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INTRODUCERE

1. Relaţia dintre arta şi ştiinţa sunetelor
Muzica - arta sunetelor - constituie un mijloc specific de exprimare şi
impresionare de care omul se serveşte din timpuri preistorice. ,,Ea este un
grai - cum afirma George Enescu - în care se oglindesc, fără putinţă de
prefăcătorie , însuşirile psihice ale omului şi popoarelor”.
Dezvoltând continuu elementele sale de expresie, muzica a ajuns la
un înalt grad de manifestare a simţirii şi gândirii umane a cărei capacitate de
reflectare şi oglindire a vieţii afective a înrâurit nespus de mult omenirea
contribuind - împreună cu celelalte domenii ale culturii - la cunoaşterea şi
transformarea omului şi a lumii înconjurătoare.
Poporul român, iubitor profund şi sincer al acestei arte, deţine un
inestimabil tezaur muzical - sub forma creaţiei populare şi culte -,
manifestându-se, totdeauna, extrem de sensibil la frumuseţile şi la forţa de
impresionare a muzicii.
Mesajul muzical - imaginea specifică - se compune cu ajutorul
sunetelor; universul sonor constituie deci domeniul din care muzica îşi
procură materia primă pe care o prelucrează şi organizează, după criterii
tehnice şi estetice proprii, transformând-o în acel expresiv limbaj al sunetelor,
capabil să comunice idei, gânduri, sentimente, emoţii.
Transformările materiei sonore în imagini vii, grăitoare, producătoare de
emoţii pe care şi le asumă muzica în cadrul procesului de creare şi interpretare
a operei de artă, sunt, evident, transformări de calitate - în muzică, sunetele se
învestesc cu forţă emoţională -, dar ele pornesc, în mod obiectiv, de la
elementele pe care ştiinţa despre sunet - în speţă acustica - le oferă muzicii.
Aşadar, muzica aparţine, prin natura sa, activităţii spirituale a omului;
ea îşi are, însă, fundamentul şi pornirea de la acele date ştiinţifice ale acusticii
care explică şi condiţionează fenomenul artistic în toată complexitatea sa.
De aceea, înaintea oricărui principiu teoretic muzical, se cer cunoscute
noţiunile esenţiale de ordin ştiinţific (acustic) privind substanţa sonoră, care
fac parte integrantă din teoria muzicii, ca expresie a raportului intim şi
organic dintre arta şi ştiinţa sunetelor.
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2. Definirea sunetului ca fenomen complex
Tot ceea ce auzim poartă numele generic de sunet. Acesta este
produsul natural al vibraţiilor materiei elastice care compune corpurile în
cazul că acestea sunt acţionate pentru a vibra fie pe cale naturală, fie pe cale
mecanică, fie prin intervenţia directă a omului.
Aparent, simplu ca sens, fenomenul sonor - prin care înţelegem atât
sunetul muzical, cât şi zgomotul - cuprinde în sine trei aspecte distincte :
fizic, fiziologic şi psihologic.
Fiecare dintre aceste aspecte ale fenomenului sonor evoluează în zone
diferite: fenomenul fizic în natură, cel fiziologic în organism (la nivelul
simţurilor), iar cel psihologic în zona afectiv-emoţională a fiinţei umane.
a. Producerea vibraţiilor în natură şi propagarea lor în mediul ambiant,
până la organul auditiv, alcătuiesc fenomenul sonor fizic ce se desfăşoară
după legi obiective, deci, în afara conştiinţei noastre şi independent de ea.
b. Receptarea vibraţiilor de către auz şi comunicarea acestora
sistemului nervos central constituie latura fiziologică a fenomenului. Acum,
vibraţiile din natură devin sunet, îmbrăcând un caracter subiectiv datorită
prelucrărilor la care le supune organismul uman, ce reacţionează în mod
diferit la impulsurile vibratorii din afară, uneori variind de la om la om.
c. Reflectarea senzaţiilor auditive în conştiinţa omului şi transformarea
lor în stări afective, emoţionale constituie latura psihică a fenomenului.
Asupra psihicului nu acţionează însă sunetele luate izolat, ci numai
într-o organizare şi concepţie artistică, deci, constituite în limbaj, adică în
acel mod specific de comunicare pe calea operei muzicale de artă.
O evoluare izolată a sunetului rămâne strict în cadrul senzitiv (la nivelul
simplei senzaţii de sunet), fără a produce stări de natură afectivă, emoţională.
Sub aspect fiziologic, sunetul este prezent, desigur, şi la alte vieţuitoare,
pe când reflectarea lui pe tărâm psihologic aparţine numai omului, singura
fiinţă care are capacitatea de a trăi - prin mijlocirea operei de artă - fenomenul
pe plan superior, deci şi cu rezonanţe interioare de natură psihică.
Întrucât tratarea pe plan psihologic a fenomenului sonor presupune
consideraţii ample – de sinteză – în cadrul mai multor discipline şi domenii,
vom analiza – ca preocupare de prim ordin – aspectele sale fizice şi
fiziologice prin acele idei de bază ce interesează, în mod deosebit, domeniul
teoriei muzicii.
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