor 
întregi fiecare element apar ine unei clase de resturi. 
Mul imea claselor de resturi modulo 12 are propri-
et i de grup algebric. Ea admite o opera iune intern  
peste tot definit : adunarea. Rezultatul adun rii a 
dou  elemente este el însu i un element al acestei 
mul imi” [4]. 

 

 
 

Fig. 6 
 

Astfel, rezultatul adun rii a dou  elemente este la 
intersec ia dintre linia i coloana numerelor respective: 
5 + 8 = 1 deoarece cvarta perfect  + sexta mic  = 
= nona mic  (ce devine prin r sturnare 1 semiton). 

Propriet ile opera iunii aditive [4] sunt: asocia-
tivitatea: (a + b) + c = a + (b + c) i comutativitatea : 
a + b = b + a. 

Elementul neutru 0 (zero) poate fi adunat cu 
orice element f r  s  îi schimbe cantitatea. În muzic  
acesta este unisonul (se ob ine prin repetarea aceluia i 
sunet). 

 
Fig. 2 
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De asemenea, fiecare element are câte un altul sime-
tric, iar suma celor dou  elemente simetrice este zero: 

1 + 11 = 3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6 = 0 
R sturnarea intervalelor din teoria muzicii este 

cea prin care cele dou  intervale – cel ini ial + 
+ r sturnarea lui – s  însumeze octava perfect , 0. 

4. MODURI DE INTERSEC IE 

Muzica modern  apeleaz  deseori la sisteme de 
intona ie modale deduse prin opera iuni matematice, 
ceea ce a condus la o îmbog ire f r  precedent a 
posibilit ilor de îmbinare a elementelor de limbaj 
tradi ionale cu cele originale specifice secolului XX. 
Construc ia modurilor poate avea ca punct de pornire 
teoria multimilor, prin combina ii diverse, utilizând 
câteva sunete pân  la epuizarea totalului cromatic. În 
travaliul componistic muzical posibilit ile de con-
struc ie a modurilor prin teoria multimilor sunt: 
moduri de incluziune, moduri de interse ie, reuniuni 
de moduri, moduri „diferen ”, moduri complemen-
tare, parti ie de moduri i moduri simetrice în jurul 
unei axe – sunet, sau axe – interval. 

Modurile de intersec ie sunt cele rezultate din 
sunetele comune ale altor moduri (dou  sau mai 
multe). În acest context al aplic rii teoriei mul imilor, 
modul este sinonim cu scara muzical . Procedeul prin 
care – folosind sunetele comune – se trece dintr-un 
mod în altul (în cazul tonalit ii dintr-o tonalitate în 
alta) este modula ia. Dup  p rerea compozitorului Dan 
Buciu, modula ia este, „indiscutabil, unul dintre cele 
mai interesante i complexe procese muzicale pe care 
le cunoa te tonalitatea; schimbarea centrului tonal, a 
modului (de la major la minor, sau invers) sau a amân-
durora creeaz  cadre largi, imprevizibile, interesante i 
consistente de desf urare a discursului sonor, creeaz  
pilonii esen iali în fundamentarea structurilor arhi-
tectonice ale acestui tip de muzic ” [1]. 

 

 
 

Fig. 7 

Urm rind pa ii specifici ai modula iilor tonale (în 
func ie de tipul modula iei) se poate trasa un plan 
modulatoriu din care rezult  faptul c  modula ia 
propriu-zis  se produce exact în zona schimb rilor 
echivalent  cu modul de intersec ie, în care acelea i 
înl n uiri armonice primesc alte func ii, cele ale noii 
tonalit i: 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 

5. CONCLUZII 

Raporturile matematice sunt prezente în muzic  
i au fost semnalate de Pytagora, Platon i mul i al i 

înv a i din perioada antic . În crea iile muzicale din 
toate timpurile au existat – inten ionat sau nu – 
propor ii care au apropiat arta sunetelor de no iunile 
abstracte ale matematicii. Probabil c  gândirea unui 
compozitor ce se apropie de geniu tinde în mod 
intuitiv spre opera iuni clare i logice. Toate acestea, 
înnobilate cu rafinament i stil de personalit i de 
mare for  creatoare, au d ruit patrimoniului univer-
sal opere cu adev rat nemuritoare. 
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REZUMAT. În muzica baroc  ornamenta ia este un aspect al muzicii asociat cu pasiunea, cu reproducerea sonor  
a afectului. Ea apar ine atât elementului tiin ific al muzicii cât i artei vocale. Aceste abstrac iuni emo ionale (de 
exemplu: fericirea, triste ea, dragostea, furia, gelozia) au fost exprimate, decorate, în muzic  prin anumite tipuri 
de ornamente, epoca de înflorire a lor având loc în perioada baroc , acolo unde se ajunge la prescrierea unui 
adev rat cod de formule ritmice i armonice sau ritmico-melodice. Experien ele din domeniul interpret rii 
muzicale au pus accentul pe unele mijloace de expresie, vizând o sfer  aparte a st rilor afective, deplasându-se 
pân  la arbitrar, pe de o parte, i pân  la schematizare pe de alta. 

Cuvinte cheie. Emo ie, ornamentare, afect, muzic  baroc , performan , percep ie, tiin , art . 

ABSTRACT. Ornamentation, in Baroque music, is a musical aspect associated with the feeling of passion and with 
the reproduction of affect through music. It belongs to both scientific elements of music and vocal art. These 
emotional abstractions (for example: happiness, sadness, love, anger, jealousy) have been expressed and related 
in music through certain types of ornamentation, being widely spread and used especially in the baroque era, a 
time where ornamentation has been taken to a code-like level of writing through different rhythmic and harmonic 
or rhytmical melodic formulas. My experiences in the musical interpretative domain has focused on some means 
of expression, targeting a particular circle of emotional states, going, in a way, to an arbitrary point of view, and 
then into a schematic perspective. 

Keywords. Emotion, ornamentation, affect, baroque music, performance, perception, science, art.  

1. ORNAMENTA IA CÂNTULUI BAROC 

Perioada Barocului muzical reprezint  una din 
perioadele cele mai prolifice ale istoriei muzicii 
universale. În c r ile barocului i în manualele de 
cânt g sim foarte multe i detaliate indica ii stilistice 
în compara ie cu recomand rile de tehnic  a cântului, 
care sunt destul de reduse. 

Alte aspecte ale stilului baroc sunt greu de în eles 
sau presupun cuno tin e din alte discipline înrudite 
în perioad , precum retorica i dansul. 

Un domeniu mai extins este acela al teoriei orna-
menta iei. Ornamenta ia era disciplina principal  a 
cânt re ilor din epoca baroc . O descriere a stilului 
ornamentat (canto fiorito) se g se te la Paul Henry 
Lang în Music in Western Civilisation: „apogiatura, 
trilul i mordentul nu sunt altceva decât o orna-
mentare a melodiei. Ele sunt necesare, deoarece, 
f r  ele, cântatul ar fi monoton i nedes vâr it (...). 
Arta ornamental  serve te aprofund rii expresive i 
apar ine gramaticii limbajului vocal”.1 

Ce este un ornament în general? Deseori nu este 
decât o ad ugare a unor note mici reale sau presupuse 
care se cunosc din acest motiv sub denumirea de 
                                                 

1  Lang, Paul Henry, Music in Western Civilization, New 
York, W. W. Norton & Company, 1997, p. 364. 

note trec toare. Aceast  defini ie, ce apar ine abatelui 
Pierre Duval, ne invit  s  consider m ornamentul nu 
ca pe un element obligatoriu care cânt re te mult 
prin ad ugarea la linia muzical , ci doar ca pe ni te 
emo ii complementare exprimate prin câteva tonuri 
gra ioase, subtile, care resuscit  melodia, armonia 
dar mai ales textul. Importan a acordat  de numeroase 
tratate diferitelor tipuri de ornamente, dovede te cât 
de mult conteaz  s  nu neglij m unul din aspectele 
cele mai importante ale interpret rii operei baroce, 
care conta foarte mult în acea perioad . 

Unul din avantajele esen iale ale operelor secolelor 
al XVII-lea i al XVIII-lea const  în libertatea de a 
alege ornamentele i capacitatea artistului de a le 
adapta modalit ilor sale de expresie. Devenea atunci 
posibil  o real  recreere a operei. Cânt re ii profe-
sioni ti baroci se ocupau mai mul i ani doar cu 
exersarea a astfel de ornamenta ii. 

Atitudinea mae trilor de canto baroci vis-a-vis de 
ornament mergea atât de departe, încât spuneau c  
oricât de frumoas  voce ar avea un cânt re  i oricât 
de corect ar cânta dup  partitur , dac  nu posed  
imagina ia necesar  pentru a înfrumuse a textul notelor 
i pentru a descoperi alte ornamente noi, nu este un 

cânt re  adev rat. Ea era folosit  în special acolo 
unde se impunea necesitatea unui ton idilic, elegiac 
sau patetic i a stat la baza dezvolt rii ulterioare a 
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ceea ce a fost numit, în perioada sa de vârf (F. Cavalli, 
Al. Stradella, G. F. Händel), extaz liric. 

Hermann Finck (1495-1558), în tratatul Practica 
musica (Wittenberg, 1556), arat  c  primul val de 
ornamente apare în Europa la sfâr itul secolului 
al XVI-lea. Pier Francesco Tosi descrie în tratatul 
s u nu mai pu in de 8 feluri de triluri. În traducerea 
f cut  lucr rii, de Johann Agricola, se acord  numai 
apogiaturii i altor semne premerg toare atacului 
unei note 40 de pagini, trilului 28, iar pasajelor 26 de 
pagini. Acest lucru explic  necesitatea studierii tuturor 
formelor caracteristice ale acelui canto fiorito, f r  
de care anliza i interpretarea lucr rilor muzicale ale 
epocii ar fi imposibil . 

2. FUNC IILE PRIMARE ÎMPLINITE  
DE ORNAMENTA IA BAROC  

Func iile ornamentelor in mod clar se suprapun 
sau se juxtapun, nu r mân singulare, îns  dac  tim 
ceea ce un ornament este menit sa fac , pe baza 
compar rii semnelor, suntem pe drumul înspre a afla 
ce se poate face cu acel ornament i prin aceasta care 
este valoarea lui pentru interpretare. 

„[Ornamentele] pun notele împreun  [...] le în-
sufletesc [...] le dau accent i intensitate [...] le 
eviden iaz  expresia.”1 

Ornamentele melodice au ca func ie natural  în-
frumuse area liniei melodice. Varia iuniile sunt un 
exemplu excelent, dar tot a a sunt i pasajele, câteodat  
tratate ca un ornament specific sub numele de tirata. 
Astfel de ornamente tind s  fie pu in accentuate, lungi, 
încât s  umple toat  durata notelor lor principale. 

Ornamente în primul rând ritmice, a c ror func ie 
natural  este de a da accent i intensitate, mordentele 
i acciaccaturile sunt exemple tipice. Acest tip de 

ornamente sunt în mod caracteristic pe ritm (sau pe o 
sincop  înlocuind ritmul), foarte mult accentuate, 
înt rite i scurte, sau cel mult prelungite pentru nu a 
lua propor ii foarte mari fa  de notele lor principale. 

Exist  ornamente în primul rând armonice, a c ror 
func ie natural  este aceea de a eviden ia expresia. 
Trilurile de caden  i apogiaturile lungi sunt exem-
plele principale. Aceste ornamente sunt în mod necesar 
în ritm, accentuate cu fermitate, în acord cu senti-
mentul pasajului. Suficient de lungi pentru a întârzia în 
mod expresiv rezolu ia lor pe notele lor principale. 

Acolo unde mai mult de o func ie iese în eviden , 
dispozi ia fiec reia trebuie s  fie reconciliat . Un 
lung mordent de exemplu, trebuie s  înceap  cu o 
suficient  incisivitate pentru a împlini func ia sa 
                                                 

1 Carl Philipp Emmanuel Bach, Versuch über die wahre Art 
das Clavier zu spielen, Berlin, Christian Friedrich Henning, 
1753, p. 51. 

ritmic , dar s  continuie cu suficient  gra ie pentru a 
împlini func ia sa melodic . Un trill trebuie s  aib  
nota sa ini ial  agitat  i prelungit  pentru a îndeplini 
func ia sa armonic , dar continuitatea s  fie suficient 
de lin  pentru a îndeplini func ia sa melodic . 

3. PRINCIPALELE ORNAMENTE  
DIN BAROC 

A a-numita diminuare a fost o practic  de orna-
mentare a instrumenti tilor, preluat  mai apoi i de 
c tre cânt re i. Din aceea i Practica Musica a lui 
Hermann Finck afl m c  se practica arta de a se 
cânta suav i elegant. Prin elegan  se în elegea ca-
pacitatea de diminuare i variere. 

Diminuare nu însemna reducerea intensit ii tonului, 
ci a valorii notelor, de fapt trecerea de la cantus 
simplex (do, re, mi în doimi) la cantus elegans (do, 
si, do, re, mi, re, re, do, re, mi, în p trimi sau optimi). 
Acest tip de ornament era foarte r spândit în barocul 
timpuriu. 

Notele albe, doimile, devenind negre, p trimile, 
acest procedeu s-a numit i înnegrire (colorare in 
nero). Pentru c  rezultatul acestor diminu ri erau 
mai ales coloraturile, ornamentele, acest stil necesita 
un cânt delicat, rapid, care trebuia s  in  pulsul piesei, 
dar care s  poat  fi dezvoltat liber în interiorul 
coloraturii. 

Una dintre cele mai renumite diminu ri din litera-
tura cântului este compozi ia ornamentat  din Possente 
Spirito din Orfeo de Claudio Monteverdi. 

Diminuarea scoate în eviden  faptul c  nu trebuie 
s  lu m literal nota ia baroc , în special atunci când 
piesele apar la prima vedere ca fiind melodii simple. 
Nota ia se folose te de un e afodaj, care trebuie umplut. 

Manierele sunt elementele esen iale ornamentale 
standardizate ce ornamenteaz  întotdeauna numai 
sunete particulare pe un spa iu mic. Markus Jans, 
profesor de Istoria teoriei muzicale la Schola Cantorum 
Basiliensis, se refer  la ele ca la o anestezie local . 
Manierele esen iale trebuiau s  fie folosite ca 
înfrumuse ri acolo unde melodia sau armonia are 
nevoie de un pic de culoare, sau unde afectul piesei 
devine necesar. 

O form  special  în maniere era rubato (tempo 
rubato), timp furat. Cine nu tie s  fac  un tempo 
rubato nu tie, cu certitudine, nici s  compun , nici 
s  se acompanieze i este lipsit de bun gust i de 
inten ii frumoase spunea Tosi. A da via  muzicii 
înseamn , înainte de toate, a ti s  conduci vocea în 
mod variabil, atât din punct de vedere al coloritului 
vocal, dar i al modific rilor voite, legate de text i 
de expresivitate, ale ritmului i tempo-ului.2 
                                                 

2 Cf. Mircea Du escu, Am înv at s  nu strig, manuscris, p. 29. 
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Dintre manierele esen iale cel mai des folosit, 
trilul (la J. Mattheson, tremolo) este o ornamenta ie 
folosit  în barocul timpuriu, îns  care este posibil s  
fi inut înc  pân  la Agricola ( i deci pân  la muzica 
lui J.S.Bach). 

Consultarea tratatelor de specialitate ne ofer  
informa ii importante despre cum trebuiau atacate 
trilurile, despre durata notelor etc. Semnifica un 
tremur purtat pe aceea i în l ime a sunetului, care 
devine tot mai rapid. i în cazul trilului sunt descrise 
mai multe forme de interpretare: lung, scurt, cu sau 
f r  not  precedent  de accentuare, în form  ascen-
dent  sau descendent , trilul dublu sau sub form  de 
mordent, adic  cu nota inferioar , de obicei cromatic  
etc. Ch. Bernhard îl descrie ca pe o pies  de art , cea 
mai greu de realizat dintre toate, dar i cea mai 
ornamentat . 

Tosi, închinându-i un întreg capitol, spune la 
începutul acestuia: „îns  cine fie nu poate produce 
nici un trillo, fie produce unul plin de gre eli, acela 
nu va deveni niciodat  un mare cânt re ; chiar dac  
el ar în elege atât de multe”.1 În mod obligatoru, 
trillo era cântat pe antepenultimul sunet al caden ei. 

Autorul recunoa te c , din punct de vedere tehnic, 
trilul pune dou  probleme, una pentru profesor, alta 
pentru elev: „nu s-a g sit înc , pân  în prezent, nici 
o regul  neîn el toare, potrivit c reia trilul s  poat  
fi înv at i natura ne d ruie te doar pu in din ceea 
ce este ea îns i”.2 Ca briliant , în special din punct 
de vedere tehnic, era considerat  aceea care poate 
plasa, pe o not  tenuta, un trillo cu intensitate i 
ritmicitate schimb toare. 

Ribattuta era un tip de tril, marcat cu punct, care 
începea foarte lent i devenea tot mai rapid. El 
const  într-o conversie marcat  prin punct i deta at  
a celor dou  sunete care se afl  unul lâng  altul, 
astfel încât se întoarce pe cea mai de deasupra i cea 
mai lung  ca pe un punct static i se stabile te acolo. 
Locul pentru o ribattuba sunt sunetele lungi, dintre 
care, deseori, ultimul dintre cele dou  sunete (re 
înainte de do) este în caden . 

Asem n tor e i mordentul, unde trilul se cânt  
cu nota de mai jos, la interval de ton sau semiton, i 
poate fi, ca i el, simplu sau repetat. 

Un ornament des întâlnit este i grupetto. 
Apogiaturile sunt descrise de Tosi ca ornamen-

ta iile cele mai u or de executat i cel mai des 
folosite. Apogiatura este un accent înaintea unei note, 
de obicei mai sus decât ea i cu o valoare mai mic  
decât aceasta. În muzica baroc  ea crea un efect 
dramatic de tensiune. Apogiaturile scurte d deau 
melodiei veselie i via , cele lungi fiind ceea ce noi 
numim azi note supendate. Tosi le nume te, pe cele 
                                                 

1 Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singkunst, Kassel, 
Bärenreiter, 2002, p. 32. 

2 Ibidem, p. 95. 

scurte, apogiaturi variabile, deoarece la baza lungimii 
i num rului lor nu stau reguli precise. Dac  afectul 

nu cerea nimic altceva, notele supendate umpleau 
jum tatea valorii date a notei. În tipurile de tact 
ternare, umplea dou  treimi. Dac  era înaintea unei 
pauze, atunci pauza este ad ugat  la num rat i 
umplut . 

Forme speciale de note suspendate erau appo-
ggiaturile accentuate de dedesubt, appoggiaturile 
neaccentuate înainte de timp, anticipazione della nota, 
apogiatura cu mai mult de o not  i acciaccaturile. 

În unele cazuri putea fi permis  o anumit  liber-
tate în aplicarea acestor norme, pentru a p stra 
caracterul improvizatoric al appoggiaturii. 

Cadenza are dou  semnifica ii în baroc: prima i 
cea mai întâlnit  desemneaz  încheierea (clausa) 
unui paragraf sau a unei buc i; caden e tari se 
întâlnesc la sfâr itul unei buc i sau la sfâr itul unui 
paragraf mai mare; cea de-a doua semnifica ie a 
cuvântului cadenza vizeaz  posibilitatea ornamenta iei 
ce se improvizez  pe ultimul sunet, marcat  de 
compozitori deseori printr-un semn de fermata. 

Canto passegiato era considerat  cea mai înalt  
art  pentru ariile cu da capo i pentru caden ele 
solistice. A ornamenta nu însemna deci doar a aplica 
un set de ornamente asupra unui anumit text muzical, 
ci ceea ce se urm rea era ornamenta ia liber  i 
descoperirea de note pe un anumit cadru melodic. 
Cine st pânea acest lucru era foarte apreciat de public. 

În operele italiene, cânt re ii i cânt re ele aveau 
voie s  apar , dup  o arie, în fa a publicului care, 
atunci când aplaudau, a teptau dup  da capo, înc  o 
repetare adi ional , ornamentat  din nou, a p r ii A. 
Acest mod de a proceda se putea relua de mai multe 
ori. Caden ele solistice ofereau i o alt  posibilitate, 
aceea de a scoate la vedere arta inven iunii. 

Chiar dac  compozitorii Barocului indicau numai 
schematic pasajele de coloratur  i ornamentele, 
fioriturile, diminu rile, improviza iile, modific rile 
de ritm i intensitate erau obligatorii. 
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