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Muzicalitate supremă în sfera gândirii...
Niels Bohr

Meditaţia muzicală să fi e 
prototipul gândirii în genere?

Oare a urmărit vreun fi losof 
un motiv până la capăt,

 până la epuizare şi până la limita lui, 
aşa cum o face un Bach sau un Beethoven?

Gândire exhaustivă există 
numai în muzică.

Emil Cioran

MUSIC AND THE NEW WORLD OF 
SCIENCES

Modern science is undergoing a radical revision 
epochal phase of its traditional paradigm. With the 
unprecedented discovery of quantum physics, scien-
tists’ interest has focused largely on the new world 
that is called subatomic reality. The result has created 
a new scientifi c picture of the world. Everything is go-
ing through a fundamental reconceptualization. There 
have emerged new sciences in the spirit of the new 
vision of reality, and traditional sciences, in this res-
pect, reconsider their epistemological basis. The same 
thing is to make it about music as the science of music 
relates directly and entirely to the new principles of 
the theory of knowledge. The author undertakes an 
attempt to include the science of music in the today’s 
scientifi c approach.

Musicology being placed face to face with some 
basic science about life, human, consciousness, evo-
lution (philosophy, quantum physics, systemic bi-
ology, modern psychology, educational sciences) 
and showing similarity in terms of basic principles, 
the author demonstrates that the phenomenon of the 
musical sound is successfully enrolled in the modern 
epistemological discourse. Moreover, the music as its 
nature may become a priority in knowing the laws of 
life (in the spirit of this tradition for several centuries 
and its modern achievements). The author also outli-
nes some perspective directions of interdisciplinary, 
polidisciplinary and transdisciplinary  music dimen-
sions: philosophical, musicological, psychological, 
pedagogical and general scientifi c.

.

Introducere
Orice problemă, pentru a căpăta consistenţă 

şi obiectivitate, trebuie abordată în contextul unui 
anumit sistem de referinţă. Sistemul în cauză poate 
fi  diferit în funcţie de domeniul pe care-l reprezin-
tă (de exemplu, muzica în contextul fi losofi ei), de 
gradul de generalitate sau de nivelul sistemului (de 
exemplu, muzica în contextul paradigmei moderne 
a culturii sau a educaţiei etc.).

În studiul de faţă ne propunem să tratăm muzi-
ca în contextul epistemologiei moderne. Or, feno-
menul sonor muzical poate fi  raportat pe deplin la 
principiile noii teorii a cunoaşterii. Pe de  o parte, 
muzica, după natura sa, conţine în sine aceste prin-
cipii, pe de alta, principiile respective sunt generate 
de structura „muzicală” a lumii: legile muzicii stau 
la baza a tot ce există, de la universul mare la uni-
versul mic şi invers, tot ce există îşi afl ă refl ecta-
re în muzică. „Lumea este o muzică”, „viaţa este o 
muzică”, „totul este muzică”, au afi rmat gânditorii 
tuturor timpurilor, lucru pe care îl demonstrează cu 
prisosinţă ştiinţa modernă.

Muzica, în virtutea importanţei sale existenţiale 
pentru om, trebuie privită din perspectiva abordă-
rilor ştiinţifi ce moderne ale lumii, vieţii, omului. 
Emil Cioran, raportându-se la problema muzicii sub 
aspectul ei fi losofi c, afi rmă: „Dacă, în ordinea spi-
ritului, am vrea să cântărim reuşitele Europei de la 
Renaştere şi până-n zilele noastre, izbânzile fi loso-
fi ei nu ne-ar reţine atenţia, fi losofi a occidentală ne-
fi ind cu nimic superioară celei greceşti, hinduse ori 
chineze. În cel mai bun caz, ajunge la nivelul lor în 
câteva puncte. (...) Lucrurile stau altfel în ce priveş-
te muzica, această mare răscumpărare a lumii mo-
derne, fenomen fără echivalent în nicio altă tradiţie. 
(...). Prin muzică, Occidentul îşi dezvăluie chipul şi 
atinge profunzimea. Dacă nu a creat o înţelepciune, 
nici o metafi zică numai a lui, şi nici măcar o poezie 
absolut singulară, în schimb în creaţia muzicală şi-a 
proiectat întreaga originalitate, rafi namentul şi ca-
pacitatea de inefabil (...). Fără muzică, Occidentul 
n-ar fi  produs decât un stil de civilizaţie oarecare, 
previzibil. Când îşi va face socoteala fi nală, doar 
muzica va sta mărturie că nu s-a irosit în zadar, că 
într-adevăr are ceva de pierdut”.1  Muzica nu este 
doar artă, ea este o realizare de vârf a gândirii, a 
spiritului uman în general, un fenomen suprem prin-
tre lucrurile create de om. Prin abordarea ei doar ca 
fenomen estetic (ca ceva „frumos” şi ”plăcut”), mu-
zica îşi poate pierde măreţia şi universalitatea sa  – 
ceea ce constituie ea pentru om ca fi inţă spirituală.

1  Cioran şi muzica. Bucureşti, Editura Humanitas, 1997,
 p. 88-89.
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Paradigma nouă a ştiinţei
Spiritul lumii contemporane a generat noi teo-

rii ştiinţifi ce care diferă radical de cele tradiţiona-
le. Postulatele ştiinţei bazate pe cartezianism şi pe 
fi zica clasică sunt revizuite în mod fundamental. 
Obiectul interesului ştiinţifi c a devenit, în fond, mi-
crouniversul, care a substituit în mare parte interesul 
clasic pentru macrounivers. S-a născut fi zica nouă, 
cuantică (supranumită şi „ondulatorie”, altfel spus, 
„muzicală”), iar, odată cu ea, perceperea-interpreta-
rea-explicarea cuantică a lumii, naturii, vieţii, evolu-
ţiei.2 Multe legi care, după cum se considera, stăteau 
nestrămutat la baza macrouniversului obiectiv, s-au 
arătat a fi  incapabile să explice realitatea cuantică. 
Însăşi lumea omului (socială) a devenit alta. Legile 
noi ale teoriei ondulatorii au condus la revizuirea 
unor legi ale gândirii, ale psihologiei umane. Locul 
modernismului l-a luat postmodernismul, care în 
sens direct inversează sau chiar anulează principiile 
fundamentale ale culturii tradiţionale.3 Totul trece 
printr-o transformare fundamentală, implicit con-
ştiinţa, iar, odată cu ea, comportamentul omului şi 
multe forme ale activităţilor sale vitale. 

Teoria relativităţii şi cea cuantică au strămutat 
reprezentările despre lume ale lui Descartes şi New-
ton. A fost pus sub semnul întrebării fundamentul-
cheie al fi zicii clasice – obiectivitatea. Primele des-
coperiri ale noii fi zici au fost legate, în primul rând, 
de o criză a percepţiei noii realităţi cuantice, şi, în 
ansamblu, de o criză existenţială. Descoperirea uni-
versului subatomic necesita un sistem nou de con-
cepţii asupra lumii pentru ca aceasta să fi e înţeleasă. 
S-a dovedit că nu există doar o singură realitate – 
există mai multe realităţi (sau nivele de realitate).4 
Diverse nivele de realitate presupun, respectiv, di-
verse modalităţi (nivele) de percepţie.

Astăzi, când înşişi fi zicienii au mers mai departe 
de modelul tradiţional, este timpul ca şi celelalte şti-
inţe să-şi revadă (să-şi lărgească) fi losofi a sa, baza 
epistemologică. Acest lucru se referă şi la ştiinţe-
le despre muzică: muzicologia, estetica muzicală, 
psihologia muzicală, fi losofi a muzicii, pedagogia 
muzicii etc. Ştiinţa muzicii nu poate să rămână în 

2  A se vedea: Capra Fr. Taofi zica. Bucureşti, Editura Tehnică, 
2004; Niculescu B. Transdisciplinaritatea. Iaşi: Polirom,1999.
3 Epistemologia postmodernismului (J.-L. Moigne) include 
în sine trei elemente: gnoseologia – care este statutul cunoş-
tinţelor? (sunt ele absolute sau relative, au un caracter intern 
sau extern în raport cu omul, sunt ele un „dat”, sau sunt create 
de om etc.), metodologia – cum ajung cunoştinţele la om (sunt 
transmise sau sunt generate de el însuşi) şi etica  – care este 
sensul cunoştinţelor, valoare lor (de ce omul are nevoie de cu-
noştinţe?).
4  Nicolescu B. Op. cit.

urmă sau să evite participarea la acest proces ştiinţi-
fi c global. Aceasta ar conduce-o la marginalizare, în 
timp ce ea ar putea deveni una din ştiinţele priorita-
re în cunoaşterea legilor ascunse ale existenţei.

Principiile noii epistemologii şi muzica
Înaintarea de la cartezianism şi de la principiile 

fi zicii clasice, adică, de la concepţia mecanicistă, 
la interpretarea sistemică (dinamică) a naturii, 
vieţii, gândirii a condus la conştientizarea faptu-
lui că universul nu este o maşină constituită din 
elemente separate, dar un organism „viu” şi uni-
tar-armonic. Proprietăţile de bază ale modelelor 
materiei, ale particulelor subatomice pot fi  înţelese 
doar în termeni de mişcare, de interacţiune şi de 
transformare. Toate cele spuse sunt proprii şi artei 
sonore: muzica este un fenomen dinamic. Esenţa 
muzicii, după cum se ştie, se afl ă nu atât în sunete, 
cât în inepuizabilele şi diversele forme ale mişcării 
şi interacţiunii lor.

Cunoaşterea la nivel cuantic include în sine, 
în calitate de element indispensabil şi determi-
nant, omul ca observator, conştiinţa lui. Noua 
fi zică a constatat că structurile de bază ale lumii 
materiale sunt determinate de modul în care pri-
vim la ele: modelele observate ale materiei nu sunt 
altceva decât refl ecţia modelelor mintale. „Noi 
cunoaştem obiectele sub forma metodelor de gân-
dire despre obiecte”, observă M. Minsky.5 Dispa-
re dualitatea carteziană „corp / materie – sufl et / 
conştiinţă”. Niciodată nu putem vorbi ceva despre 
natură (realitatea obiectivă / obiect), nevorbind în 
acelaşi timp şi de noi înşine. Nicio cercetare nu 
poate face abstracţie de acţiunea valorilor subiec-
tive. În muzică acest principiu este unul de bază: 
mesajul (conţinutul) lucrării muzicale nu este un 
„dat obiectiv”, el este creat de (în) conştiinţa com-
pozitorului, interpretului, ascultătorului. „Experi-
enţa muzicală nu este un obiect, pe care compozi-
torul îl pune în partitură, interpretul îl transportă, 
iar ascultătorul îl primeşte şi îl consumă” (…). Ea 
“întotdeauna poartă un caracter individual”, afi r-
mă G. Orlov.6 De aici, polisemantismul mesajului 
muzical, multitudinea variantelor de interpetare a 
lucrării muzicale etc. 

Particulele subatomice nu sunt obiecte (în 
sensul clasic al noţiunii), dar sunt relaţii dintre 
obiecte. Trecerea de la obiecte la relaţii are un im-
pact determinant pentru ştiinţă în general.7 Orice 
5 Minsky M. Music, mind and meaning. In: Computer Music 
journal, v.5, nr.3, 1981, p.28.
6 Орлов Генрих. Древо музыки. Санкт Петербург. Изд-во 
Композитор, 2005, с. 16.
7 Gregory Bateson consideră că relaţiile trebuie să constituie 
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lucru trebuie defi nit nu izolat, dar în raport cu alte 
lucruri. La nivel subatomic relaţiile şi interacţiu-
nile între părţile întregului sunt mai importante, 
decât părţile înseşi. „Există mişcare, dar, ca rezul-
tat, nu există lucruri în mişcare; există acţiune, dar 
nu există actori; nu există dansatorii – există doar 
dansul”.8 Noi am adăuga: există muzica, există in-
terpretarea, dar „nu-i” interpretul. Lucrarea muzi-
cală la fel este o reţea de evenimente („muzicale/
sonore”) intercorelate. În muzică (pentru a-i înţe-
lege sensul) trebuie receptate nu sunetele în sine, 
ci raporturile de diferit gen dintre sunete, deoarece 
anume ele sunt aici unităţile de conţinut. Aceasta 
este ceea ce se numeşte „auzire (şi interpretare) in-
tonaţională” a muzicii. Intonaţia muzicală conţine 
în sine în formă concentrată relaţii de diferit tip: de 
înălţime, metroritmice, modale, armonice, dinami-
ce, timbrale etc. De aici, caracterul ei „impalpa-
bil”, „eteric”, suprafi zic.9

Reducţionismul10 este înlocuit astăzi de ho-
lism11, care tratează lumea ca un tot întreg şi care 
constată că fenomenele şi obiectele diferenţiate de 
noi au un anumit sens numai în cadrul întregului. 
Holismul este o încercare de a folosi experienţa 
emisferei drepte, completarea funcţiilor raţionale 
ale gândirii stângi cu funcţii neliniare şi intuitive 
ale gândirii drepte. „Terenul” muzicii (al gândirii 
muzicale) este, în fond, emisfera dreaptă, care cu-
prinde fenomenul (obiectul, procesul) în totalitatea 
şi indivizibilitatea sa. Gândirea dreaptă poartă un 
caracter polisemantic, sistemic, polifonic. Dacă 
emisfera stângă „vorbeşte”, atunci emisfera dreap-
tă „cântă”, dacă stânga „priveşte/vede” „pe ori-
zontală” (pe direcţie concavă), atunci cea dreaptă 
baza pentru orice defi niţie şi că acest lucru trebuie explicat co-
piilor încă de pe băncile şcolii (Cf: Capra F. Momentul adevă-
rului. Bucureşti, Editura Tehnică, p. 81).
8  Capra F. Op. cit.,  с. 95.
9 În legătură cu aceasta însuşire a intonaţiei muzicale D. Hristov 
în monografi a «Теоретические основы мелодики» (Москва, 
1980) constată că apar serioase difi cultăţi în încercarea de „a 
pătrunde în universul melodiei prin metode ştiinţifi ce”, care 
„îşi ascunde legităţile (...), lunecând din mrejele analizei pro-
fesionale” (с.11-12). În cazul melodiei (a muzicii în general) 
acţionează legi „ascunse”. 
10 Convingerea că toate aspectele fenomenelor complexe pot 
fi  înţelese prin reducerea lor la elementele din care sunt con-
stituite. 
11 De la grec. ὅλος, – „întreg, integru”. Părintelui holismului 
modern Jan Smuts îi aparţin frazele sacramentale că întregul 
este mai mult decât suma părţilor lui şi că forma superioară a 
integrităţii organice este personalitatea umană. Dar încă Hippo-
crat considera că omul este un microcosmos în macrocosmos, 
iar până la el, Lao-Tse afi rma că poţi cunoaşte universul fără a 
ieşi din propria curte. 

„ascultă/aude” „pe verticală” (pe direcţie convexă) 
etc.12

Elementele subatomice ale materiei sunt, 
în esenţa lor, „polisemantice”, prezentându-se 
omului sub aspect dual: ca particulă şi ca undă 
(în funcţie de felul cum „privim” la ele, cum le in-
terpretăm). La nivel subatomic elementele/obiectele 
tari se transformă în modele dinamice, vibraţionale. 
În mecanica cuantică fenomenele apar ca probabili-
tăţi şi se asociază cu mărimi care iau forma undelor; 
ele sunt identice cu formulele matematice aplica-
te pentru descrierea, de exepmplu, a unei corzi de 
chitară care vibrează sau a fl uctuaţiilor sonore.13 
În muzică tonul la fel are formă duală: ca particu-
lă materială şi ca „eter supramaterial”, ca vibraţie 
interioară.14 Muzica este în acelaşi timp „natură” şi 
„supranatură”.15 Forma lucrării muzicale la fel este 
duală: forma-schemă şi forma-proces;16 la fel, for-
ma-text şi forma-sunare;17 la fel, forma teoretică şi 
forma psihologică18 etc.

Descoperirea de către ştiinţa modernă a iden-
tităţii dintre structura materiei şi structura gân-
dirii se explică prin rolul fundamental al conştiinţei 
în procesul de cunoaştere (observare). O particula-
ritate determinantă a teoriei cuantice este conştien-
tizarea faptului că omul are menirea nu numai de 
a observa (studia) însuşirile proceselor subatomice, 
dar şi de a le genera. În muzică are loc un proces 
analogic: omul nu numai ascultă (urmăreşte) de la 
o parte discursul muzical, dar construieşte, în con-
ştiinţa (imaginaţia) sa, conţinutul acestui discurs – 
imaginea artistică. 19 (Aici, în fond, îşi face prezenţa 
constructivismul – o altă teză a ştiinţei moderne). 
„Еlectronul nu are calităţi obiective în afara con-
ştiinţei mele”, afi rmă fi zica cuantică. Acelaşi lucru, 

12 Noi examinăm această problemă în monografi a: Gagim Ion. 
Dimensiunea psihologică a muzicii. Iaşi. Timpul, 2003, p. 99-
103.
13  Capra Fritjof.  Momentul adevărului. Bucureşti, Editura 
Tehnică, 2004.
14  A se vedea: Орлов Г. Op. cit., p. 286-287.
15  A se vedea: Лосев А. Музыка как предмет логики. In: 
Лосев А.Ф. Из ранних произведений. Москва, 1990, с. 195-
392.
16  Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград, 
Музыка, 1971.
17 Noi tratăm acest subiect în lucrarea. Gagim Ion. Introducere 
în muzicologia dinamică. (Cu titlu de manuscris).Bălţi, Biblio-
teca Ştiinţifi că a USB „Alecu Russo”, 2006. 
18  A se vedea: Gagim Ion. Dimensiunea psihologică a muzicii, 
Iaşi: Timpul, 2003, p. 216 – 223.
19  Atragem atenţia la asemănarea lingvistică a noţiunilor de 
„imagine” şi „imaginaţie”. Imaginea apare şi se constituie în 
imaginaţie şi numai acolo. 
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după cum se ştie, se întâmplă şi în cazul imaginii 
artistice-muzicale.

Particulele subatomice (modelele dinamice) 
se prezintă, în acelaşi timp, ca „pachete de ener-
gie”. În muzică sunetul, motivul, intonaţia-nucleu a 
lucrării etc. sunt la fel „pachete de energie.20 Mode-
lele dinamice creează anumite structuri stabile care 
constituie la nivel macroscopic substanţa materială. 
În muzică această substanţă macroscopică este for-
ma lucrării.21

Între particulele subatomice (modelele di-
namice) interacţionează forţele de atracţie şi 
respingere. Acest proces este greu de vizualizat, 
după cum afi rmă fi zicienii, dar el este foarte necesar 
pentru perceperea şi conştientizarea fenomenelor 
subatomice. Un fenomen analogic în muzică este 
modul (cu procesele sale gravitaţionale intrasonore: 
sunetele stabile şi instabile), care la fel nu poate fi  
reprezentat-vizualizat sub formă de text (ca şi gama, 
de exemplu), dar poate fi  doar intonat, cântat, sono-
rizat. Modul muzical în general se prezintă ca un 
micromodel al universului: în centru se  afl ă toni-
ca (soarele), în jurul căreia se „rotesc” (după legile 
gravitaţiei) celelalte elemente („planete”).

Un alt principiu al structurii / confi guraţiei 
lumii este cel holografi c: întregul este codifi cat 
în fi ecare din părţile sale. Sunetul este holograma 
universului.22 Sunetul muzical, la rândul său, este o 
hologramă a muzicii, el include în sine (în formă 
ascunsă şi concentrată) elementele ei de bază: me-
losul / melodia (înălţimea sonoră), armonia (sune-
tele armonice ale sunetului muzical), modul (câm-
pul gravitaţional dintre sunetele armonice), ritmul 
(mişcarea pulsatorie a sunetului), timbrul (culoarea 
sunetului), dinamica (intensitatea sonoră) ş.a.m.d. 

Pentru a exprima natura dinamică a realităţii, 
David Bohm a formulat (prin analogia hologramei) 
noţiunea de holomişcare (Holomovement)23 din 
necesitatea de a cerceta nu structura obiectelor, dar 
structura mişcării. În muzicologie este cunoscută 
20  Însăşi tonul muzical este o unitate energetică. Ton, de la  
gr. ”tonos” şi lat. „tendo” se traduce ca „întindere”, „tensiune”, 
„energie” – fi zică-fi ziologică şi psihică-spirituală. Intonaţie = in 
+ ton, adică „intrare în ton”, în tensiunea lui psihică. A intona 
înseamnă a intra în energia tonului. 
21  Reamintim că încă Ernst Kurth la începutul sec. XX a între-
prins tentativa de a aborda muzica (forma muzicală) ca energie 
psiho-sonoră. 
22  Lumea este materie în mişcare. Dar orice mişcare produce 
sunet (vibraţie). Astfel, în afara sunetului (vibraţiei) nu există 
materie. Sunetul, deci, este un element fundamental şi indis-
pensabil al existenţei, conţinând în sine însuşirile de bază ale 
acesteia. 
23 Bohm David. Quantum Theory. New York: Prentice Hall, 
1951.

una din tezele ei fundamentale: esenţa muzicii este 
mişcarea (muzica fi ind un fenomen dinamic-proce-
sual). În muzică esenţialul nu sunt „structurile”, ci 
mişcarea lor în timp.24  De aici, caracteristicile de 
bază ale imaginii muzicale (conţinutului muzicii): 
„devenire”, „constituire” „dezvoltare”, „dramatur-
gie”, „procesualitate”, „dinamism”.

Fizica modernă caracterizează materia nu ca fi -
ind pasivă şi inertă, ci prezentându-se ca un neîntre-
rupt „dans al energiei” cu anumite ritmuri (modele 
ritmice). Trecerea conceptuală de la structură la 
ritm este o altă teză fundamentală a noii ştiinţe. Ca-
tegoria de ritm joacă un rol esenţial în dezvoltarea 
(constituirea) noii viziuni holistice asupra lumii. 
Procesele şi stabilitatea sunt compatibile numai în 
cazul când produc modele ritmice – fl uctuaţii, osci-
laţii, ondulaţii. Expresia individuală a unei persoane 
la fel are la bază formule ritmice: vorbirea, mişcările 
corpului, gesturile (inclusiv în actul de interpretare 
muzicală), respiraţia etc.25 Diversele modele ritmice 
nu sunt altceva decât expresia unuia şi aceluiaşi ritm 
– a pulsului interior, ascuns.26 Rolul fundamental al 
ritmului se extrapolează şi asupra percepţiei, a co-
municării senzoriale: când privim la un lucru, cre-
ierul transformă vibraţiile luminii în pulsaţii ritmice 
ale neuronilor. Transformări analogice se produc şi 
în cazul percepţiei auditive. Ritmul este unul din 
elementele defi nitorii ale muzicii. Aici el se mani-
festă în diverse forme şi la diverse nivele ale pânzei 
sonore: de la ritmul motivului iniţial până la ritmul 
compoziţional al întregii lucrări.27 

Noua biologie (defi nită ca „sistemică”) de-
monstrează că fl uctuaţiile sunt determinante pentru 
dinamica autoorganizării organismelor. Ele sunt 
baza ordinii în lumea vie: structurile organizate 
sunt generate de modele ritmice. Denis Noble în 
cartea sa „The Music of  Life. Biology Beyond the 
Genome” („Muzica vieţii. Biologia de dincolo de 

24  Este larg cunoscută teza lui E. Hanslick precum că muzica 
reprezintă în sine „forme sonore în mişcare”.  
25  S-a constatat că organismul uman funcţionează în baza a 
circa 300 de ritmuri (Волков Ю., Поликарпов В. Человек. 
Энциклопедический словарь. Москва: Гардарики, 1999).
26 Ritmul la fel joacă un rol important în diverse tipuri de co-
municare interpersonală. Fiecare dialog verbal „ascunde” un 
ritm subtil, bazat pe sincronismul micromişcărilor partenerilor. 
O sincronizare analogică are loc în comunicarea dintre copilul 
nou-născut şi mamă (să ne amintim aici de rolul legănatului 
şi, respectiv, al cântecului de leagăn), precum şi între perechile 
de îndrăgostiţi. Pe de altă parte, antipatia, opoziţia şi lipsa de 
armonie apar în cazul când ritmurile partenerilor în comunicare 
nu sincronizează (nu “armonizează” – comunicării îi lipseşte 
“muzicalitatea”). 
27 A se vedea, de exemplu: Назайкинский Е. Логика 
музыкальной композиции. Москва, Музыка, 1982.
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gene”) compară organismul cu o „orchestră fără 
dirijor”.28 Organismul creşte, se dezvoltă, se consti-
tuie în timp ca o creaţie muzicală. Astfel, muzica şi 
organismul viu se fondează pe aceleaşi principii ale 
constituirii şi funcţionării.

După modelul fi zicii cuantice şi al biologiei 
sistemice, psihologia modernă îşi mută atenţia 
de la structurile psihice la procesele psihice, ul-
timele stând la baza celor dintâi. Mulţi psihologi 
şi psihoterapeuţi descriu dinamica mintală în no-
ţiuni caracteristice fl uxului de energie. (Ei iau ca 
punct de reper nu gândurile-judecăţile, ci trăirile). 
Mişcarea, dinamismul, trecerea neîntreruptă a unei 
stări (a unui proces) în alte stări (în alte procese) – 
aceasta este natura psihicului. Psihicul nu este „me-
canism”, „aparat”, „schemă”, „structură” (viziune 
carteziană), ci „organism”, „sistem viu”, „fenomen 
în mişcare”; el nu este „fapt”, dar „act” („proces-
eveniment”), nu este „moment”, „concluzie”, dar 
„mişcare-devenire” (Heidegger, Bergson, Ey ş.a.)29. 
Procesele psihice sunt „ca melodia”, constată  M. 
Merleau-Ponty.30 Psihicul funcţionează în baza unui 
„principiu ritmo-dinamic”.31 Astfel, este evidentă 
analogia naturii psihicului şi a muzicii.32 În legătură 
cu necesitatea conştientizării noilor fenomene s-a 
născut un interes sporit pentru studiul emisferei 
cerebrale drepte cu caracteristicile sale specifi ce, 
necesare pentru înţelegerea acestor fenomene. Gân-
direa muzicală, la fel, este „gândire-proces” dar nu 
„gândire-ecran”, „gândire-mişcare” dar nu „gândi-
re-concluzie”, ea nu este „lac” ci „râu”.33 Ea este 
gândire a emisferei drepte, cu caracteristicile sale: 
sincretism, sincronism, paralelism, polisemantism, 
28  Noble Denis. The Music of  Life. Biology Beyond the Ge-
nome. 2006. Anterior (în 1993) D. Noble a publicat o carte cu 
titlul „Logica vieţii”, dar în noua sa carte cuvântul „logica” l-a 
înlocuit cu cel de „muzica”, considerând că organismul func-
ţionează şi se dezvoltă anume după legile muzicii, dar nu ale 
logicii. 
29  Bergson Henri. Eseu despre atele imediate ale conştiinţei. 
Iaşi, Polirom, 1998; Ey Henry. Conştiinţa. Ediţia a  II-a. Bucu-
reşti, Editura Ştiinţifi că, 1998.
30  Merleau-Ponty Maurice. Phenomenologie de la perception. 
Paris, Gallimard, 1971.
31  Psihologia operează cu noţiunea de „potenţialitate” – ca-
racteristică a infl uxului nervos, ce se poate înregistra sub formă 
de undă scurtă. (Dicţionar Enciclopedic de Psihologie. Coord. 
Ursula Şchiopu, Bucureşti, Editura Babel, 1997, p.527). Din 
acest motiv, în psihologie se operează cu termenul de „psiho-
ritmie”.
32  De aici şi întâietate în acţiunea sa asupra universului interi-
or, după cum arată cercetările. 
33 La ascultarea unei simfonii, de exemplu, ne interesează nu cu 
ce se va termina lucrarea (ultimul ei acord, „concluzia fi nală”), 
dar mişcarea-curgerea discursului, constituirea lui în timp, pe 
care îl trăim, la fel, în timp. 

caracter continuu, neliniar, holistic, euristic, holo-
grafi c etc.34

Concluzii 
Cele afi rmate ne conduc implicit la necesitatea 

cercetării/studierii muzicii de pe poziţiile epistemo-
logiei moderne pe următoarele (cel puţin) direcţii 
de perspectivă:

Filosofi că• , în planul tratării muzicii ca o fi -
losofi e specifi că – sonoră, ca hermeneutică auditivă 
(şi temporală), ca semantică sonoră, ca un gen spe-
cifi c de cunoaştere – cunoaştere de tip muzical.35

Muzicologică, • în planul elaborării unor 
noi subdirecţii: 1) Muzicologia dinamică (sau func-
ţională), unde elementele şi aspectele muzicii vor 
fi  elucidate (caracterizate / prezentate) în forma 
lor vie, în multitudinea inepuizabilă a interrelaţii-
lor, interacţiunilor şi interdependenţei lor, cu rolul 
(funcţia) de a comunica un anumit mesaj; în mu-
zică fi ecare element al ei „vorbeşte”, se adresează 
ascultătorului, îl invită la „dialog”.36 2) Muzicologie 
sonoră (auditivă), cu accentul pe „auditivă” (alături 
de cea vizuală, după partitură) în analiza muzicii. 
Una din metodele de analiză a muzicii ar putea de-
veni aici analiza auditivă a discursului sonor (ală-
turi de analiza teoretică tradiţională).37 Necesitatea 
34  A se vedea: Gagim Ion. Dimensiunea psihologică a muzi-
cii... p. 244-252.
35 Este grăitoare în acest sens conferinţa ştiinţifi că pe o proble-
mă similară: «Звучащая философия» (Сборник материалов. 
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003). 
A se vedea unele comunicări din cadrul acestei conferin-
ţe: М.Р. Зобова. Звучит ли сегодня философия? p. 88-91; 
Т.А. Акиндинова. «Звучащая философия»:  о тенденциях 
движения в истоpическом вpемени, p. 5-8; А.С. Клюев 
Музыка как звучащая философия, p. 99-100; А.К. Секацкий. 
Партитура неслышимой музыки, p. 160-178. 
    La fel, problema cercetării muzicii sub aspect fi losofi c a fost 
scoasă în discuţie pe paginile revistei  «Советская музыка» 
în anii 1988-1989, genericul ei fi ind: «Музыкальная наука: 
какой ей быть сегодня?”. Participanţii la discuţie au ajuns 
la concluzia că ştiinţa de viitor a muzicii este fi losofi a muzi-
cii. (A se vedea: Клюев А.С. Будущее музыкознания. // 
Методология гуманитарного знания в перспективе XXI 
века. Материалы международной научной конференции. 18 
мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск 
№12. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 
2001, с. 294 — 296).
36  În titul lucrărilor lui Boris Asafi ev  (Б. Асафьев) «О 
направленности формы у Чайковского» (Избр. Труды. – М: 
АН СССР, 1954, т.2, p. 64-70), «Композитор-драматург П.И. 
Чайковский» (tot acolo, p. 57-63) ş.a.
37 În lucrarea Dicţionar de muzică (Editura Ştiinţa, 2008) am 
inclus această noţiune, propunând totodată una din posibilele 
defi niţii (p.20). În acest sens ne putem reaminti de termenii lui 
B. Asafi ev „urmărirea muzicii” («наблюдение музыки») şi 
„descoperirea muzicii” («обнаружение музыки»).

Ştiinţe interdisciplinare
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dezvoltării muzicologiei pe subdirecţiile propuse se 
afl ă la ordinea zilei.38

Pedagogică• , în planul elaborării unei noi di-
recţii a domeniului – pedagogia auzului (alături de 
„pedagogia văzului”, pe vectorul căreia îşi realizează 
demersul ştiinţa tradiţională a educaţiei).39 În legătură 
cu aceasta devine actuală necesitatea reconsiderării 
unor principii şi metode ale educaţiei/instruirii muzi-
cale, unde obiectul general de studiu ar fi  nu „Muzi-
ca”, dar „Eu şi Muzica”. Aceasta modifi că principial 
metodologia predării şi însuşirii muzicii, aducerea ei 
în sânul epistemologiei moderne.

General-ştiinţifi că• , în planul cercetărilor 
inter-, poli- şi transdisciplinare la hotarul cu alte şti-
inţe: fi losofi a (gnoseologia, metafi zica, hermeneuti-
ca ş.a.), psihologia (studierea proprietăţilor gândirii 
drepte – intuitive, neliniare, holistice, euristice etc., 
ca fi ind actuală astăzi40, utilizarea posibilităţilor mu-
zicii / experienţei muzicale a copilului în dezvolta-
rea unor însuşiri generale de personalitate prin „mu-
zicalizarea” acesteia în sens larg, nu doar specifi c.

O abordare a muzicii din perspectivele propuse 
în acest studiu va situa ştiinţa ei în rândul ştiinţe-
lor de frunte, iar fenomenul muzical îşi va căpăta 
importanţa adevărată pentru omul modern în opera 
de cunoaştere şi transformare a vieţii, a societăţii, a 
speţei umane.

 
38  Problema a fost formulată într-un plan asemănător mai 
înainte, în contextul aceleiaşi discuţii «Музыкальная наука: 
Какой ей быть сегодня?» din revista «Советская музыка» 
(1988 – nr. 11,  p. 83-91; 1989 – nr. 1, p. 71-77; nr. 2,  p. 38-43; 
nr. 5, p. 82-89; nr. 8, p. 48-54.). Participanţii au formulat ideea 
că viitorul muzicologiei trebuie să fi e o teorie a muzicii, care va 
include cunoştinţe de ordin teoretic, istoric, psihologic şi altele 
despre arta muzicii. V. Meduşevsky: „“În prezent se observă un 
interes nu numai pentru anumite discipline muzicale, în parte, 
ci pentru un tablou integru al muzicii şi pentru rolul ei în si-
tuaţia de astăzi”. M. Mughinstein: „La orizont apare conturul 
unei muzicologii sintetice, în care ştiinţa într-un mod miraculos 
se contopeşte cu arta, iar stihia artei – cu stihia vieţii însăşi”. 
(Клюев А.С. Op. cit.).
39 Despre problema „pedagogiei auzului” a se mai vedea: 
Гажим И. Музыка как великая педагогика // „Mузыкально-
педагогическое образование на рубеже ХХ и ХХI веков”. 
Материалы VIII Международной Конференции. Москва, 
МПГУ, 2004, с. 146-153. 
40 Actualmente tot mai mult se accentuează necesitatea dezvol-
tării unor noi tipuri de gândire, a unei noi logici. A se vedea, de 
exemplu, lucrările lui Eduard de Bono, care propune modalităţi 
de dezvoltare a „gândirii paralele”, a „gândirii nestandard”, a 
„gândirii laterale”, a „logicii apei” ş.a. (http://www.debono.
ru).
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