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The article treats the problem of the streamline of the process of instrumental 
preparation of the future music teacher. The author treats the interpretative analysis of the 
musical image as a specific and efficient didactic strategy in the formation of the music 
teacher. The characteristic of this type of analysis is based on the integral and 
multiaspectual approach of the musical work from different points of view: musical, 
aesthetical, psychological, interpretative and didactic. The strategy is recommended to 
facilitate the process of the creation of artistic image of the music work. 
 

“Am considerat întotdeauna esenţial ca interpretul 
 să încerce printr-un efort de inteligenţă şi de previziune, 

 să pătrundă intenţiile autorului sau, mai de grabă, 
 aceste intenţii, în majoritatea cazurilor, rămînîndu-i nedescifrate, 

 să le substituie pe ale sale, încercînd astfel, prin ipoteză, 
 găsirea mobilurilor secrete ale inspiraţiei.  

Dar mai trebuie să nu se complacă nici în alcătuirea  
unui plan prea amănunţit, nici într-o ficţiune prea vădit romanţioasă, 

 ci să nu accepte de fapt de la acest joc al spiritului,  
decît ceea ce poate fi util unei exprimări mai intense,  

potrivit doar limbajului sunetelor.” 
Alfred Cortot 

Transformările actuale din 
învăţământul superior impun un 
nou concept de pregătire a cadre-
lor didactice, al cărui scop o 
reprezintă formarea unor profe-
sionişti de înaltă măiestrie peda-
gogică. Competenţa, talentul, vo-
caţia şi abilităţile studenţilor – 
viitori profesori de muzică, fiind 

descoperite, îmbogăţite şi dez-
voltate pe parcursul anilor de stu-
dii la facultate, vor contribui la 
formarea măiestriei pedagogice. 
Instruirea pianistică a studenţilor, 
având un potenţial didactic bogat, 
poate îndeplini o funcţie majoră, 
hotărâtoare în vederea pregătirii 
pedagogului-muzician. Potenţele 
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nemărginite ale acestui domeniu 
vor fi realizabile în cazul revizuirii 
şi modificării activităţii de pregă-
tire instrumentală a studenţilor. 
Procesul de formare a compe-
tenţelor interpretative, fiind, ade-
sea, limitat la dezvoltarea capa-
cităţilor tehnice (în sensul restrâns 
al cuvântului), necesită o trata-
re/concepere mai amplă, mai 
complexă, incluzând în aria sa o 
sumă de cunoştinţe/capacităţi/ 
atitudini care, ulterior, vor servi 
drept bază în formarea capa-
cităţilor de a crea/re-crea imagi-
nea artistică a lucrării muzicale de 
sine stătător, de a obţine libertate 
creativă în activităţile muzicale şi 
pedagogice, în gândire, în modul 
de a fi.  

Conceptul de educaţie for-
mativă orientează didactica con-
temporană spre elaborarea unor 
strategii şi tehnologii noi, care vor 
facilita procesul de autoformare a 
personalităţii. Romen Rolland 
afirma: „este mult mai bine să 
cunoşti Adevărul prin efort pro-
priu, decât să ştii totul, dar din 
spusele altuia” [1, p.158]. Această 
aserţiune, în mare măsură, se refe-
ră şi la procesul de interpretare in-
strumentală, în care studentul are 
drept scop cunoaşterea imaginii 
muzicale a lucrării prin inter-me-
diul interpretării, crearea imaginii 
artistice proprii. Indicaţiile profe-
sorului au scopul de a trezi poten-
ţialul creativ al studentului şi în 
nici un caz nu de a propune so-
luţii interpretative „de-a gata”.  

Pentru a pătrunde înţele-
sul muzicii este indispensabilă 

imaginea sistemică, sincronică, re-
zultată din studierea partiturii” [2, 
p.97] .  

Caracterul imperfect (in-
exact) al fixării intenţiilor compo-
zitorului - absenţa unei precizii 
“matematice” în notarea intensi-
tăţii, tempoului, timbrului, intona-
ţiei etc. – condiţionează posibilita-
tea şi necesitatea unei permanente 
înnoiri („renaşteri”) a operei mu-
zicale la o fiecare nouă interpre-
tare. Pentru a ajunge la o re-creare 
artistic valabilă a compoziţiei mu-
zicale este necesar ca instru-
mentistul să pătrundă în “imagi-
narul” acestei compoziţii (să acu-
muleze anumite cunoştinţe despre 
compozitor, intenţiile lui, despre 
epocă, stilul muzical, limbajul 
muzical etc.). Prin acesta el va 
putea crea concepţia interpreta-
tivă apropiată (maximal posibil) 
de intenţia originală, fapt ce va 
determina selectarea mijloacelor 
instrumentale (tehnice, expresive) 
adecvate.  

Imaginea muzicală a compo-
ziţiei devine nucleul artistic care 
determină intenţiile interpretului 
(dar ea încă nu constituie imagi-
nea artistică integră sau posibilele 
imagini artistice care pot apărea în 
conştiinţa interpretului, ascultăto-
rului). Creaţia muzicală, după 
cum ştim, poate avea mai multe 
„conţinuturi”, deoarece, fiind de 
natură ideatică, ea poate exista, ca 
sens, doar în conştiinţă. În text 
conţinutul există doar sub formă 
potenţială, „virtuală”. 

Astfel, forma materială (la 
nivel de text) a lucrării o putem 
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defini convenţional prin noţiunea 
de imagine a compozitorului sau 
Imagine muzicală (IM). Iar imagi-
nea interpretului/ascultătorului 
prin noţiunea de Imaginea artisti-
că (IA). Astfel, imaginea artistică 
este posterioară imaginii muzi-
cale, ea este rezultatul trăirii, pre-
lucrării/creării în conştiinţă a 
imaginii muzicale.  

În sens muzical-pedagogic 
este important a conştientiza nece-
sitatea disocierii acestor fenomene 
şi oportunitatea obţinerii unui 
„concept artistic”- imagine artistică 
- rezultat al studierii lucrării de 
către elevi, studenţi. Anume spre 
aceste finalităţi tindem în educaţia 
muzical-artistică a elevilor/stu-
denţilor, deoarece formarea cultu-
rii muzicale este imposibilă fără o 
trăire artistică a mesajului muzical 
şi a identificării conţinutului mu-
zical cu Eu-l personal. 

Materialul sonor organizat 
în reprezentările auditive ale com-
pozitorului nu poate fi transmis 
publicului, decât prin intermediul 
interpretului care ia cunoştinţă de 
el prin codul reprezentat de sem-
nele grafice ale textului muzical. 
Interpretul trebuie totuşi – prin 
intermediul acestui text care nu 
defineşte complet aspectul sonor 
al operei muzicale – să ajungă la 
informaţia iniţială, conferindu-i 
un înveliş sonor cît mai apropiat 
de cel imaginat de compozitor, 
din punctul de vedere al unor cri-
terii logice, stilistice etc. Aceasta 
constituie specificul comunicării 
prin muzică, deoarece orice operă, 
într-o redare fie cât de fidelă, este 

totuşi o re-creare artistică de către 
interpret. Rolul textului (al parti-
turii) este asemănător celui de cod 
genetic, prezentându-se ca arhetip 
virtual pentru toate discursurile 
ulterioare posibile. Personalitatea 
interpretului se răsfrânge asupra 
discursului, contribuind la confi-
gurarea acestuia. „Informaţia mu-
zicală conţinută în partitură şi 
care ţine de limbajul muzical, […] 
este comunicată în mod diferit de 
către fiecare interpret în parte. 
Pentru a pătrunde înţelesul mu-
zicii este indispensabilă imaginea 
sistemică, sincronică, rezultată din 
studierea partiturii” [2, p.97].  

Există o ordine cronologică 
în travaliul interpretului: 1) de la 
perceperea vizuală (care, totoda-
tă, este şi o auzire internă) a textu-
lui muzical spre formarea repre-
zentărilor auditive (ca regulă, ele 
sunt anticipate prin inter-mediul 
asociaţiilor, al reprezentărilor vi-
zuale, tactile, gustative etc.); 2) 
traducerea reprezentărilor auditi-
ve în sonorităţile pianului şi 3) 
coordonarea reprezentărilor audi-
tive cu procesele motrice. Or, în 
procesul de interpretare este me-
reu prezentă interconexiunea: sfe-
ra vizuală – sfera auditivă (repre-
zentare) – kinestezie – sunet. Pro-
cesul complex de creare a imaginii 
muzicale, incluzând în sine aceste 
etape, necesită o analiză sistemi-
că a textului muzical. O astfel de 
analiză va permite studierea lucră-
rii muzicale din diverse perspecti-
ve (estetice, muzicologice, stilisti-
ce, tehnico-interpretative etc.), va 
contribui la dezvoltarea potenţia-
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lului creativ al interpretului (al 
gândirii, imaginaţiei, sensibilităţii 
lui) şi va permite funcţionarea 
conexiunii sfera vizuală – sfera 
auditivă (reprezentare) – kineste-
zie – sunet. 

Aşadar, actul de traducere 
a Imaginii muzicale (ideile artis-
tice ale compozitorului referitor 
la conţinutul lucrării muzicale) 
în Imagine artistică (ideile înţe-
lese de interpret vizavi de mesa-
jul transmis de compozitor) tre-
buie să fie anticipat de o analiză 
complexă, sistemică care va coor-
dona toate aspectele interpreta-
tive. 

Analiza (gr.–analysis „des-
compunere” ) constituie o metodă 
ştiinţifică de cunoaştere a realită-
ţii, bazată pe descompunerea unui 
întreg (obiect sau fenomen) în 
elementele lui componente şi pe 
cercetarea fiecăruia din ele în 
parte. 

“Pentru a pătrunde într-o 
lucrare muzicală şi a-i înţelege 
sensul artistic, afirmă S. Rahmani-
nov, este nevoie de o “prelucrare” 
totală a materialului muzical; de o 
dezmembrare amănunţită; detali-
ată şi numai după aceea va fi mai 
uşor a reuni, a conceptualiza 
lucrarea în integritatea sa” [3, p.3]. 
O asemenea realizare serveşte 
drept posibilitate de familiarizare 
cu un conţinut iniţial “străin”, 
„exterior”; de transferare a obiec-
tivităţii în subiectivitate.  

Muzicologul L. Mazel ne co-
munică despre o „analiză integră” 
a muzicii care „în baza unor legi şi 
principii obiectiv-ştiinţifice va 

dezvălui conţinutul muzicii în 
baza conceperii obiective a for-
mei” [4, p. 4]. În cazul dat forma 
nu e înţeleasă în sensul ei îngust, 
ca o construcţie arhitecturală a 
muzicii, ci în sens larg – o genera-
lizare, integrare a tuturor mij-
loacelor muzicale, având drept 
scop realizarea ideii (imaginii) 
muzicale.  

Conceptul de „analiză in-
tegră” îşi are originea încă în An-
tichitate (Aristotel, Platon, Pytha-
gora). Drept premisă pentru 
aceasta constituia faptul că teoria 
muzicii era tratată în raport cu 
problemele filozofice, estetice, on-
tologice, sociale etc. Treptat lucru-
rile s-au schimbat şi, pe parcursul 
evoluţiei istorice, procesul de 
asociere şi deviere a acestor do-
menii a suferit transformări con-
tradictorii. Abia în secolul al XX-
lea se cristalizează tendinţa de a 
concepe muzica în raport cu alte 
ştiinţe, iar totalitatea mijloacelor 
de expresie muzicală ca sistem 
integru: Б. Яворский analizează 
modurile muzicale în legătura lor 
gravitaţională/sensuală; E. Kurth 
relevă energia psihică care pune 
în mişcare sunetele şi prezenţa 
căreia este evidentă în cadrul li-
niei melodice; Б. Асафьев defi-
neşte intonaţia ca esenţă a muzi-
cii. În concepţiile lor se observă 
ideea comună – de a integraliza 
muzica (analiza/cunoaşterea lucrării) 
în jurul unui nucleu, unei „esenţe”. 
Noi ne axăm pe ideea integrării 
procesului de interpretare muzi-
cală în jurul conexiunii (relaţiei) 
Imagine muzicală – Imagine ar-
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tistică, creată/re-creată în rezul-
tatul unei analize multiaspectuale. 

Conceptul de analiză in-
tegră, formulat de L. Mazel, este 
reflectat şi dezvoltat în cercetările 
lui Iu. Bâcikov, M. Bonfeld, N. 
Оceretovskaia etc. În muzicologia 
română G. Balan menţionează că 
audiţia muzicii trebuie să fie în-
soţită de o abordare analitică, care 
este alternată cu ascultarea întregii 
piese, cu abordarea ei globală [5.76]. 
D. Scurtulescu vorbeşte despre o 
„analiză energetică”, în care soli-
cită de a cerceta şi a descoperi 
„...relaţia sau afinitatea, adică in-
tensitatea legăturii energetice 
între membrii unei structuri [...]. 
Stabilind sensul mişcării unor 
structuri locale începem să între-
vedem, prin însumare, sensul ge-
neral al lucrării pe care dorim s-o 
cântăm. Acest procedeu analitic 
(de amplificare a viziunii străbă-
tând fiecare element constitutiv – 
melodia, armonia, ritmul etc.) 
favorizează descoperirea unei 
structuri–matrice, a unui Cen-
tru..” [6, p. 64]. 

A. Malinkovskaia menţio-
nează că, drept necesitate – obiec-
tiv-cadru în pregătirea profesoru-
lui de muzică, – apare formarea la 
studenţi a deprinderilor de a rea-
liza o astfel de analiză, care se va 
baza sau/şi va fi rezultatul unei 
cunoaşteri conceptuale a lucrării 
muzicale şi va servi la o utilizare 
eficientă în activitatea profesio-
nală continuă [7, p. 89].  

În cadrul cercetării noas-
tre, la faza de constatare, am 
observat că în procesul de analiză 

muzicală studenţii, ca regulă, dau 
dovadă de cunoştinţe bune din 
armonie, polifonie, contrapunct, 
forme, istoria muzicii, metodică, 
dar aceste cunoştinţe nu sunt cris-
talizate/aranjate în concepţie, care 
va sta la baza unor competenţe 
interpretative şi pedagogice.  

Preluând ideea lui B. Asa-
fiev, care menţionează că analiza 
muzicală necesită o integralizare 
în jurul unei idei, a unui concept, 
considerăm raţional şi eficient de 
a stabili Imaginea muzicală drept 
concept, nucleu, scop şi rezultat al 
analizei integre. Este evident faptul 
că procesul de interpretare pianis-
tică presupune o abordare polias-
pectuală a lucrării muzicale cu sco-
pul de a reactualiza/recrea imagi-
nea muzicală. 

 Analiza interpretativă a ima-
ginii muzicale (AIIM), propusă de 
noi ca strategie didactică în for-
marea profesorului de muzică, 
este concepută ca un punct final 
în studierea conceptului de analiză 
muzicală. AIIM va îmbina în sine 
şi „analiza integră” (L. Mazel, V. 
Zukkerman) şi „analiza globală” 
(G. Balan), şi „analiza energetică” 
(D. Scurtulescu).  

AIIM vizează reprezenta-
rea/conştientizarea concomitentă 
a imaginii muzicale la toate eta-
pele travaliului asupra lucrării 
muzicale - (I. Primul contact ge-
neral cu piesa; II. Însuşirea 
motrico–expresivă a textului; III. 
Memorarea piesei; IV. Sintetizarea 
şi cizelarea artistică a piesei; V. 
Pregătirea psihologică pentru eva-
luare publică). H. Neuhaus expu-
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ne ideea că imaginea muzicală 
trebuie să reprezinte pentru pia-
nist o „lanternă-proiector”, care 
ghidează întreg travaliul tehnic şi 
artistic. 

Evoluţia formării compe-
tenţelor de operare cu conceptul 
de AIIM, elaborat de noi, o pre-
zentăm în Figura nr. 1: 1) de la 
analiza teoretică a formei, limitată 
la cercetarea separată a elemente-
lor constitutive (formă, ritm, me-
lodie etc.) fără corelarea lor cu 
esenţa semantică la 2) analiza 
lucrării muzicale în concepere in-
tegră (cercetarea limbajului muzi-
cal în raport cu conţinutul artistic 

– „analiza formei ca ştiinţă despre 
conţinut” (L. Mazel, V. Zukker-
man) şi, succesiv, la 3) analiza ima-
ginii muzicale care ghidează cerce-
tarea/desluşirea ideii matrice a 
lucrării muzicale prin cerceta-
rea/analiza „relaţiei între sunete”, 
corelaţiei constituenţilor muzicii 
raportaţi la evidenţierea/releva-
rea acestei „idei-matrice”. Ultima 
treaptă a evoluţiei conceptului de 
analiză muzicală o considerăm 4) 
analiza interpretativă a imaginii mu-
zicale (AIIM), care reflectă integra-
tiv diverse aspecte: muzicologic, 
estetic, motric (kinestezic), psiho-
logic, pedagogic.  

AIIM vizează totalitatea strategiilor interpretative (tehnologii, meto-
de, procedee, mijloace ale procesului de interpretare) raportate la decodi-
ficarea/reactualizarea Imaginii muzicale şi crearea Imaginii artistice. 

 
Figura 1. Performanţa evolutivă a conceptului de AIIM 

 
Figura nr. 2 reprezintă mo-

delul de funcţionare a conceptului 
de analiză interpretativă a Ima-
ginii muzicale (AIIM). Crearea 
imaginii artistice este posibilă în 
rezultatul înţelegerii imaginii mu-
zicale de către interpret. În „sfera 
de înţelegere”, după M. Bonfeld, 
sunt incluse şase etape/faze [9, p. 
217]. Etapele „stare/aflare”, „con-
templare”, „trăire” constituie faza 
inferioară a procesului de cunoaş-
tere a Imaginii muzicale. La 
această fază se realizează funcţia 

hedonistică a muzicii, interpretul 
(aflându-se la nivel de ascultător) 
trăieşte o desfătare estetică, ar-
tistică. Etapele „urmărire”, „ascul-
tare cu atenţie”, „analiză comple-
xă” este faza superioară a proce-
sului de cunoaştere a muzicii. Este 
necesar de menţionat că inter-
pretul în realizarea Imaginii muzi-
cale ajunge la o cunoaştere artis-
tică adevărată numai trecând prin 
katharsis.  

Ultima etapă a procesului 
de înţelegere – Analiză integră şi 
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complexă a Imaginii muzicale – ne-
cesită o includere în aria sa a dife-
ritor aspecte/forme de analiză. 
Analiza interpretativă a imaginii 
muzicale va fi abordată din 
următoarele aspecte:  

Muzicologic – „Pentru a 
pătrunde înţelesul muzicii este 
indispensabilă imaginea sistemi-
că, sincronică, rezultată din stu-
dierea partiturii (a textului)” (D. 
Moş [2, p. 97] ; abordarea muzico-
logică se va efectua la nivel de 
limbaj muzical, cercetându-se ge-
nul, forma, melodia, ritmul, armo-
nia, modul etc. şi rolul lor în crea-
rea imaginii muzicale. Studierea 
limbajului muzical al lucrării va 
permite interpretului să pătrundă 
mai profund în esenţa imaginii. 

Stilistic – sunt analizate 
epoca, stilul, curentul muzical, 
maniera componistică a autorului 
etc., deoarece dimensiunea se-
mantică a limbajului muzical dife-
ră de la o epocă la altă, de la un 
stil la altul, de la un compozitor la 
altul. 

Estetic şi semantic – inter-
pretul valorifică mesajul muzical 
la nivel estetic, etic etc., atri-
buindu-i sens, identificându-l cu 
Eu-l personal; 

Tehnic – abordarea lucră-
rii în plan tehnic este tratată bila-
teral – în sens larg şi restrâns: pri-
ma semnificaţie se referă la gene-
ral – de a face artă, – aici interpre-
tul realizând frazarea, articulaţia, 
dinamica, pedalizarea, digitaţia 
etc., a doua ţine de formarea de-
prinderilor motrice în baza repre-
zentărilor auditive. Formarea de-

prinderilor interpretative este un 
rezultat al muncii intelectuale în 
raport cu multiplele exerciţii şi 
antrenări fizice ale aparatului pia-
nistic. În acest proces, interpretul 
apelează la analiza modurilor de 
atac găsind metodele/procedeele 
cele mai eficiente şi mişcările 
adecvate ideii artistice a lucrării 
muzicale. Este foarte important ca 
aspectul kinestezic să se formeze 
în urma conceptului artistic deja 
cristalizat. Imaginea muzicală, 
instaurată în conştiinţă, va dirija 
travaliul interpretului. 

Metodologic – abordarea 
metodologică presupune o viziu-
ne bilaterală: din punct de vedere 
instrumental studentul stabileşte 
anumite metode, procedee de fa-
cilitare a studiului tehnic şi artis-
tic, dar din punct de vedere al 
Educaţiei muzicale studentul aso-
ciază lucrarea concretă la tematica 
curriculară şcolară. Lucrarea stu-
diată este abordată din punct de 
vedere pedagogic după anumite 
legi şi cerinţe pentru a fi propusă 
copiilor la audiţie în şcoală. De-
prinderea de a repartiza pe clase 
şi teme (conform Curriculumului) 
lucrările pianistice studiate, capa-
citatea de a interpreta în mod 
artistic, convingător şi a comunica 
clar ideea artistică a lucrării for-
mează la studenţi, după cum arată 
cercetarea noastră, competenţele 
pedagogice necesare, acestea fiind 
un rezultat al abordării integre a 
lucrării muzicale.  

Fiziologia sistemului ner-
vos vorbeşte de faptul că în cir-
cumvoluţii, pe lângă câmpurile de 
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recepţie a excitaţiilor senzoriale 
(olfactive, vizuale, auditive, gusta-
tive, tactile) se adaugă, după gra-
dul de activitate psihică, câmpu-
rile de asociaţie. Capacitatea de 
reprezentare a omului e condiţio-
nată de gradul de evoluţie a 
funcţiei respective. În acest fel 
reprezentările constituie veriga de 
trecere de la senzorial la logic în 
cunoaşterea umană. În urma abor-
dării multiaspectuale a lucrării 
muzicale la interpret se va activi-
za potenţialul imagistic şi se va 
forma o reprezentare generală des-
pre conţinutul artistic, palitra tim-
brală, dinamică, dramaturgia ex-
punerii muzicale etc. Înţelegerea 
profundă, multidimensională a 
lucrării studiate va permite inter-
pretului o trăire spirituală a mesa-
jului muzical şi va favoriza proce-
sul de interiorizare, de personifi-
care a mesajului. Acest tip de 
trăire diferă mult de trăirea emo-
ţională, care este prezentă la etapă 
inferioară de înţelegere a imaginii 
muzicale. Trăirea spirituală a 
muzicii este o condiţie indispensa-
bilă în formarea culturii muzicale 
a interpretului şi, respectiv, este 
premisa unei interpretări artistice 
fidele a lucrării studiate. Interpre-
tarea pedagogică la fel este posi-
bilă în baza unei asemenea ana-
lize, deoarece AIIM demonstrează 

studentului căi eficiente de rea-
lizare a imaginii muzicale, care le 
va putea utiliza pe viitor în practi-
ca pedagogică.  

Reieşind din specificul artei şi 
a pedagogiei artei lansăm noţiunea de 
AIIM drept strategie didactică, nece-
sară în formarea profesorului de mu-
zică. Analiza interpretativă a ima-
ginii muzicale îşi are tehnologiile 
sale. În cercetările noastre propu-
nem trei tehnologii ale AIIM, care, 
după părerea noastră, reflectă 
esenţa strategiei, oferind posibili-
tatea de funcţionare eficientă a ei. 
Prezentăm tehnologiile didactice 
ale AIIM: 1. Planul analizei 
interpretativ-pedagogice a imaginii 
muzicale. 2. Elaborarea „topografiei” 
(planului interpretativ) a (al) lucră-
rii. 3. Abordarea interpretativă a 
metodelor educaţiei muzicale în clasa 
de pian. 

Strategia de AIIM cu cele 
trei tehnologii prezentate a fost 
aplicată practic în curs de cinci ani 
în cadrul disciplinei „Instrument 
muzical” la catedra „Instrumente 
muzicale şi Metodică” a Facultăţii 
de Muzică şi Pedagogie Muzicală, 
demonstrând rezultate evidente 
în creşterea capacităţilor de inter-
pretare a studenţilor, în dezvolta-
rea competenţelor muzical-peda-
gogice. 
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Figura nr. 2. Structura-model a analizei interpretative a imaginii muzicale 
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