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REZUMAT 
Critica muzicală însumează un proces: de la decizia de a 
scrie despre o interpretare muzicală până la ideile 
materializate într-un context publicistic. Din întreg 
traseul pregătirii materialului pentru a fi supus atenției 
publicului, prezentul articol se concentrează pe doi 
factori interdependenți: utilizarea terminologiei și cadrul 
mediatic în care va fi difuzată informația. Ca studiu de 
caz pentru exemplificarea limbajului la diferiți autori am 
ales revista Muzica ¬– singura publicație din România 
care acoperă o perioadă de mai bine de un secol de la 
fondare până în prezent. În a doua parte a materialului 
am oferit o listă orientativă a publicațiilor virtuale de 
critică muzicală din România. 
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INTTRODUCERE 
Procesul de realizare a unei critici muzicale nu se încheie 
odată cu redactarea. Acestei etape îi urmează publicarea. 
Fiind cunoscut faptul că o informare produce, într-o 
oarecare măsură, o formare, obiectivul autorului este de a 
plasa critica într-un cadru sau, cu alte cuvinte, într-un 
„mecanism de influențare a interlocutorului” [15]. 
Marshall McLuhan susține că, până în contemporaneitate 
(termenul „contemporaneitate”, în accepțiunea lui 
McLuhan, se referă la secolul XX) [23], am străbătut 
patru „revoluții” culturale: a vorbirii, a manuscrisului, a 
tiparului și a comunicării mass-media. 
Cele patru perioade istorice pot fi supranumite astfel 
(periodizarea îi aparţine lui McLuhan, precum şi denumirea 
ultimelor două epoci): Galaxia Oralis (epoca vorbirii); 
Galaxia Scriptum (epoca manuscriselor); Galaxia 
Gutenberg (epoca tiparului) și Galaxia Marconi (epoca 
mass-mediei) În Galaxia Oralis, nu poate fi descris gestul 
critic, din cauza absenței surselor de informare. În 
Galaxia Scriptum inventarea scrisului a reclamat 
comunităților umane spiritul critic în stabilirea unor 
reguli care au avut un efect covârșitor asupra artei. În 
urma inventării tiparului de către Johannes Gutenberg 
(din 1455 şi până în 1500, s-au tipărit peste zece milioane de 
cărţi) [27], s-a produs o uniformizare uluitoare: cărțile nu 
mai aveau problemele de transcriere specifice 
manuscriselor de până atunci (ambiguități frazale sau 
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ABSTRACT 
Music criticism is a process: from the decision to write 
about a musical interpretation to the ideas materialized 
in a publication context. From the whole route of 
preparing the material for public attention, this article 
focuses on two interdependent factors: the use of 
terminology and the media framework in which the 
information will be disseminated. As a case study to 
exemplify the language to different authors, I chose 
Muzica journal – the only Romanian publication that 
covers a period of more than a century since its 
foundation until present. In the second part of the 
material I have provided an indicative list of the virtual 
publications of music criticism in Romania. 
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INTRODUCTION 
The process of making a musical criticism does not end 
with the writing. This stage is followed by publication. 
Being aware that an information produces, to some 
extent, a formation, the author's objective is to place the 
criticism in a framework or, in other words, in a 
"mechanism for influencing the interlocutor" [15]. 
Marshall McLuhan states that up to the contemporaneity 
(the term "contemporaneity", in McLuhan's sense, refers 
to the twentieth century) [23], we have gone through four 
cultural "revolutions": speech, manuscript, print and 
mass -media communication.  
The four historical periods can be named thus (the 
periodization belongs to McLuhan, as well as the name of 
the last two eras): Oralis Galaxy (the age of speech); 
Scriptum Galaxy (age of manuscripts); Gutenberg Galaxy 
(age era) and Marconi Galaxy (mass-media age). In the 
Oralis Galaxy, the critical gesture cannot be described 
due to the lack of information sources. In the Galaxy 
Scriptum the invention of writing claimed to the human 
communities the critical spirit in establishing rules that 
had an overwhelming effect on art. After Johannes 
Gutenberg's invention of the typography (from 1455 to 
1500, over ten million books were printed) [27], a 
striking uniformization occurred: the books no longer had 
the transcription problems specific to the manuscripts 
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terminologice, glose marginale incerte, traduceri 
deficitare, citări defectuoase etc.). Astfel critica a 
beneficiat de atuurile epocii tiparului, progresând de la 
studiul formei grafologice spre analizarea conținutului 
ideatic. Asociată cu segmentul educațional și identificată 
cu pedagogia lecturii și a stilului scrisului, critica a impus 
erudiția ca normă valorică. Guglielmo Marconi 
(1874-1937) a fost fizicianul care a concentrat în 1895 
descoperirile științifice ale lui Samuel F.B. Morse 
(telegrafia), A.G. Bell (telefonia) și Hertz (radiofonia) 
într-un nou concept, exprimat prin telegrafia senza fili 
sau contemporanul wireless, marcând trecerea de la 
„Galaxia Gutenberg” la „Galaxia Marconi”, de la homo 
typographicus la homo digitalis (informații preluate din 
[4], [24], [6], [1]).  
În cadrul acestei ere digitale, contextul în care criticul va 
supune atenției publicului o anumită informație, care 
datorită spațiului virtual va avea un grad ridicat de 
vizibilitate, îi va influența alegerea terminologiei de 
specialitate și preferințele pentru cadrul mediatic. 

TERMINOLOGIE ÎN CRITICA 
MUZICALĂ 
După ce fenomenul sonor a fost experimentat, intelectul 
începe să apeleze la idei, cu scopul de a „traduce” 
emoțiile în conținuturi abstracte utilizând echivalențe, 
comparații, metafore, termeni din domeniul muzical. În 
realizarea acestui procedeu – dacă ar fi să îl cităm pe 
Nicolae Filimon – este nevoie de o „pană espertă” [16]. 
Ibrăileanu susține că critica s-a luptat întotdeauna cu 
dificultatea „trecerii de la nelămurirea intuiției la 
inteligibil” [22] iar Adrian Marino remarcă în acest 
demers „drama analogiei cvasiarbitrare, convenționale, 
emoție-cuvânt” [22]. Astfel se confirmă cuvintele lui 
Epictet: „adevărata retorică se identifică în cele din urmă, 
cu buna folosire a facultății de exprimare.”  [23]. Deși 
procesul gândirii este extrem de important în alcătuirea 
unei critici, căutându-și limbajul, criticul „se găsește pe 
sine” [13] pentru că astfel cuvântul îi va caracteriza 
personalitatea și profesionalismul. Pentru claritatea în 
exprimare, Jean Starobinski sugerează criticului 
necesitatea unei detașări față de propriul rezultat pentru o 
autoexaminare din perspectiva cititorului cu scopul de a 
subordona cuvintele sensului „în transparența 
semnificantului față de semnificat” [29]. 
În Essai de critique de la critique musicale, Hellouin 
Frédéric [18] afirmă că dintre toate artele, muzica este 
cea care rămâne cea mai puțin accesibilă publicului. 
Înțelegerea ei este mai dificilă decât cea a literaturii, 
picturii, sculpturii și arhitecturii. Este de fapt un limbaj 
care presupune cunoașterea tehnicilor și a detaliilor, iar 
rolul criticului este să dezvăluie aceste „mistere” (cel 
puțin parțial) publicului neavizat.  
Redau mai jos câteva exemple din critici publicate în 
revista Muzica, în care se reflectă diferite modalități de 
utilizare a terminologiei. 

Limbaj metaforic:  
 „…lecția de disecție chirurgicală pe care a 

întreprins-o dirijorul Seiji Ozawa asupra lucrării 
românești…” [10];  

 „ritmică diabolică” [10]; 
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until then (fractal ambiguities). or terminology, uncertain 
marginal glosses, poor translations, faulty quotes, etc.). 
Thus, the critics benefited from the strengths of the 
printing era, progressing from studying the graphological 
form to analyzing the content of ideas. 
Associated with the educational segment and identified 
with the pedagogy of reading and writing style, criticism 
has imposed erudition as a norm of value. Guglielmo 
Marconi (1874 1937) was the physicist who concentrated 
in 1895 the scientific discoveries of Samuel F.B. Morse 
(telegraphy), A.G. Bell (telephony) and Hertz (radio) in a 
new concept, expressed by wireless telegraphy or 
wireless contemporary, marking the transition from 
"Galaxia Gutenberg" to "Galaxia Marconi", from homo 
typographicus to homo digitalis (information taken from 
[4 ], [24], [6], [1]).  
In this digital age, the context in which the critic will 
bring to the public attention a certain information, which 
due to the virtual space will have a high visibility, will 
influence his choice for specialized terminology and 
preferences for the media framework.  

TERMINOLOGY IN MUSICAL 
CRITICISM  
After the sound phenomenon has been experienced, the 
intellect begins to resort to ideas, in order to "translate" 
emotions into abstract contents using equivalences, 
comparisons, metaphors, terms in the musical field. 
In carrying out this process - if we were to quote Nicolae 
Filimon - an "expert pen" is needed [16]. Ibrăileanu 
argues that criticism have always struggled with the 
difficulty of "moving from uncertain intuition to 
intelligible" [22] and Adrian Marino notes in this process 
"the drama of quasi-arbitrary analogy, conventional, 
emotion- word" [22]. Thus confirms Epictetus's words: 
"true rhetoric is finally identified, with the proper use of 
the faculty of expression." [23] Although the thought 
process is extremely important in making a critique, also 
looking for language, the critic "finds himself" [13] 
because this way the word will characterize his 
personality and professionalism. For clarity of 
expression, Jean Starobinski suggests to the critic the 
necessity of detachment from his own result for a self-
examination from the perspective of the reader in order to 
subordinate the words to meaning "in the transparency of 
the signifier to the signified" [29]. 
In Essai de critique de la critique musicale, Hellouin 
Frédéric [18] states that of all the arts, music remains the 
least accessible to the public. Its understanding is more 
difficult than literature, painting, sculpture and 
architecture. It is in fact a language that involves the 
knowledge of the techniques and details, and the role of 
the critic is to reveal these "mysteries" (at least partially) 
to the unaware public. Below are some examples of 
criticisms published in the journal Muzica, which reflect 
different ways of using the terminology.  

Metaphorical language: 
 “... the lesson of surgical dissection that the 

conductor Seiji Ozawa undertook on the 
Romanian work ...” [10]; 

 “diabolical rhythm” [10]; 
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 „lucrarea a degajat luminozitate, seninătate.” 
[21]; 

 „estetică a sensibilului, a petelor de culoare 
timbrală delicată, a tăcerilor” [28]; 

 „ansamblu omogen cu un sunet cald și un ton 
aparte. Extrem de muzicali, tinerii interpreți sunt 
interesați în reliefarea căldurii umane aflate în 
opusurile interpretate, fără a neglija aspectul 
tehnic și epatant, acolo unde e cazul.” [11]. 

Sugestii elegante:  
 „câteva idei episodice ar fi îmbogățit discursul 

muzical” [17]; 
 „Eleganța frazării, suplețea sunetului, adaptat 

cerințelor expresive, o absolvă [pe solistă] de 
unele mici imperfecțiuni ale execuției.” [19]; 

Simțul umorului: 
 „farmecele unei violonistici culinare” [19]; 
 „versiune interpretativă suculentă și 

seducătoare.” [7]. 

Titluri care stârnesc interesul: 
 Operă cu nerv și... altfel [31]; 
 Bambusul și olandezul [25]; 
 Soliști, semnale și vulcani... [32]; 
 Între Alb și Negru [8]; 
 „Pro Arte” – nici prea-prea nici foarte-foarte... 

[20]; 
 Dezamăgiri și nedumeriri [2]; 
 Telefoane mobile în concert [30]. 

În cadrul revistelor de specialitate, consemnările 
evaluative sunt semnate de personalități cu autoritate în 
domeniul muzicii (critici, muzicologi, compozitori, 
dirijori, interpreți). Terminologia utilizată include unele 
expresii care presupun din partea publicului larg o 
oarecare familiarizare cu terminologia de specialitate.  
Deși în rândul melomanilor sunt persoane cu un nivel 
ridicat de cunoștințe muzicale, unele fragmente (ca de 
exemplu cel de mai jos) ar putea fi mai greu accesibile 
celor neavizați: 

„Lucrarea la care ne referim a fost construită de 
la simplu la complex, pornind de la momentele 
de simultaneitate – ca un imens, monolitic 
unison –, a întregului compartiment orchestral, 
la fluxuri oarecum fluviale, extinse aidoma unor 
pânze eterofone, luminoase, pluristratificate, și 
de aici la refluxuri, ce repliază vocile, în grupuri 
de câte două, dintre care una cu funcție de 
pedală-ison, iar cealaltă dinamizând 
evenimentele sonore auzite de suflători.” [26]. 

În critica muzicală postată pe anumite bloguri, stilul este 
mai colocvial, și terminologia mult mai accesibilă, 
datorită cititorilor care provin din diverse categorii 
sociale și ale căror cunoștințe muzicale sunt mai mult sau 
mai puțin elementare. 

CADRUL MEDIATIC 
În calitate de formator de opinie, și de reprezentat al artei 
muzicale, criticul este cel care alege cadrul mediatic al 
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 “the work has released luminosity, serenity.” 
[21]; 

 “aesthetics of sensitivity, of delicate timbre 
color stains, of silences” [28]; 

 “homogeneous ensemble with a warm sound and 
a distinct tone. Extremely musical, the young 
performers are interested in highlighting the 
human warmth found in the opuses performed, 
without neglecting, where it is appropriate, the 
technical and heuristic aspect.” [11]. 

Elegant suggestions: 
 “some episodic ideas would have enriched the 

musical discourse” [17]; 
 “The elegance of the phrasing, the suppleness of 

the sound, adapted to the expressive 
requirements, acquits [the soloist] of some 
minor imperfections of the execution.” [19]; 

The sense of humor: 
 “the charms of a culinary violinist” [19]; 
 “succulent and seductive interpretive version” 

[7]. 

Titles that trigger out the interest: 
 Opera with nerv and…something else [31]; 
 The Bamboo and the Dutch [25]; 
 Soloists, signals and volcanoes... [32]; 
 Between White and Black [8]; 
 “Pro Arte” – neither too much nor very very... 

[20]; 
 Disappointment and confusion [2]; 
 Mobile phones in concert [30]. 

In the specialized magazines, evaluative records are 
signed by personalities with authority in the field of 
music (critics, musicologists, composers, conductors, 
performers). The terminology used includes some 
expressions that require some familiarity with the 
specialized terminology. 
Although there are people with a high level of musical 
knowledge among musicians, some fragments (such as 
the one below) can be difficult to be understood by the 
uninitiated: 

"The work we refer to was built from simple to 
complex, starting from the simultaneous 
moments – as a huge, monolithic unison – of the 
entire orchestral compartment, to somewhat 
fluvial flows, extended like heterophonic, 
luminous, multilayered canvases, and from here 
to reflux, which folds the voices, in groups of 
two, one of which has the function of pedal-
ison, and the other invigorating the sound events 
heard by thewind instruments.” [26]. 

In music criticism posted on certain blogs, the style is 
more colloquial, and the terminology much more 
accessible, due to readers coming from various social 
categories and whose musical knowledge is more or less 
elementary.  

MEDIA FRAMEWORK 
As an opinion-maker, and a representative of musical art, 
the critic is the one who chooses the media framework of 
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informației pe care vrea sa o transmită publicului. Acest 
cadru, în care sunt incluse publicațiile atât sub formă 
tipărită cât și sub formă virtuală va determina alegerea 
stilului și a limbajul de prezentare a evenimentului 
artistic pentru cititori.  
În funcție de publicul căruia i se adresează și de 
terminologia utilizată se disting:  

 critica muzicală propriu-zisă, pentru reviste de 
specialitate; 

 cronica muzicală, pentru presa de largă difuzare, 
în special cotidienele; 

 un gen bivalent, care îmbină cel mai frecvent 
caractere de critică și cronică.  

Funcțiile criticii se împletesc permanent pe parcursul 
actului valorizator, pentru a converge înspre destinația 
sensului lor de a fi: publicul. Funcția teoretică se aliază 
funcției practice și celei sociale, toate trei vizând, în final, 
emiterea unor considerații apreciativ-calitative asupra 
creației muzicale, încurajarea creatorilor de artă, precum 
și modelarea opiniei și gustului receptorului, deziderate 
urmărite în fiecare dintre cele patru momente principale 
ale criticii:  

 descrierea,  
 evaluarea,  
 argumentarea, completate de  
 adaptarea conținutului pentru publicul-țintă 

(cititorii).  
Nu toate momentele au întotdeauna aceeași pondere, însă 
omiterea sau exagerarea sunt acțiuni de natură să 
anihileze – cel puțin parțial – însuși demersul critic. 
Diferitele metode de abordare ale criticii sunt determinate 
de disponibilitatea operei, și caracterul „deschis” în 
permanență la interpretare, de multiplele perspective de 
abordare sau de capacitatea de a transmite impresii, 
sentimente și concluzii conceptuale. 
În epoca digitală, modalitățile publicării s-au diversificat, 
astfel încât materialul pregătit pentru tipar poate fi 
înaintat tot mai puțin sub formă de manuscris și tot mai 
frecvent pe suport digital:  
DAT (digital audio tape) , CD (compact disc), DVD 
(digital video disk), MMC (MultiMediaCard), SD Card 
(Secure Digital Card), Memory Stick. 
Autorul care dorește să își prezinte critica opiniei 
publicului își va configura propriul stil de adresabilitate 
în funcție de cadrul mediatic specific publicației. În 
România dintre publicațiile accesibile în spațiul virtual 
criticul muzical poate opta pentru: 

 Revista Muzica a Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România care poate fi 
accesată la adresa: http://www.ucmr.org.ro/RM-
RV-1-2010.html Este cea mai longevivă revista 
în domeniul muzical, a fost fondată în anul 1908 
iar din anul 2010 poate fi consultată și în format 
digital; 

 Revista Actualitatea muzicală a Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din România 
care poate fi accesată la adresa: 
http://www.ucmr.org.ro/revista-am.html  

[ 

the information he wants to convey to the public. This 
framework, which includes publications both in print and 
in virtual form, will determine the choice of style and 
language of presentation of the artistic event for readers. 
Depending on the audience to which it is addressed and 
on the terminology used it is distinguished: 

 the music criticism, for specialized magazines; 
 the musical chronicle, for the wide-ranging 

press, especially the daily ones; 
 a bivalent genre, which most commonly 

combines critical and chronic characters. 
The functions of the criticism are constantly interwoven 
throughout the valorizing act, in order to converge 
towards the destination of their sense of being: the public. 
The theoretical function is allied to the practical and the 
social function, all three aiming, finally, to emit 
appreciative qualitative considerations about the musical 
creation, to encourage the art creators, as well as to 
model the opinion and taste of the receiver, goals 
followed in each of the four main moments of the 
criticism: 

 description, 
 evaluation, 
 argumentation, supplemented by 
 adapting the content to the target public 

(readers). 
Not all the moments have always the same weight, but 
omitting or exaggerating are actions that can annihilate – 
at least partially – the critical approach itself. The 
different methods of approaching the criticism are 
determined by the availability of the work, and the 
character constantly open to the interpretation, to 
multiple perspectives of approach or to the ability to 
convey impressions, feelings and conceptual conclusions. 
In the digital age, the modalities of the publication have 
diversified, so that the material prepared for printing can 
be submitted less and less in the form of manuscripts and 
increasingly on digital media: 
DAT (digital audio tape), CD (compact disc), DVD 
(digital video disk), MMC (MultiMediaCard), SD Card 
(Secure Digital Card), Memory Stick. 
The author who wishes to present his criticism to the 
public opinion will configure his own style of 
addressability according to the specific media framework 
of the publication. In Romania, among the publications 
accessible in the virtual space, the music critic can opt 
for: 

 The Music Magazine of the Union of 
Composers and Musicologists of Romania, 
which can be accessed at: 
http://www.ucmr.org.ro/RM-RV-1-2010.html ;it is 
the most long-standing magazine in the field of 
music, it was founded in 1908 and from 2010 it 
can also be consulted in digital format; 

 The Musical News magazine of the Union of 
Composers and Musicologists from Romania, 
which can be accessed at: 
http://www.ucmr.org.ro/revista-am.html 
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 Revista Melos, redactată sub egida Uniunii 
Criticilor Muzicali „Mihail Jora” Ofer numele 
câtorva semnatari ai articolelor din Melos: 
Smaranda Oțeanu-Bunea, Mircea Bunea, Costin 
Popa, Daniela Caraman Fotea, Petre Codreanu, 
Viorel Cosma, Mihaela Doboș, Luminița 
Vartolomei, Elena Zottoviceanu, Dan Dediu, 
Valentina Sandu-Dediu etc. 

 Revista muzicală radio la adresa: 
http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/?cat
=314  

 Cronica muzicală online  care poate fi accesată 
la adresa: http://cronici.cimec.ro/SelectieCR.htm  

 Centrul muzical al Universității Transilvania din 
Brașov: https://centrulmuzical.unitbv.ro/cronica-
muzicala/  

 Observator Cultural 
http://www.observatorcultural.ro/. 

 Info-Arte http://concert.arte.tv/fr. 
 Jurnalul de muzică contemporană 

https://no14plusminus.ro/; 
 Leviathan  – Revista culturală care poate fi 

accesată la adresa:  
https://leviathan.ro/category/cronica-muzicala/  

 Ziarul Metropolis 
http://www.ziarulmetropolis.ro/muzica/;  

 Ziarul Szabadsag 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/.  

CONCLUZII 
 Pe traiectoria sa, criticul muzical este surprins 
de plurivocitatea din „Logica lumilor posibile” a lui 
Nicolae Brânduș [5]  sau de cea din „Văluri ale 
transcendenței în discursul muzical” a lui Dan Dediu 
[12], dar și de univocitatea din „Muzica rediviva” a lui 
Octavian Lazăr Cosma [9] sau chiar de cea din Zahn der 
Zeit, „dintele vremii” (adică „scurgerea ireversibilă a 
timpului care macină totul”) [33]. Criticul nu are de ales. 
El trebuie să citească, să audieze, să compare, să 
analizeze, să scrie, să citească fețe și replici, „să vadă 
sunete și să audă culori” [14] și astfel, să se 
autoperfecționeze.  
Cadrul mediatic va trasa posibilitățile și limitele 
terminologiei celui care ia condeiul (virtual!) de critic 
muzical și se avântă în motivarea publicului pentru un 
vademecum în arta muzicii din era digitală. 
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 Melos Magazine, written under the auspices of 
the Music Critics' Union "Mihail Jora" I give the 
name of several signers of the articles in Melos: 
Smaranda Oțeanu Bunea, Mircea Bunea, Costin 
Popa, Daniela Caraman Fotea, Petre Codreanu, 
Viorel Cosma, Mihaela Doboș, Luminița 
Vartolomei, Elena Zottoviceanu, Dan Dediu, 
Valentina Sandu Dediu etc. 

 Radio music magazine which can be accessed at: 
http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/?cat
=314 

 The Online Music Chronicle that can be 
accessed at: http://cronici.cimec.ro/SelectieCR.htm 

 The musical center of Transilvania University of 
Brașov: https://centrulmuzical.unitbv.ro/cronica-
muzicala/ 

 Cultural Observatory 
http://www.observatorcultural.ro/. 

 Art-Info http://concert.arte.tv/fr. 
 The journal of contemporary music 

https://no14plusminus.ro/; 
 Leviathan - The cultural magazine that can be 

accessed at: https://leviathan.ro/category/cronica-
muzicala/  

 Metropolis Newspaper 
http://www.ziarulmetropolis.ro/muzica/;  

 Szabadsag Newspaper  
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/. 

CONCLUSIONS 
On his trajectory, the musical critic is surprised by the 
plurivocity of “Logic of the possible worlds” of Nicolae 
Brânduș [5] or of the “Values of transcendence in the 
musical discourse” of Dan Dediu [12], but also of the 
univocity of “Music the rediviva” of Octavian Lazar 
Cosma [9] or even of Zahn der Zeit, “the tooth of the 
time” (which is the “the irreversible running out of time 
that grinds everything ") [33]. The critic has no choice. 
He must read, listen, compare, analyze, write, read faces 
and replicas, "see sounds and hear colors" [14] and thus, 
to improve himself. 
The media framework will outline the possibilities and 
limitations of the terminology of the one who takes the 
(virtual!) pen of a music critic and tries to motivate the 
public for a vademecum in the art of digital music age. 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

28

 

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES 
[1] ***, Ciastellardi Matteo et al. (ed.), McLuhan Galaxy Conference. Understanding Media, Today, Editorial 

Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona, 2011, p. 421. 
[2] Anghel Irinel , „Dezamăgiri şi nedumeriri”, în: Muzica, nr. 4 / 2001, p. 116. 
[3] Banciu Gabriel , Introducere la estetica retoricii muzicale, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006, p. 212. 
[4] Biagi Shirley, Media / Impact: An Introduction to Mass-Media, Cengage Learning, Boston, p. 110;  
[5] Brânduş Nicolae , „Logica lumilor posibile”, serie de articole publicate în numerele revistei, de la Muzica, serie 

nouă, anul XX, ianuarie-martie, nr. 1 (77) / 2009, p. 106-109 până la Muzica, serie nouă, anul XXV, aprilie-iunie, 
nr 2 (98) / 2014, p. 11-13. 

[6] Campbell C. Timothy, Wireless Writing in the Age of Marconi, The University of Minnesota Press, Minneapolis, 
2006, p. xi;  

[7] Codreanu Petre, „Satisfacţii”, în: Muzica, nr. 3 / 1996, p. 139. 
[8] Constantinescu Irina , „Între Alb şi Negru” în: Muzica, nr. 4 / 2001, p. 104. 
[9] Cosma Octavian Lazăr ,  „Apariţia revistei «Muzica»”, în: Universul muzicii româneşti, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1995, p. 213-214. 
[10] Cosma Viorel, „Vienezii şi Ozawa au atins Everestul”, în: Muzica, nr. 4 / 2001, pp. 142, 144. 
[11] Dediu Dan, „Cvarterul «Itturiaga»” în: Muzica, nr. 3 / 2003, p. 144. 
[12] Dediu Dan, „Văluri ale transcendenţei în discursul muzical”, în: Muzica, serie nouă, anul XXVI, ianuarie-martie, 

nr 1-2 / 2015, p. 27-40. 
[13] Doubrovsky Serge, De ce o nouă critică, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 285. 
[14] Doyney M., „Sunetele care se văd şi culorile care se aud”, în: Muzica, anul I, iunie, nr. 6 / 1916, p. 78-79.  
[15] Entman Robert, în: Stuart Allan (ed.), The Routledge Companion to News and Journalism, Routledge, Abingdon 

/ New York, 2010, pp. 297-298. 
[16] Filimon Nicolae apud Romeo Ghircoiaşiu, „Rolul criticii muzicale în progresul culturii contemporane”, în: 

Muzica, nr. 5-6 / 1979, p. 2. 
[17] Ghircoiaşiu Romeo, „Cluj: Lucrări dedicate vieţii noi”, în: Muzica, nr. 9 / 1961, p. 38. 
[18] Hellouin Frédéric, Essai de critique de la critique musicale: cours professé à l’École des hautes études sociales, 

A. Joanin & Cie., Paris, 1906, p. 194. 
[19] Leahu Alexandru, „Concerte simfonice”, în: Muzica, nr. 1 / 1963, p. 18, 28. 
[20] Lehovida Alice, „«Pro Arte» – nici prea-prea nici foarte-foarte...”, în: Muzica, nr. 4 / 2001, p. 105. 
[21] Manolache Laura, „Grupul de muzică nouă «Traiect»”, în: Muzica, nr. 8 / 1986, p. 29. 
[22] Marino Adrian [II], Introducere in critica literară, Editura Tineretului, Bucureşti, 1968, p. 238. 
[23] McLuhan Marshall, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto 

Press, Toronto, 1962, passim şi Victor Vişinescu, O istorie a presei româneşti, Editura Victor, Bucureşti, 
2000, p. 12.  

[24] Menke Richard, Telegraphic Realism. Victorian Fiction and Other Information Systems, Stanford University 
Press, Stanford, California, 2008, p. 221;  

[25] Oprina Virgil, „Bambusul și olandezul” în: Muzica, nr. 3 / 2004, p. 141. 
[26] Petecel-Theodoru Despina, „Orchestra de Cameră Radio”, în: Muzica, nr. 3 / 2001, p. 137. 
[27] Rees Fran, Johannes Gutenberg, Inventor of the Printing Press, Compas Point Books, Minneapolis, 2006, p. 90. 
[28] Sandu-Dediu Valentina, „Notabu – Ensemble neue Musik”, în: Muzica, nr. 3 / 1996, p. 139. 
[29] Starobinski Jean, Textul şi interpretul, Editura Univers, Bucureşti, 1985, p. 65. 
[30] Stănescu Irina, „Telefoane mobile în concert”, în: Muzica, nr. 1 / 2010, p. 150. 
[31] Şerban-Pârâu Oltea, „Operă cu nerv și... altfel” în: Muzica, nr. 3 
[32] Şerban-Pârâu Oltea, „Solişti, semnale şi vulcani...”, în: Muzica, nr. 3/2004, p. 151. 

Wieland Christoph, Geschichte der Abderiten, IV, 12 (1774, 1781), apud Marian Barbu, Dicţionar de citate şi 
locuţiuni străine, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2004, p. 225. 


