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Introducere în tehnica �i m�iestria dirijoral� 
 
Dirijatul este o art�, o �tiin��, un estetic care 

func�ioneaz� dup� principii, reguli �i procedee, fiind o 
activitate de comunicare interuman�. În ansamblul ei, 
activitatea artistic� a f�cut �i face parte din spectacolul cotidian 
la care omul s-a trezit în calitate de participant; pe m�sur� îns� 
ce propria-i con�tien�� a devenit mai activ� �i odat� cu 
intensificarea mecanismelor intelectuale, experien�a uman� s-a 
configurat în legi, în opere �i în mod de via�� tot mai civilizat. 
Prin comunicare omul a ajuns la un proces tranzac�ional, unul 
de predare-primire, în care se schimb�: semnifica�ii, idei, dar �i 
energii, emo�ii, sentimente. Comunicarea este emi��torul 
dirijorului, ce se realizeaz� printr-o codificare. Corul face 
opera�ia invers�, adic� decodific� informa�ia transmis�. Codul 
prin care se transmite informa�ia este limbajul gestual. Acesta 
se compune din elemente de construc�ie ce se combin� între ele 
dup� anumite reguli din care rezult� structuri din ce în ce mai 
complexe care au capacitatea de a transmite semnifica�ii. 

Istoricul Luc Benoist ne vorbe�te despre limbajul 
gesturilor ca fiind primul limbaj, �i cel mai cuprinz�tor: „gestul 
însu�i este coexistent vie�ii �i anterior cu mai multe milioane de 
ani vorbirii care nu este decât o modalitate ulterioar� a 
acestuia, localizat� în gur�”1. Acesta continu� ideea tocmai în 
sensul pe care vrem s�-l dezvolt�m în lucrarea de fa��: „Omul 
primitiv s-a exprimat mai întâi prin gesturi devenite semne 
pentru apropia�ii s�i. C�ci acest om al primelor epoci nu era 
singur pe lume. Tr�ia a�a cum a tr�it întotdeauna, a�a cum 
tr�im �i ast�zi, adic� în societate2 folosind semnul ca s� astupe 
hiatul deschis între sensibilitate �i inteligen��”3. Tot Luc 
������������������������������������������������������������
1 Luc Benoist, Semne, simboluri �i mituri, Bucure�ti, Editura Humanitas, 
1995, p. 13. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Benoist spune: „Cuvântul apare... ca un gest ... care 
economise�te îndeplinirea unui gest efectiv, având avantajul de 
a putea fi în�eles de un interlocutor nev�z�tor”4. 

Modalitatea specific� a dirijorului este gestul, care nu 
este folosit întâmpl�tor, ci este un mijloc de comunicare numit 
LIMBAJ GESTUAL DIRIJORAL, adic� mi�c�ri �i pozi�ii 
corporale prin care se transmit dorin�ele dirijorului, acestea 
având semnifica�ie semantic�. 

Prin gest, care este centrul unei ac�iuni psiho-
biomecanice, se construie�te un mod exemplar de comunicare a 
fiin�ei umane, iar pentru a ajunge la st�pânirea elementelor 
specifice gesticii dirijorale (neglijând tr�s�turi �i aspecte 
particulare), este indispensabil s� ne obi�nuim �i s� re�inem 
acele structuri care pot stimula func�ionarea gestului �i s�-l 
codifice suficient pentru a-l face traductibil în orice situa�ie 
concret� �i totodat� mecanismele prin care sunt surprinse 
aceste aspecte - intime fenomenului dirijoral �i în acela�ii timp 
caracteristice tuturor categoriilor de utilizatori ai gestului 
dirijoral. 

Cu toate c� gestul este considerat ca fiind cel mai vechi 
limbaj, nu înseamn�, îns�, c� e primitiv; acesta a evoluat odat� 
cu sensibilitatea �i gândirea uman�, purtând în el sentimente 
elementare, dar �i achizi�ii ale filogeniei. Experien�a 
individual�, încifrat� în eul nostru, se exprim� ca o adev�rat� 
autoritate în gest, acesta fiind o prelungire a gândurilor, 
senza�iilor, amintirilor �i a vitalit��ii noastre.  

Faptul c� gesturile au o semnifica�ie simbolic�, pe care 
cei c�rora le sunt destinate o în�eleg, o contest�, sau �i-o 
disput� cu al�ii, înseamn� c� ele fac parte dintr-un cod cultural 
riguros. A�adar, ele sunt nu numai mi�c�ri ale trupului, definite 
în sensul cel mai larg, ci un capital simbolic pus în circula�ie 

������������������������������������������������������������
4 Luc Benoist, Semne, simboluri �i mituri, Bucure�ti, Editura Humanitas, 
1995, p. 37. 
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(pentru a folosi un limbaj bourdian mai degrab�) de rela�iile 
sociale. Gesturile reprezint� forme de comunicare, îns�, spre 
deosebire de limbajul scris ele angajeaz� întreaga persoan� 
fizic� a cuiva, stabilind contacte explicite între mai multe 
persoane, sau între ele �i obiecte. În felul acesta ele vehiculeaz� 
autoritate, putere, o deleg� în chip simbolic de la un individ la 
altul, sau chiar de la o societate la alta. Prin natura lor, totu�i, 
gesturile sînt efemere: ele exist� numai în clipa în care au fost 
f�cute cuiva de c�tre cineva, dar devin în clipa imediat 
urm�toare simpl� legend� sau zvon. Istoria lui Jean-Claude 
Schmitt5 este, din acest motiv, o istorie a nara�iunilor despre 
gesturi sau a imaginilor care le conserv�, o c�utare a surselor 
care le evoc�, le comenteaz� �i în felul acesta le p�streaz�, 
indiferent cât de discutabil� ar fi depozitarea lor. Intentia lui 
Schmitt nu este de a crea o tipologie a gesturilor; de altfel, 
nimic mai neinteresant decît o istorie constatativ� a ritualurilor 
comportamentale. Nu este nici aceea de a z�bovi asupra unui 
singur gest, în particular, epuizându-i semnifica�iile. 
Intitulându-�i cartea Ra�iunea gesturilor, autorul î�i declar� 
explicit �i miza analizei sale, care este aceea de a stabili 
contextul �i însemn�tatea actului în sine de a face anumite 
gesturi în perioada medieval�.  

Diversele contexturi de apari�ie a unor gesturi în Evul 
Mediu presupun reconstituirea unei istorii a disciplinelor 
perioadei, de la retoric�, teatru, muzic�, dans pân� la teologie �i 
medicin�. Gestul, ca fundament semiotic �i cultural, este 
puntea dintre aceste domenii spirituale aparent atât de diferite 
între ele, iar cartea lui Schmitt, din acest punct de vedere, o 
istorie intelectual� subtil�, nuan�at� �i detaliat�, f�r� a omite 
îns� o panoram� general� a cunoa�terii �i resorturilor ei de 

������������������������������������������������������������
5 Jean-Claude Schmitt, Ra�iunea gesturilor, Bucure�ti, Editura Meridiane, 
1998. 
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mentalitate în perioada medieval�. Un efort de rezumare a unui 
tablou atât de vast nu i-ar face dreptate autorului, a�a c� nu voi 
face o dezbatere în aceast� privin��.  

Spa�iul disciplinar în care gestul are o importan�� 
stabilit� teoretic �i recunoscut� direct este, evident, retorica 
clasic�. În varianta latin�, cele cinci p�r�i constitutive ale 
retoricii sunt inventio, dispositio, elocutio, memoria si actio 
(sau pronunciatio). Ultima se refer� la postura oratorului în 
timpul sus�inerii discursului s�u, începând cu intona�ia �i 
inflexiunile glasului s�u, �i ajungând pân� la gesturile pe care 
era recomandat s� le fac�, în func�ie de tipul de discurs. 
Interesant este c� aceast� a cincea component� a retoricii a 
disp�rut cel mai repede. Nu numai c� nu mai g�sim nici urm� 
din ea în retoricile moderne, dar o pierdem foarte de devreme, 
de fapt odat� cu apari�ia cre�tin�t��ii. Îns� în lumea roman� 
actio era un element esen�ial în educa�ia retoric� a cuiva, ceea 
ce permite gestului s� devin� la rândul s�u obiect de aten�ie �i 
investiga�ie. Foarte l�muritoare sunt, în aceast� privin��, cele 
dou� etimologii ale cuvântului gest reconstituite de Schmitt, 
una pornind de la r�d�cina gero, gerere (a se purta), care reface 
astfel veriga cu problema comportamentului, cealalt� 
dezvoltându-se de la motus, adeseori folosit ca sinonim pentru 
gestus, stabilind îns� leg�tura cu ideea de mi�care a trupului, 
care îns� ulterior va deveni mi�care în sensul foarte larg al 
termenului, inclusiv ca mi�care a sufletului. Gesturile 
oratorului, ca s� revenim la retoric�, erau foarte precis 
codificate, pentru c� retorica în sine excludea improviza�ia. 
Astfel ele se deta�au profund de gesturile actorului, ale 
histrionului, care de�i pot p�rea identice, sau m�car 
asem�n�toare unui martor venit dinspre timpurile noastre, 
aveau un context total diferit �i o semnificatie pe m�sur�. Pe 
orator îl caracterizeaz� gesturile ca norm� a cump�t�rii, 
modera�iei, m�surii, conform principiilor ciceroniene, în vreme 
ce actorul, saltimbancul, ca �i jonglerul de mai târziu, e, 
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dimpotriv�, afectat, strident chiar. Componenta retoric� a lui 
actio se p�streaz� timp îndelungat tocmai datorit� acestei 
opozi�ii fa�� de regimul gestului în teatru, dar ulterior 
cuantumul ei de "modera�ie" nu mai corespunde cu normele 
comportamentale ale cre�tin�t��ii. Lectura cre�tin� a 
gestualit��ii e bazat� în chip esen�ial, sus�ine Schmitt, pe 
dihotomia dintre trup si spirit: gesturile apar�in trupului, ele 
sunt deci conota�ii ale excesului �i p�catului. Dup� Sf. 
Augustin, mântuirea individului, care este scopul vie�ii 
monastice, e precondi�ionat� de înstr�inarea de propriul corp, �i 
aceasta e realizabil� prin contopirea propriilor gesturi în 
mi�c�rile unei întregi comunit��i. A�a se explic� disciplina 
monastic�, bazat� pe un principiu al uniformiz�rii �i reducerii 
la singularitate a unei mul�imi. Gesturile prescrise, mult mai 
riguros decât în retorica latin�, garanteaz� coeziunea 
comunit��ii monastice �i anuleaz� individualitatea, ferind-o 
astfel de ispit� �i p�cat. Unde morala monastic� atinge limita 
misticismului, gestul e chiar anulat complet: individul e mut �i 
imobil, pentru c� el e cuprins de extaz. De fapt, Evul Mediu, 
prin diversele sale domenii spirituale, documenteaz� o treptat� 
renun�are la anticul gestus, în m�sura în care se modific� nu 
numai în�elesul acestui cuvînt, ci o întreag� concep�ie despre 
trup, persoan�, identitate, destin, comunitate, lumea de 
dincolo.  

Îns� odat� cu aceast� modificare de mentalitate se 
schimb� �i peisajul intelectual al epocii, dinamica artelor, a 
disciplinelor filozofice ori �tiin�ifice. Studiul lui Schmitt este o 
adev�rat� enciclopedie, în aceast� privin��, care reface 
pasionant schimb�ri de paradigm� mental�.  

Privind gestul din punct de vedere dirijoral observ�m c� 
fiecare dirijor are personalitatea sa, cu gesturi caracteristice, cu 
modul s�u particular de a conduce, dar mi�c�rile mâinilor 
trebuie s� prezinte �i tr�s�turi comune tuturor dirijorilor, pentru 
a fi pretutindeni cunoscute �i în�elese, astfel încât orice 
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ansamblu vocal sau instrumental s� poat� cânta dup� ele, s� 
poat� r�spunde „la mâna” dirijorului. Studiile de tehnic� a 
mâinilor sunt acelea�i peste tot ca �i cele de tehnic� vocal� �i 
instrumental�. Omul s-a folosit bra�ul �i mâna sa, cu care a 
modelat materia timp de secole �i s-a deprins s� comunice cu 
ajutorul ei. Prin sensibilitatea ce se exprim� în bra�, omul 
creaz� obiecte, produce semne (scrie, deseneaz�, comunic�, 
opereaz� cu semne) �i ac�ioneaz� în felurite sensuri, l�sând în 
urm� amprenta sa psihic� �i spiritual�. 

Acceptând argumenta�ia c� gestul este o existen�� 
efectiv� extramuzical� ce a luat fiin�� din extinderea proceselor 
ce au loc în con�tiin�a dirijorului, dirijatul modern a desistat la 
preluarea tehnicii dirijatului prin intermediul unor dogme �i a 
impus necesitatea form�rii, individuale, a unui anumit grad de 
con�tien��, a p�trunderii unor legi �i principii prin care se 
descrie modul cum se leag� p�r�ile într-un întreg. Calea 
cunoa�terii dirijatului contemporan se indic� pe baza unui 
vocabular de specialitate, astfel ca fiecare dirijor s� în�eleag� 
muzica �i s� se comporte gestual în conformitate cu datele 
fiin�ei sale, experien�a, interesul, inteligen�a proprie. 

Gestul dirijoral a ap�rut dintr-o necesitate practic� de 
conducere a ansamblurilor muzicale, dar �i din aptitudinea 
muzicianului coordonator de a-�i însu�i o modalitate de 
realizare eficient� �i corect� a partiturii. Gestul s-a dovedit 
capabil s� întruchipeze modalit��ile prin care se exprim� fluidul 
sonor sau discursivitatea acestuia. 

În acela�i timp, gestul dirijoral se conexeaz� cu psihicul 
uman, exprimându-i comenzile, atât cele con�tiente cât �i cele 
incon�tiente. Aceste realit��i profunde ale fiin�ei, con�tientul �i 
incon�tientul, se g�sesc în toate func�iile principale ale gestului 
dirijoral (emitent�, emergen��, empatie etc.). 

�tiin�a gestului dirijoral provine dintr-o activitate de 
concepere �i de crea�ie individual�; ea exprim� o realitate a 
gândirii �i sim�irii dirijorului, gestul dirijoral nefiind prev�zut 
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de c�tre compozitor în partitur� decât (eventual) ca sistem 
metric, indica�ii de tempo, agogic�, dinamic�; tot ce realizeaz� 
dirijorul în actul s�u interpretativ este o pl�smuire personal�, 
real�, str�in� unor inten�ii coregrafice sau pantomimice. 

Prin gestul dirijoral se instaureaz� un tip de comunicare, 
specific�, non-verbal�, care conduce la stabilirea rela�iilor de 
colaborare între dirijorul emitent �i cori�tii implica�i în 
realizarea actului sonor. 

În actul tehnicii dirijorale particip�, într-o apreciabil� 
m�sur�, �i expresia fe�ei, a privirii mai ales, tr�dând emo�iile, 
fr�mânt�rile interioare, determinate de con�inutul �i în�elegerea 
operelor muzicale pe care le interpret�m. De asemenea, mai iau 
parte unele mi�c�ri auxiliare ale capului �i trunchiului dar, 
singurul element cu adev�rat dinamic în activitatea dirijoral� 
r�mâne totu�i gestul. 

Gestul trebuie s� fie corect, sigur, conving�tor, f�r� 
ezit�ri, suplu, expresiv, ca �i cum ar vorbi, expunând tr�irile 
interioare ale executantului. Dirijorul nu poate vorbi în timpul 
unui concert �i nici nu se poate plimba dintr-un loc în altul, lui 
nu-i r�mân decât gestul �i privirea, mimica fe�ei, pozi�iile 
corporale prin care î�i exprim� cu delicate�e �i obiectivitate 
st�rile emo�ionale. 

Pentru a fi generator de reac�ii, pentru a fi credibil �i 
conving�tor în fa�a cori�tilor, dirijorul trebuie s� realizeze 
gesturi �i expresii care s� includ� deopotriv�: claritatea, 
precizia, plasticitatea mi�c�rilor; emiten�a, emergen�a; empatia, 
fluen�a, sincronicitatea; transparen�a la fiin�area uman�; 
impulsul revelator. 

Cu toate aceste calit��i întruchipate într-un singur elan, 
dirijorul ac�ioneaz� - prin mi�carea gestual� esen�ializat� - 
asupra con�tiin�elor alierilor, deschizând calea comunic�rii 
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muzicale cu ajutorul gestului sugestiv �i întruchipativ, euristic 
�i simbolic6. 

Important este ca dirijorul s� �i plac� privirii, s� se 
desf��oare în forme artistice, acestuia cerându-i-se elegan�� în 
mi�c�ri ca �i actorilor �i balerinilor; precum ei, dirijorul 
utilizeaz� gesturile în exprimarea plastic� a muzicii, adic� 
mi�c�rile mâinilor, mimica, mi�c�rile mu�chilor fe�ei �i 
pantomimica, mi�c�rile capului numite mijloace de baz�. 
Explica�iile verbale �i execu�iile model utilizate în timpul 
repeti�iilor se numesc mijloace auxiliare sau suplimentare. 

Premerg�tor contactului pe care îl va avea dirijorul cu 
ansamblul coral exist� un moment de preg�tire a mi�c�rilor 
dirijorale, mi�c�ri desprinse din activitatea de zi cu zi, ce fac 
leg�tura între mi�c�rile naturale �i cele dobândite prin studiul 
principiilor de tehnic� dirijoral�, în vederea coordon�rii triadei: 
inten�ie muzical� interioar�, gest dirijoral, coordonarea 
r�spunsului sonor coral. Aceast� înl�n�uire de mi�c�ri dirijorale 
abordate înainte de tactarea pe scheme dirijorale, se nume�te 
gimnastic� pretactal�. 

Un fapt notabil este ca limbajul dirijoral (alc�tuit din 
expresii ale unui limbaj nonverbal) s� dobândeasc� o 
înc�rc�tur� afectiv� �i s� vehiculeze un mesaj artistic. 

Unii cercet�tori consider�, pe bun� dreptate, c� gesturile 
nonverbale (care pot c�p�ta diverse func�ii în conducerea 
dirijoral� a unui ansamblu) sunt gesturi de exteriorizare a 
preaplinului sufletesc, cu o nuan�� demonstrativ�, de înt�rire �i 
de sus�inere a anumitor afecte. Un solist de oper� îmbin�, în 
timp ce cânt�, gestul teatral static (poza) cu imboldul de a 
exterioriza imaginea poetic� a versului cântat, sau dimpotriv�, 
mimarea unei fr�mânt�ri interioare în timpul în care solistul nu 
cânt�. 

������������������������������������������������������������
6 Ioan Golcea, Gestul cu func�ionalitate de semn, în comunicarea dirijoral�, 
Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2006. 


