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ABSTRACT

REZUMAT

Contemporary epistemological methods have approached
the issue of musical meaning in a dual way: it lies either
in the musical syntax and musical parameters or in
relation to a specific context (the cognitive profile of the
listener and/or composer and the socio-political
medium). The absolutists, proponents of the first theory,
consider music itself as the only source of meaning, while
the referentialists, proponents of the second theory,
emphasize the importance of the connections between
music and the external environment. In this paper, I
propose a new theory according to which musical
meaning is generated by processes typical of a dynamic
relationship between the content-context-use triad. This
new interpretation has its origins in the theoretical
concept of philosophy of language and process
philosophy.

Metodele epistemologice contemporane au abordat
problematica semnificației muzicale în mod dual: aceasta
rezidă fie în sintaxa muzicală și parametrii muzicali, fie
în relația cu exteriorul (profilul cognitiv al ascultătorului
și/sau compozitorului și mediul socio-politic).
Absolutiștii, susținătorii primei teorii, consideră muzica
în sine ca sursă unică de semnificație, pe când
referențialiștii, susținătorii celei de-a doua teorii,
subliniază importanța legăturii dintre muzică și contextul
exterior acesteia. În acest text, propun o nouă teorie
conform căreia semnificația muzicală este generată de
procese tipice unui relaționism dinamic între triada
conținut – context – scop. Această nouă interpretare își
are originea în concepte teoretice din filosofia limbajului
și filosofia procesului.

Key words
Meaning, philosophy of language, process philosophy,
Boulez, Dynamic Relationism, Structures 1a

PRELUDE
In 1952, the premiere of the first musical work under the
auspices of total serialism took place in Paris, namely
Structures 1a by Pierre Boulez. It became the symbol of
the new avant-garde musical language that reflected the
feelings of social anxiety and political instability in
France, generated by the global political forces of the
Cold War. The source of the emotions generated by this
music is still debatable: are they caused by the properties
of the music itself or are they culturally dependent?

INTRODUCTION
Meaning is often explained as a reality external to the
thing itself, to which it refers (Cross, 2008). However,
compared to the meaning of verbal language, the
meaning of music is a hotly debated topic, with some
theorists even proposing the lack of its existence. One of
the most debated contemporary musicological topics is
the identification of the mechanism by which absolute
music acquires meaning.
In general, two main hypotheses are discussed: one
suggesting that the source of this phenomenon lies in the
intrinsic properties of the work (absolutist view; Meyer,
1956), while the second view suggests that extrinsic

Cuvinte cheie
Semnificație, filosofia limbajului, filosofia procesului,
Boulez, Relaționism Dinamic, Structuri 1a

PRELUDIU
În 1952 la Paris a avut loc premiera primei lucrări
muzicale aflate sub egida serialismului total, și anume
Structuri 1a de Pierre Boulez. Aceasta a ajuns să devină
simbolul noului limbaj muzical de avangardă care
reflecta sentimentele de anxietate socială și instabilitate
politică din Franța, generate de forțele politice globale ale
Războiului Rece. Sursa emoțiilor generate de această
muzică este încă discutabilă: sunt acestea provocate de
proprietățile muzicii în sine sau sunt dependente cultural?

INTRODUCERE
Semnificația este adesea explicată ca reprezentând o
realitate exterioară lucrului în sine, la care aceasta face
referire (Cross, 2008). Însă, comparativ cu semnificația
limbajului verbal, semnificația în muzică este un subiect
intens dezbătut, unii teoreticieni propunând chiar lipsa
existenței acesteia. Unul dintre cele mai dezbătute
subiecte muzicologice în prezent este identificarea
mecanismului prin care muzica absolută capătă
semnificație.
În general, sunt discutate
care propune că sursa
proprietățile intrinseci ale
Meyer, 1956), în timp ce

două ipoteze principale: una
acestui fenomen rezidă în
lucrării (viziunea absolutistă;
a doua viziune sugerează că
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features are responsible for the contagious property of
music (referentialist view; Meyer, 1956). In the context
of this paper, intrinsic refers to musical parameters such
as tempo, pitch, key, dynamic elements, articulation, etc.,
therefore to musical content. Extrinsic refers to two main
aspects: the cognitive profile of the listener and the
composer (memories, previous experiences, expectations,
desires, beliefs, values, etc.) and the socio-political
context in which the musical work is presented.

trăsăturile extrinseci sunt responsabile pentru proprietatea
contagioasă a muzicii (poziția referențialistă; Meyer,
1956). În contextul lucrării de față, intrinsec se referă la
parametrii muzicali precum tempo, înălțime tonală,
tonalitate, elemente dinamice, articulație etc., drept
urmare la conținutul muzical. De asemenea, extrinsec
face referire la două aspecte principale: contextul
profilului cognitiv al ascultătorului și al compozitorului
(amintiri, experiențe anterioare, așteptări, dorințe,
credințe, valori etc.) și contextul socio-politic în care este
angrenată lucrarea muzicală.

This research aims to examine the relationship of content
(intrinsic) versus context (extrinsic) in music and to
evaluate their roles in the way in which meaning in music
is generated.

ABSOLUTISM
Leonard Meyer points out that musical meaning is only in
the work of art itself, so it belongs to the musical syntax.
This situation implies that both performers and listeners
live at a psychological distance that does not allow an
active interaction between them and the emotional
baggage loaded with meaning that a piece of music
displays. This sculpted conformity presupposes a passive
role of the perceiver, who is only informed about his/her
interpretative attitude towards a piece of music. In this
model, the content is both alpha and omega of musical
meaning, both the cause and the guarantee of its validity.
There is an implicit causal relationship between content
and meaning, a unitary dyad unaffected by a relationship
with an external reality. Therefore, meaning in music is
reduced to an act of representation, correspondence,
description and conformity, denying any possible
influence of contextual actors. They are static concepts,
which depend exclusively on themselves, without
relational features.
Absolutists, such as Eduard Hanslick (1986), consider the
meaning to be insignificant, being dependent only on in
situ musical processes (Meyer, 1956). Interestingly, many
scholars reject the notion of meaning in music or consider
it a different instantiation of other types of meaning
(Meyer, 1956). This reductionist approach to the
philosophy of aesthetics proposes that the meaning in
music be restricted to relations of intervals, harmony,
structure and the formal evolution (if any) of the piece.
Deryck Cooke (2001) supported this hypothesis,
considering music as a language whose meaning can be
understood by the symbolic interpretation of emotions
evoked by different intervals: minor seconds meant
spiritless anxiety, minor thirds meant stoic acceptance
and tragedy, a major third meant joy, the tritone meant
evil and hostile forces, while the ascending melodic line
meant an assertive emotion of joy.
An edifying example of this interpretation is the work
Threnody for the Victims of Hiroshima (1961) by
Krzysztof Penderecki (1933-2020), which is based on
groups of quarter-tone intervals sung by 52 strings
(24 violins, 10 violas, 10 cellos and 8 double basses). The
composer stated that he decided to dedicate the work to
the victims in Hiroshima after a first performance when
he was surprised by the emotional intensity he generated.
Therefore, the meaning of this musical composition was
a posteriori even for the composer, generated largely by
the intrinsic elements of music.
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Această investigație își propune să examineze relația de
conținut (intrinsec) versus context (extrinsec) în muzică
și să evalueze rolurile acestora în modul prin care este
generată semnificația în muzică.

POZIȚIA ABSOLUTISTĂ
Leonard Meyer subliniază faptul că semnificația
muzicală se află doar în opera de artă în sine, așadar
aparținând sintaxei muzicale. Această situație implică
faptul că interpreții și ascultătorii deopotrivă locuiesc la o
distanță psihologică care nu permite o interacțiune activă
între aceștia și bagajul emoțional încărcat de semnificație
pe care îl afișează o piesă muzicală. Acest conformism
sculptat presupune un rol pasiv al perceptorului, care este
doar informat despre atitudinea sa interpretativă față de o
piesă muzicală. În acest model, conținutul este atât alfa,
cât și omega al semnificației muzicale, atât cauza, cât și
garanția validității sale. Există o relație cauzală implicită
între conținut și semnificație, o diadă unitară neafectată
de o relație cu o realitate exterioară. Prin urmare,
semnificația în muzică este redusă la un act de
reprezentare, corespondență, descriere și conformare,
negând orice posibilă influență a actorilor contextuali.
Sunt concepte statice, care depind exclusiv de ele însele,
fără trăsături relaționale.
Absolutiștii, precum Eduard Hanslick (1986), consideră
că semnificația este nedesignativă, fiind dependentă doar
de procesele muzicale in situ (Meyer, 1956). În mod
interesant, mulți savanți resping noțiunea de semnificație
în muzică sau o consideră o instanțiere diferită a altor
tipuri de semnificații (Meyer, 1956). Această abordare
reducționistă a filozofiei esteticii propune ca semnificația
în muzică să fie restrânsă la relații de intervale, armonie,
structură și evoluția formală (dacă există) a piesei.
Deryck Cooke (2001) a susținut această ipoteză,
considerând muzica un limbaj a cărui semnificație poate
fi înțeleasă prin interpretarea simbolică a emoțiilor
evocate de diferite intervale: secundele minore însemnau
angoasă lipsită de spirit, terțele minore însemnau
acceptare stoică și tragedie, terța majoră însemna bucurie,
tritonul însemna forțe diabolice și ostile, în timp ce
scrierea ascendentă însemna o emoție asertivă de bucurie.
Un exemplu edificator pentru această interpretare este
lucrarea Threnody for the Victims of Hiroshima (1961) de
Krzysztof Penderecki (1933-2020), care se bazează pe
grupuri de intervale de sfert de ton, cântate de 52 de
coarde (24 de viori, 10 viole, 10 violoncele și
8 contrabași). Compozitorul a declarat că a decis să
dedice opera victimelor de la Hiroshima după o primă
reprezentație, când a fost surprins de intensitatea
emoțională pe care a generat-o. Prin urmare, semnificația
acestui opus a rezultat aposterioric chiar și pentru
compozitor, generată de elementele intrinseci ale muzicii.
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The cognitivist aspect of music-induced emotions and
meaning has predominated to the present day, when
formalists (absolutists) consider that the whole
experience of art and music is primarily cognitive,
independent of external influences (Smith, 2015). From
this perspective, musical merit consists only in the active
distinction of its meaning, regardless of personal
inferences. Absolutists can properly indicate the intrinsic
properties of music responsible for generating their
aesthetic experience materialized by the emotional
impact and assigned meaning, reduced to the status of
artistic components. Any extra-artistic meaning and value
has nothing to do with the musical experience itself. This
also applies to any cultural or other artistic influence that
creates emotions and musical meaning.
The absolutist vision of musical emotions and meaning is
built on the assumption that “music itself” remains
“there”, in an objective reality, existing in an irreducible,
ontological otherness. In this way, listeners do not
interact dynamically with its fundamental otherness
(hence involving memories, current emotional states,
beliefs and personal experiences.)
Therefore, it could be inferred that listeners only engage
perceptual and reflective consciousness in order to
receive the meaningful emotional “monologue” of the
composition. This would emphasize the importance of
the internal characteristics of music and its objectoriented ontology itself. This reductionist approach to the
relationship between music and emotion has spawned a
dualistic world, reminiscent of Descartes’ conceptions, in
which aesthetic emotions and human receptors coexist in
a non-interactive environment. Moreover, it presupposes
the existence of a small number of knowledgeable
listeners who have the ability to use cognitive assessment
so as to determine the intrinsic value of music. This elitist
and segmented view of musical cognition with an
emphasis on the intrinsic properties of music (or musical
syntax) has left many scholars dissatisfied and willing to
propose an opposite view, called referentialism, which is
discussed below.

Aspectul cognitivist al emoțiilor și semnificației induse
de muzică a predominat până în zilele noastre, când
formaliștii (absolutiștii) consideră că întreaga experiență
a artei și muzicii este în primul rând cognitivă,
independentă de influențele exterioare (Smith, 2015). Din
această perspectivă, meritul muzical constă numai în
distingerea activă a semnificației sale, indiferent de
inferențe personale. Absolutiștii pot indica în mod
corespunzător proprietățile intrinseci ale muzicii
responsabile de generarea experienței lor estetice,
materializată prin impactul emoțional și semnificația
asignată, reduse la statutul de componente artistice. Orice
semnificație și valoare extra-artistică nu au nicio legătură
cu experiența muzicală în sine. Acest lucru este valabil și
pentru orice influență culturală sau de altă natură
artistică, care creează emoții și semnificații muzicale.
Viziunea absolutistă asupra emoțiilor și semnificației
muzicale este construită pe presupunerea că „muzica în
sine” rămâne „acolo”, într-o realitate obiectivă, existând
într-o alteritate ireductibilă, ontologică. În acest fel,
ascultătorii nu interacționează dinamic cu alteritatea ei
fundamentală (adică implicând amintiri, stări emoționale
curente, credințe și experiențe personale).

REFERENTIALISM

POZIȚIA REFERENȚIALISTĂ

Referentialism suggests that the value of music and its
emotional impact lies in the relationship between the
work of art, the cognitive profile of the listener and the
composer, artistic / cultural influences and extra-artistic
meanings and values (political, social, ideological). The
meaning of a music composition is, consequently, a
social phenomenon related to the outside world to which
it refers, which includes attitudes, emotions, ideas and
events, whether they are individual or enacted by the
communities to which they belong. It also includes the
composer’s personal or professional history, interests,
belief system, cultural, political, and social background
(Reimer and Wright, 1992). In other words, several
methodologies are applied to understand the meaning of
music, including semiotic, anthropological and
sociological theories.
A clear example of musical compositions with external
meanings attached are those with a program described by
the composer, for example, Vivaldi’s Seasons, RimskyKorsakov’s Scheherazade, Liszt’s Symphonic Poems, or

Prin urmare, s-ar putea deduce că ascultătorii angajează
doar conștiența perceptivă și reflexivă pentru a primi
„monologul” emoțional plin de semnificație al
compoziției. Acest lucru ar sublinia importanța
caracteristicilor interne ale muzicii și ontologiei sale
orientate spre obiecte în sine. Această abordare
reducționistă a relației dintre muzică și emoții a generat o
lume dualistă, care amintește de concepțiile lui Descartes,
în care emoțiile estetice și receptorii umani coexistă
într-un mediu non-interactiv. Mai mult, presupune
existența unui număr mic de ascultători avizați care au
capacitatea de a utiliza evaluarea cognitivă pentru a
determina valoarea intrinsecă a muzicii. Această viziune
elitistă și segmentată asupra cogniției muzicale, cu accent
pe proprietățile intrinseci ale muzicii (sau sintaxei
muzicale), i-a lăsat pe mulți savanți nemulțumiți și
dispuși să propună o viziune opusă, numită
referențialism, discutată în continuare.
Referențialismul sugerează că valoarea muzicii și
impactul ei emoțional constau în relația dintre opera de
artă, profilul cognitiv al ascultătorului și al
compozitorului,
influențele
artistice/culturale
și
semnificațiile și valorile extra-artistice (politice, sociale,
ideologice). Semnificația lucrării este, în consecință, un
fenomen social legat de lumea exterioară la care se
referă, care include atitudini, emoții, idei și evenimente,
fie că este vorba de indivizi sau comunitățile de care
aceștia aparțin. Aceasta include, de asemenea, istoria
personală sau profesională a compozitorului, interesele,
sistemul de credințe, mediul cultural, politic și social
(Reimer și Wright, 1992). Cu alte cuvinte, pentru
înțelegerea semnificației muzicale sunt aplicate mai
multe metodologii, printre care teorii semiotice,
antropologice și sociologice.
Un exemplu clar de compoziții muzicale cu semnificații
externe atașate sunt cele cu program descris de
compozitor. De exemplu, Anotimpurile de Vivaldi,
Șeherazada de Rimski-Korsakov, Poemele Simfonice ale
lui Liszt sau Simfonia fantastică de Berlioz. Există, de
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Berlioz’s Symphony Fantastique. There are also works
with a political agenda, either originally designed by the
composer or later attributed by music critics or the
general public. These include, for example, adherents to
socialist realism, a view of Marxist-Leninist doctrine that
art (including music) should serve political and social
purposes and further clarify the needs of the state and
shape human behaviour accordingly (Reimer, 1992).
The main argument that referentialists use to demonstrate
the external origin of emotions and meanings in music is
its relationship with different social and political regimes.
An important case study for this interpretation is the
events of the twentieth century, which shook Europe to
its core. For example, musicological analyses of the
musical phenomenon of the last century have revealed
that the avant-garde movement that preceded World War
I was strengthened by the development of Schonberg’s
serialist technique, which led to the emergence of
“Darmstadt” composers such as Pierre Boulez (Cook,
2004).
This description of the history of music in the last century
as a quasi-evolutionary process was called by Christopher
Williams (1993) “techno-essentialism” and refers to the
transition from purism to pluralism thus highlighting the
social context but also the personal context as two
external sources for the meaning of music. Thus, it
migrates from extruding meaning in itself to the cultural
and ideological context in which it appears. It follows
that each musical work must be analysed in its own
terms, in its own context and according to its values,
which is especially important for interwar musical works.
In this sense, the Rite of Spring, the famous Russian
ballet of the beginning of the last century (1913), was not
considered by its composer, Igor Stravinsky, to have any
external meaning. However, this did not stop music
critics and musicologists from finding a connection to the
beginning of World War I: Modris Ekstein (2012)
believed that the ballet was a preparation for the
destructive power of the war that would begin a year
later, a celebration of life through sacrificial death.
However, in light of the current research, I believe that
new transdisciplinary investigations in the field of
process philosophy, and philosophy of language, may
together provide a new interpretation of the source of
meaning in music that I call Dynamic Relationalism.

DISCUSSION
The way in which the issue of meaning in music has been
formulated so far has created a possible false dualism, as
noted by Kruse (2005) who proposes a hybrid theory in
which both content and context matter. In line with this
proposal, Juslin (2013) also suggested a more pacifist
solution, proposing a triad of music, listener and context
as a source of musical meaning.
Given the close connection between music and verbal
communication (Brown, 2001), theories of language
semantics can be used to further elucidate the topic of the
present study. In this sense, Nietzsche (1887, 1901)
considered that meaning is always a plurality that
expresses the different processes of modification applied
to a semantic object throughout its history. In other
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asemenea, lucrări cu agendă politică, fie concepute inițial
de compozitor, fie atribuite ulterior de criticii muzicali
sau publicul larg. Acestea includ, de exemplu, adepții
realismului socialist, o viziune din doctrina marxistleninistă, potrivit căreia arta (inclusiv muzica) ar trebui să
servească obiectivelor politice și sociale și să clarifice în
continuare necesitățile statului și să modeleze
comportamentul uman în consecință (Reimer, 1992).
Principalul argument pe care referențialiștii îl folosesc
pentru a demonstra originea externă a emoțiilor și
semnificațiilor în muzică este relația sa cu diferite
regimuri sociale și politice. Un studiu de caz important
pentru această viziune îl reprezintă evenimentele din
secolul XX, care au zguduit Europa în profunzime. De
exemplu, analizele muzicologice ale fenomenului
muzical din secolul trecut au relevat faptul că mișcarea de
avangardă care a precedat Primul Război Mondial a fost
întărită de dezvoltarea tehnicii serialiste a lui Schönberg,
care a dus la apariția compozitorilor „Darmstadt”,
precum Pierre Boulez (Cook, 2004).
Această descriere a istoriei muzicii în ultimul secol ca un
proces cvasi-evoluționist a fost numită de Christopher
Williams (1993) „tehno-esențialism” și se referă la
trecerea de la purism la pluralism, evidențiind astfel
contextul social, dar și contextul personal ca fiind două
surse externe pentru semnificația muzicii. Astfel, aceasta
migrează de la opus în sine la contextul cultural și
ideologic în care apare. Rezultă că fiecare lucrare
muzicală trebuie analizată în termenii ei, în contextul
propriu și după valorile sale, ceea ce este deosebit de
important pentru lucrările interbelice. În acest sens,
Sărbătoarea Primăverii, faimosul balet rusesc de la
începutul secolului trecut (1913) nu a fost considerat de
către compozitorul său, Igor Stravinski, ca având vreo
semnificație externă. Totuși, acest lucru nu i-a împiedicat
pe criticii muzicali și muzicologi să găsească o legătură
cu începutul Primului Război Mondial: Modris Ekstein
(2012) credea că primirea oportună a baletului a fost o
pregătire pentru puterea distructivă a războiului care avea
să înceapă un an mai târziu, o sărbătoare a vieții prin
moarte sacrificială.
Cu toate acestea, în lumina celor discutate mai sus,
consider că noi cercetări transdisciplinare din domeniul
filosofiei procesului și a limbajului, pot oferi, împreună, o
nouă interpretare referitoare la sursa semnificației în
muzică, pe care o denumesc Relaționism Dinamic.

DISCUȚIE
Modul în care problematica semnificației în muzică a fost
formulată până în prezent a creat un posibil fals dualism,
așa cum remarcă Kruse (2005), care propune o teorie
hibridă în care atât conținutul, cât și contextul contează.
În consonanță cu această propunere, Juslin (2013) a
sugerat, de asemenea, o soluție mai pacifistă, propunând
o triadă formată din muzică, ascultător și context ca sursă
de semnificație muzicală.
Având în vedere strânsa legătură dintre muzică și
comunicarea verbală (Brown, 2001), teorii ale semanticii
limbajului pot fi întrebuințate pentru elucidarea tematicii
prezentului studiu. În acest sens, Nietzsche (1887, 1901)
a considerat că semnificația este întotdeauna o pluralitate,
care exprimă diferitele procese de modificare aplicate
unui obiect semantic de-a lungul istoriei sale. Cu alte
cuvinte, semnificația nu trebuie descoperită, ci creată.
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words, meaning must not be discovered, but created. This
argument is further developed by Wittgenstein (1953),
who made useful remarks on the connection between
language and meaning. He considered that a direct
correspondence between object and meaning is
insufficient, proposing a new solution: the meaning of an
object is generated by its use. In other words, in the field
of musicology, this theory would assume that musical
meaning is generated by the use of that piece. An
illustrative example of this discussion is provided by
contemporary Arabic musical practices (El-Mallah and
al-Taqlīdīyah, 1997). They are characterized by the
absence of a standard tonal system (typical of the
European space) as it varies depending not only on the
geographical location but also on a regional
interpretation. Moreover, musical instruments are tuned
for each concert depending on the condition of the
performer, not on an external standardized system (Sha,
2016). In addition, musical notes in the Arabic system are
not characterized by a fixed frequency value (as in the
Western system), but by the manner of interpretation
using the main Arabic musical instrument, lutelike, called
ud, which in turn is tuned to the performer’s liking. As a
result, the meaning of music is created with each new
performance.
Thus, meaning shifts from representation to
performativity, from object-oriented ontology to process
ontology. In this way, the act of composing becomes a
partial one in generating the meaning of a musical work
and needs to be completed by the act of performance and
that of listening. Sha (2016) details these ideas by
emphasizing the causal link between notational
innovations and changes in interpretative practices,
especially visible in the music of the last century in
Europe. Volumina for organ by György Ligeti
(1923-2006) illustrates this concept by highlighting the
connection between musical notation and performance
phenomenology. Another similar example from the 20 th
century is Igor Stravinsky’s Rite of Spring, which
highlights the importance of the performance
phenomenological side by placing the bassoon from the
opening of the ballet in a very high, uncharacteristic
register.
Thus, musical notation and the major changes it has
undergone in the last century underline an important
phenomenon in understanding meaning, namely the
transition from a technology of representation (in
traditionalist interpretation) to a technology of
performance (Sha, 2016). It highlights the unprecedented
combination of human interpretive possibilities and
computational systems that allow the broadening of the
classical interpretative spectrum by electromechanical
instruments. In this way, musical meaning moves to the
crossroads between the score, the code written by a
programmer for the electronic instrument and the
composer’s instructions for adjusting the parameters of
the electronic instrument.
This relational description introduces the notion of a
dynamic meaning, i.e., a meaning that changes with its
purpose and use. Similarly, Deleuze (2013) stated that
meaning is the product of a complex event, not

Acest argument este dezvoltat în continuare de către
Wittgenstein (1953), care a făcut câteva observații utile în
privința legăturii dintre limbaj și semnificație. Acesta
considera că o corespondență directă între obiect și
semnificație este insuficientă, propunând o nouă soluție:
semnificația unui obiect este generată de utilizarea
acestuia. Cu alte cuvinte, în câmpul muzicologic, această
teorie ar presupune că semnificația muzicală este dată de
metoda de întrebuințare a respectivei lucrări. Un exemplu
ilustrativ pentru această discuție este oferit de practici
muzicale
arabe
contemporane
(El-Mallah
și
al-Taqlīdīyah, 1997). Acestea sunt caracterizate de
absența unui sistem tonal tipic spațiului european
deoarece acesta variază în funcție nu numai de
localizarea geografică, dar și de o interpretare regională.
Mai mult decât atât, instrumentele muzicale sunt acordate
pentru fiecare concert în funcție de starea interpretului,
nu de un sistem standardizat extern (Sha, 2016). În plus,
notele muzicale din sistemul arab nu sunt caracterizate de
o valoare fixă de frecvență (precum în sistemul vestic), ci
de modalitatea de interpretare la principalul instrument
muzical arab, similar cu lăuta, numit ud, care, la rândul
său, este acordat la starea interpretului. Drept urmare,
semnificația muzicii este creată la fiecare nou eveniment
muzical.
Astfel, semnificația se mută de la reprezentare la
performativitate, de la ontologie orientată spre obiect la
ontologia procesului. În acest fel, actul de a compune
devine unul parțial în generarea semnificației unei lucrări
muzicale, acesta fiind completat de actul interpretării și
cel al ascultării. Sha (2016) detaliază aceste idei,
subliniind legătura de cauzalitate dintre inovațiile
notaționale și schimbările în practicile interpretative, cu
precădere vizibile în muzica secolului trecut din spațiul
european. Volumina pentru orgă de György Ligeti
(1923-2006) ilustrează acest concept prin prisma
evidențierii legăturii dintre notația muzicală și
fenomenologia interpretativă. Un alt exemplu similar din
secolul XX este Ritualul Primăverii de Igor Stravinsky,
care scoate în evidență importanța laturii fenomenologice
interpretative prin utilizarea fagotului din deschiderea
baletului într-un registru foarte înalt.
Astfel, notația muzicală și schimbările majore pe care
aceasta le-a suferit în secolul trecut subliniază un
fenomen important în deslușirea semnificației, și anume
trecerea de la o tehnologie a reprezentării (în
interpretarea tradiționalistă) la o tehnologie a interpretării
(Sha, 2016). Aceasta evidențiază combinarea, fără
precedent, a posibilităților interpretative umane și a
sistemelor informatice computaționale ce permit lărgirea
spectrului interpretativ clasic prin instrumente
electromecanice. În acest fel, semnificația muzicală se
mută la răscrucea dintre partitură, codul scris de un
programator pentru instrumentul electronic și indicațiile
compozitorului, pentru a ajuta parametrii instrumentului
electronic.
Această descriere relaționistă introduce noțiunea de
semnificație dinamică, adică o semnificație care se
schimbă odată cu scopul și utilizarea ei. În mod similar,
Deleuze (2013) a afirmat că semnificația este produsul
unui eveniment complex, și nu ceva fix, intrinsec unui
obiect. În consecință, doar în raport cu un anumit context
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something fixed, intrinsic to an object. Consequently,
only in relation to a certain context does an object acquire
meaning, a kind of effective genesis, unlike the classical
interpretation.
As a result, in semantic philosophy, thinkers such as
Nietzsche, Wittgenstein, and Deleuze considered the
meaning of an object or text to lie in a continuous process
of formation based on the relationship between intrinsic
properties (work itself), extrinsic features (context in
which it appears) and functionality (its use).
If we transfer these observations in the field of
musicology, it results that musical meaning would be a
hybrid, dynamic process formed by the triad music itself
– the individual / social context – its purpose. In other
words, the meaning of a musical composition cannot be
satisfactorily explained either by absolutists, or by
referentialists, or even by a purely relationalist vision.
The proposal of this study is that the musical meaning is
represented by the combination of these forces: intrinsic
features – extrinsic properties – use coagulated in an
interpretation of a dynamic relationship in which musical
meaning is actively generated.
These observations are transferable even to musical
works with an explained meaning by the composer. In
this sense, Jacques Derrida (2017) proposes two parallel
interpretations of a text: the passive meaning (the one
declared by the author) and the active meaning (the one
resulting as an emergent process). For example, the initial
intent of Boulez’s work, Structures 1a, could be slightly
different from interpreting his composition in that
specific political and social context. This means that a
first interpretation of his work could be considered a type
of passive “interpretation” that emphasizes the
predictable and predetermined meaning of the work: the
foundation of a new type of musical language governed
by absolute mathematical precision. A second
interpretation of this composition could envisage an
active “interpretation” which is characterized by a set of
undecidable meanings. Here, the socio-political context
could be considered the engine that fuels a new ideology
based on a total rejuvenation of post-war European
values. Therefore, the deconstruction of meaning in
Derrida is situated between the declarative layer (passive
reading) and the descriptive layer (active reading). What
Boulez “declares” and wants to convey through
Structures 1a is limited to the initial phase. What the
composition, regardless of the composer’s conscious
intention, continues to reveal is the second level of
interpretation. In this scenario, the “crazy sterility” of
total serialism is an attempt to address the aesthetic
conservatism of the Cold War by imposing an intentional
non-significance as a metaphor for a blank slate on which
new ideologies can be drawn. Therefore, the lack of
intentional meaning could metamorphose into endless
possibilities for the development of new meanings, each
with the potential to restore stability and order in French
society. And if we have to consider Wittgenstein’s view
that meaning is the way in which an object is used, then
the active meaning of Structure 1a becomes the dominant
one. It is very tempting to consider that Structures 1a was
the embodiment of French society that was vehemently
trying to find meaning and purpose in the new post-war
order.
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un obiect capătă sens, un fel de geneză efectivă, spre
deosebire de interpretarea clasică.
Drept urmare, în filosofia semantică gânditorii precum
Nietzsche, Wittgenstein și Deleuze au considerat că
semnificația unui obiect sau a unui text rezidă într-un
proces continuu de formare bazat pe relația dintre
proprietățile intrinseci (lucrul în sine), extrinseci
(contextul în care apare) și funcționalitate (utilizarea
acestuia).
Dacă transferăm aceste observații și în domeniul
muzicologic, rezultă că semnificația muzicală ar fi un
proces hibrid, dinamic format din triada: muzică în sine –
contextul individual/social – scopul acesteia. Cu alte
cuvinte, semnificația unei lucrări muzicale nu poate fi
explicată satisfăcător nici de către absolutiști, nici de
către referențialiști, nici chiar de o viziune pur
relaționistă. Propunerea acestui studiu este aceea conform
căreia semnificația muzicală este reprezentată de către
rezultanta forțelor triadei intrinsec – extrinsec – scop,
coagulată într-o interpretare a unui relaționism dinamic în
cadrul căruia semnificația este generată în mod activ.
Aceste observații sunt aplicabile chiar și pentru lucrările
muzicale cu semnificație declarată de către compozitor.
În acest sens, Jacques Derrida (2017) propune două
interpretări paralele ale unui text: semnificația pasivă (cea
declarată de către autor) și semnificația activă (cea
rezultată ca proces emergent). De exemplu, intenția
inițială a lucrării lui Boulez, Structuri 1a, ar putea fi ușor
diferită de interpretarea piesei sale în acel context politic
și social specific. Acest lucru înseamnă că o primă
interpretare a compoziției sale ar putea fi considerată un
tip de „interpretare” pasivă, care subliniază semnificația
previzibilă și predeterminată a lucrării: fundamentul unui
nou tip de limbaj muzical guvernat de precizie
matematică absolută. O a doua interpretare a acestei
compoziții ar putea avea în vedere o „interpretare” activă,
care se caracterizează printr-un set de semnificații
indecidabile. Aici, contextul socio-politic ar putea fi
considerat motorul care alimentează o nouă ideologie
bazată pe o întinerire totală a valorilor europene
postbelice. Prin urmare, deconstrucția semnificației la
Derrida este situată între stratul declarativ (lectura pasivă)
și stratul descriptiv (lectura activă). Ceea ce Boulez
„declară” și dorește să transmită prin Structuri 1a se
limitează la faza inițială. Ceea ce compoziția, indiferent
de intenția conștientă a compozitorului, continuă să
dezvăluie este al doilea nivel de interpretare. În acest
scenariu, „sterilitatea nebună” a serialismului total este o
încercare de a aborda conservatorismul estetic existent în
timpul Războiului Rece prin impunerea unei nonsemnificații intenționate ca metaforă pentru o tablă goală
pe care pot fi desenate noile ideologii. Prin urmare, lipsa
unui sens intenționat s-ar putea metamorfoza în
posibilități infinite de dezvoltare a unor noi semnificații,
fiecare având potențialul de a readuce stabilitatea și
ordinea în societatea franceză. Și dacă trebuie să luăm în
considerare punctul de vedere al lui Wittgenstein,
conform căruia sensul constă în modul în care este
utilizat un obiect, atunci semnificația activă a
Structurii 1a devine cea dominantă. Este foarte tentant să
considerăm că Structuri 1a a fost întruchiparea societății
franceze, care încearcă vehement să găsească sens și scop
în noua ordine postbelică.
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CONCLUSIONS

CONCLUZII

The meaning of a musical composition, especially those
of the last century, is a subject characterized by a general
absence of consensus, both interdisciplinary and
intradisciplinary. Moreover, its very existence is called
into question by certain music critics. However, most
thinkers agree that a discussion of musical meaning is not
useful, whether it is seen as a cultural product, an
aesthetic object, or a social process (Cross, 2008). In any
case, this discussion, along with the origin of music
(Ulmeanu Enea, 2020) is one of the most fascinating and
widespread fields of research in human history. Given the
universality of music as a cultural phenomenon in all
human societies studied so far (Mehr et al., 2019), it can
be considered that musical meaning is a central cultural
enigma of our world, through its high diversity of cultural
interpretations. Dichotomizing interpretations of musical
meaning in the absolutist and referentialist positions
could simply underscore the complexity of the issue at
hand and calls for the integration of several areas of
investigation, as no branch of science can provide a
satisfactory and all-encompassing answer. In the present
study I argued for a new interpretation called Dynamic
Relationism resulting from the theories of meaning in the
fields of philosophy of language and process philosophy.
It highlights that the triad of musical content – individual/
social context – the use of the musical work offers a new
algorithm for deciphering musical meaning, this being an
active process resulting from the dynamic and continuous
interaction of the three generating forces.

Semnificația unei compoziții muzicale, cu precădere a
celor aparținând secolului trecut, este un subiect
caracterizat de o lipsă de consens generală, atât
interdisciplinar, cât și intradisciplinar. Mai mult decât
atât, însăși existența acesteia este pusă sub semnul
întrebării de către anumiți gânditori. Cu toate acestea,
majoritatea criticilor muzicali sunt de acord că o discuție
despre semnificația muzicală nu este lipsită de sens, fie
că aceasta este văzută ca un produs cultural, obiect estetic
sau proces social (Cross, 2008). Oricum ar fi, această
discuție, alături de originea muzicii (Ulmeanu Enea,
2020) este unul dintre cele mai fascinante și larg
răspândite domenii de cercetare din istoria omenirii.
Având în vedere universalitatea muzicii ca fenomen
cultural în toate societățile umane studiate până în
prezent (Mehr et al., 2019), poate fi considerat că
semnificația muzicală este o enigmă culturală centrală a
lumii noastre, prin însăși diversitatea interpretărilor
culturale. Dihotomizarea interpretărilor semnificației
muzicale în poziția absolutistă și cea referențialistă ar
putea pur și simplu sublinia complexitatea problemei în
cauză și solicită integrarea mai multor domenii de
investigație, deoarece nicio ramură a științei nu poate
oferi un răspuns satisfăcător și atotcuprinzător. În cadrul
prezentului studiu am argumentat o nouă interpretare
numită Relaționism Dinamic rezultată din teoriile
semnificației din câmpul filosofiei limbajului și filosofiei
procesului. Aceasta evidențiază că triada conținut muzical
– context individual/social – scopul lucrării muzicale
oferă un nou algoritm de descifrare a semnificației
muzicale, aceasta fiind un proces activ rezultat din
interacțiunea dinamică și continuă a celor trei forțe
generatoare.
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