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Muzica rdspunde unei necesitdli universale. Dintotdeauna

9i pretutindeni in lume, ea inso[egte viata oamenilor:

arle universale

ceremonii religioase

cdntece de dragoste,

sau militare,

de muncd sau

sdrbdtori 9i dansuri,

de revolte...

Muzicanti antilezi pe stdzile din Guadelupa.

D. I Al-rimul cantec pe care il auzim este
melodia, cel mai adesea suavd, pe care
mamele o fredoneazi la leaginul copilului
lor, pentru a-l inveseli sau a-l adormi.

intotdeauna 9i oriunde
Muzica s-a ndscut probabil o datd cu primii
oameni. Oamenii au lnceput sI ingAne
melodii slujindu-se de propria voce gi de
uneltele lor. Apoi, au confecdonat obiecte
menite sd indeplineasci acest rol. Cele mai
vechi instrumente mrzicale dateazd. din
Paleolitic (cu 10.000 de ani inainte de Hr.):
pietre, trunchiuri de copac scobite, fluiere
gi flaute din os. Dar rolul muzicitin timpul
lungii perioade preistorice rimAne pulin
cunoscut. Pentru cele mai multe civrlizalli,
rnrlzica a avut mai intAi

un rol religios. tn Egipt, in Mesopotamia,
dar 9i in India sau in China, muzica
insuflelea cu ritmul ei toate momentele
imponante din viata indivizilor si a
societdgii. In Occident, muzica a apirut
mai tirzi'tt in Grecia, unde era legatl de
ceremoniile religioase, precum gi de poezie
sau de dans. Pentru grecii antici, muzica
era de obArgie divini: Apolo care ti fermeca
pe zeii din Olimp cu lira lui, sau legenda
poetului-cAntdre! Orfeu, cel care ficea sd

danseze animalele, copacii 9i pietrele,
tltstreazl, grlitor acest rol sacru
al muzicii. Principalele instrumenre
muzicale ale grecilor erau lira, harpa,
litera gi fluierul (aulos). Mogtenitor al
civilizagiilor ebraicl si greco-romani,
cregtinismul a conferit rrruzicii un rol
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in cetdtile Greciei antice, procesiunile religioase erau insotiie de muzicd, iar tinerele fete cAntau imnuri

esenlial in liturghia sa. in Evul Mediu,
muzica s-a diversificar: psalmii gi imnurile
insufleleau vraga cilugdrilor, in vreme ce
trubadurii gi truverii mergeau de la un
castel la altul ;i iqi cAnrau poemele,
acompaniindu-se cu huta sau cu viela.

Cultd 9i populard
Renaqterea a marcat debutul expresiei
muzicale aga cum va fi practicatd p|,ndin
secolul XX. Pe atunci, muzicienii erau
dependengi de unele case princiare;
ei creau m:uzicd religioasd sau profand,
menite sd acompanieze serb;rile Cu4ii.
Participau ast{el la toate evenimentele care
marcheazd, viaga. In paralel cu muzica
,,clasicd", a existat intotdeauna muzica
populard: cAntece din jocurile copiilor,
hore, cAntece de leagdn,
de muncd sau de inmormAntare, cAntece de
dans... Folclorul a inspirat chiar mari
muzicieni din Rusia, Boemia sau

Mai aproape de zei
In India, muzicienii nu aveau nofiunea
,,marilor monumente sonore",
asemdnd.toare celor din Occident. Ei au
preferat sI sublimeze sunetul gi sd epuizeze
toate posibilitiqile emolionale pe care le
provoacd acesta. Coreea, China ;i Japonia
au urmat exemplul Indiei, considerAnd
muzica drept o modalitate de-a te apropia
de zei.

Cdntecele colective din Africa
Africa este leaginul unui numdr
impresionant de tradigii muzicale, care
au in comun ritmuri pline de vigoare,
betute in tobe de feluri gi mdrimi diferite.
Melodia rimAne totuqi elementul
predominant pentru celebrarea cisitoriilor
qi a nagterilor, pentru a invinge bolile 9i
moartea, pentru a insoli munca oamenilor.
OricAt de neobiqnuit sau de banal ar fi un
eveniment, el este aproape intotdeauna
ilustrat printr-un cAntec. t

Muzica gi dansul

Cine nu simte nevoia

de a se migca, de a bate

ritmul cu piciorul, de a-gi

lovi palmele sau de a pocni din

degete, cAnd aude

o melodie veseld gi

antrenantS? Nu se danseazd
peste tot in acelagi fel,

in aceleagi locuri gi nici

din aceleagi motive...

dar ce conteazd? Dansul

9i muzica apropie oameni

loarte diferili. in orice sat

din lume, un bal sau o
petrecere ii invitd pe localnici

sd danseze, desigur, dar 9i sd

se cunoascd, si stea

de vorbd s,i sd-gi exprime

bucuria de a fi impreund.

Ca 9i muzica, dansul poate

li 9i el o artd cult5. Baletul, de

exemplu, este interpretat de

artigti profesionigti, ai cdror
pagi, migcdri gi gesturi necesita

o rigoare deosebiid (dedesubt,

Rudolf Nureiev

in Romeo si Julieta,la Opera

din Paris, in 1995).

Scandinavia secolului
al XIXlea.

Componenla unei orchestre simfonice, aici Orchesta Filarmonice din Miinchen, ajunge la apogeu la slargitul secolului XlX.



Orice materie poate provoca vibratii care se propagi

in aer sub formd de unde sonore. Unele dintre ele sun

regulate, constituind sunetele - elementul de bazd a

oricirei muzici.

ta sunetelor
Mrrri." poate fi definite ca arta de a
combina sunetele intre ele, dupi nigte
reguli care s-au schimbat in decursul
timpului gi care variazd de la o regiune la
alta. Dar ce este un sunet? Cum il descriu

muzicienii qi cum il reprezintl?

Ce este sunetul?
Sunetul este o senzatie

auditivi creati de

vibragii. Produse
prin lovire sau prin

frecare, sunetele au
origini foarte

diferite:
vocea,
miEcarea brusci
a aerului, izbirt ale
materiilor lichide
sau solide, frecarea
de o materie solida.
Instrumentele
muzicale folosesc
cAt mai bine aceste

fenomene.

Bogd[ia sunetelor
Sunetele pot fi clasificate
dupd mai multe
caracteristici: inilgime, intensitate, durati 9i
timbru. De exemplu, pentru a descrie un
sunet, se spune: ,,Am auzit o noti acutI,
destul de puternici gi lung[, cA.ntatdla
vioard". Se disting astfel cele patru elemente
care constituie un sunet: inllgimea lui (acut),

intensitatea (destul de puternic), durata (lung)

9i timbrul (vioard). Iniltimea unui sunet
depinde de frecvenla vibraqiilor pe secundl
(exprimati in he4i); cu cAt ea este mai mare,
cu atit sunetul este mai inalt; cu cAt este mai
joasI, cu atAt sunetul este mai grav.Muzica
folosegte sunete a cdror frecvenld este bine

determinatd gi ordonatd: notele. in scrie.ea
muzicald,, notele sunt agezate pe un pOrtatit

o noti gravd se scrie in p^rtea de jos a
portativului, iar o notl acutl, in partea de

SUS]

note care urci note care coboari

Emisia
simultand

a mai
multor

sunete se

nume$te
acord.

Marele tlompetisl da iazz Dizzy Gillespie folosea
o trompetii pulin obignuita (aici, cu surdind).

Atunci cAnd sunetele sunt pllcute gi se

acordeazd bine impreund, vorbim de

consonanll, uneori insi, ele sunt neplecut
gi avem de-aface cu o disonanql.
Intensitatea determini volumul unui sune
Pe o partiturl, volumul este indicat prin
litere, care sunt iniqialele unor termeni
italieni; pp pentru pianissimo (foarte incet
p (piano, incet), mp (mezzopiano, potrivit
de tncet), mf (mezzoforte, potrivit de tart
{ ({orte, tare), f{ ({ortissimo, foarte tare).

IJneori, intensitatea variazd. in mod



Aldmurile (aici, un ansamblu de cornuri) conferd Janfarei, ca si orchestrei simfonice, sonoritdti strelucitoare.

stegulele; optimile sunt legate intre ele prin
una .[], doui, trei sau patru bare,
atunci cAnd se inldnguiesc intr-o
partiturd. Fiecare dintre acesre note se

imparte in doui: astfel, o norl intreagl
valoreazd, doui doimi, sau parru pitrimi,
sau opt optlml etc.:
o noti intreagd o

doui doimi )
lr

patru pdtnmr J a

\bbboPt optrmr o )'i t

Metronomul

Bdtdile regulate ale

acestui mic

instrument cu forme
piramidald

marcheazd timpii
pentru

executarea

unei bucdli

muzicale.

Ritmul poate

fi c6ntat in
diferiti timpi (tempoul este

viteza unei bucdfi), de la cel

mai lent la cel mai rapid'. largo,

Iarghefto, adagio, andante,

allegro, presfo. lnventat in 181 6

de cdtre germanul Johann

Nepomuk Maelzel, metronomul

permite muzicienilor, atunci

c6nd repeid, sd regleze viteza

de execulie a unei bucdti gi sd

menfind

un tempo regulat.

Diapazonul

CAnd cele doud ramuri

metalice ale acestui instrument

in formd de furcd sunt fdcute

sd vibreze,

se obline o notd care servegte

ca referintd muzicienilor

orchestrei pentru a-9i acorda

instrumentele 9i a putea astfel

sd cAnte la aceeagi indltime.

Aceastd notd

este de obicei nota /a, a

cdrei indllime este predefinite

la 440 de herfi. intr-o orchestrd,

oboistul este

cel care "dd la-u|".

Din familia instrumentelor cu coarde,
viorile produc sunetele cele mai inalte.

progresiv; este vorba atunci de crescendo
(sunetul se amplificd) sau de descrescendo
(sunetul scade).

Durata unui sunet muzical este dati de

forma notelor. Pltratul este forma notei
celei mai lungi, dar se folosegte foarte rar,

cu o durate din ce in ce mai scurtd,
doimea o, pdtrimea., optimef .
gaisprezecimea,\5, treizecidoimea,\,
Eaizecipdtrimea i . Coada optimilor, dupd
cum e simph, dubh, tripld sau cvadruph,
se termind cu una, doud, trei sau patru

Toba, aici in Burundi, Africa.

)

))

)).l) )

Timbrul permite definirea particularitigilor
sonore ale unui instrument sau ale

unei voci. tntr-adevIr, aceeagi notd,
cintatd la vioard sau la trompetl, nu va
avea aceeagi sonoritate, acelagi timbru.
Timbrul unei voci sau al unui instrument
poate fi strllucitor, cald, risunltor,
plin. Putem vorbi astfel de rdsunetul
trompetei sau de sunetul plin gi

cald al violoncelului. t
scoate un sunet limpede Si sec.



Muzica se ascultd, dar se 9i scrie, cu ajutorul notelor,

pe un portativ format din cinci linii. Acest sistem a fost

alcdtuit incepdnd cu Evul Mediu, iar numele notelor a

fost dat de un cdlugdr italian.

tatia muzicala

Pe aceaste partiture din secolul al Xlll-lea,
notele sunt reprezentate prin pdtrate negre.

Not"1i" este folositd pentru scrierea
muzicii. Pentru punerea la punct a

sistemului actual de citire a notelor,
pe un portativ cu cinci linii, a fost
nevoie de mai multe secole.

Notalia modernd
CAntecele tradilionale se rransmit pe cale
orald..Dar, inci din Antichitate, s-a incercar
transcrierea muzicl| fixarea lucrdrilor
printr-o scriere care sl le permiti
muzicangilor gi cAntiregilor sd o ,,cireascI",
si o descifreze. S-au succedar astfel diferite
sisteme de scriere m'vzicald, incepAnd cu
mesopotamienii gi cu grecii, care au pus la
punct un cod ingenios,bazat pe literele
alfabetului.
tn secol.rl al Xl-lea, cilugdnSbenedictin
italian Guido di\rezzo a impus portativul
cu patru linii 9i a folosit prima silabi a

versurilor unui imn latin dedicat SfAntului
Ioan Botezitorul, pentru a-;i aminti numele
gi intonalia notelor:
Ut queant laxis (ut, termen vechi folosit
pentru nota do)
Resonare fibris (re)
Mira gestorum (mi)
Famuli tuorum (fa)
Solve pollurr (sol)
Labii reatum (a)
Sancte Johannes (si)

Notele desenate au aplrut abia in secolul
al XIIIlea. Forma fiecireia (p;trate gi

romburi negre) reprezenta o lungime de
sunet (ung, scurt, minim..). i" Renagtere,
tipografiile au contribuit la generalizarea
notaqiei in intreaga Europi.
In secolul al XV[Ilea, scrierea muzicali
s-a perfeclionat: notele, ovale gi albe, erau
scrise pe un portativ cu cinci linii gi li se

adiugau diferite indicalii (de intensitate, de
tempo, de expresie...), cu ajutorul unor
cuvinte luate adesea din italiani.
tn lerile anglo-saxone gi germanice, se

practica sistemul elaborat de Bach, care
folosea litere pentru a scrie norele: A (1"),
B (si), C (do), D (re), E (-1, F (f"), c (sol).

Gitirea notelor
Forma notelor (doime, pdtrime, optime...)
indicd durata, valoarealor; locul pe care il
ocupd pe portativ arati indllimea lor. La
inceputul fiecdrui porrariv, un simbol
muzical,, numit cheie, servegte drept punct de
reper pentru a determina inllgimea
gi numele notelor inscrise pe el, usurAnd astfel
descifrarea. Existd opt chei, dar cele mai
utilizate sunt cheia de sol (a doua linie
pornind din partea de jos a portativului) 9i
cheia de fa (a patra linie). De obicei, vocea sau
instrumentele acute folosesc cheia sol, iar cele
grave, cheia fa. Astfel, la pian, mAna dreaptl



Paniture ilustratd dintr-o culegere de cantece religioase 9i profane din secolul al xvl-lea

mAna dreaotl n
I 

-

cheia de sol tr:

folosegte de obicei cheia de sol pentru a cA.nta
notele acute (mai spre dreapta claviaturii),
iar mAna stAngd citeqte in cheia de fa 9i cAnti
notele mai grave (a stAnga claviaturii):

intervalul situat intre doud claoe albe
aldturate este de un semiton. tnr.. do Ei re,
intervalul este de un ton, deoarece intre
cele doul se aflA o clapd neagrd; intre mi
gi fa este un interval de un semiton,
pentru ci cele doui clape albe se succed.
Notele pot fi alterate, adici urcate sau
coborAte cu un semiton gi, uneori, cu un
ton. Diezul # ridice nota cu un semiton.
Pe claviatura pianului, un do diez este
a;adar clapa neagri c^re urmeazd clapei
albe corespunzdtoare
lui do.
Bemolul ll coboare
nota cu un semiton,
in timp ce becarul $
anuleazd.un diez I

sau un bemol
gi restabileqte
valoarea inigiah
a notei. Pentru
a ugura citirea,
notele sunt
grupate in
mdsuri, fiecare
fiind separati
printr-o bari
de md.sur5,

iar bara duble
indicl sfArgitul
I - 

..Ducatrl. I

Dirijorul

Rolul dirijorului este acela

de a coordona execulia
instrumentigtilor gi,

in acelagi timp, de a da o

interpretare proprie lucrdrii. in
secolul al XVlll-lea,
dirijorul canta in acelagi timp la
un instrument (in general, la
clavecin sau Ia vioard). Dirijorul

modern a aperut incetul cu

incetul in secolul al XIX{ea, pe

mdsurd ce operele muzicale

deveneau tot mai complexe, iar

orchestrele, din ce in ce mai

numeroase. Hector Berlioz
(1803-1 869), Richard Wagner
(1813-1883) au fost dirijori

de mare valoare. Dupd 1850,

au apdrut dirijorii care
nu erau s,i compozitori.

Printre marii dirijori

contemporani, pot fi citali
Hebert von Karajan,

Claudio Abbado (aldturi),

Riccardo Muti, Seiji

Osawa... Exi$e gi

" femei dirijor:

Nadia

Boulanger,

r I care era gi

compozitoare,

Sarah

Caldwell,

Claire Gibault,

Djo Djeung

Rim...

mAna stAngI
cheia de fa

-5Ir-
-Z--

il) -. I

Partiture-manuscris de Mozart,
extrasd din Opera Cosi fan tutte.

Exist[ $apte note, care merg de la cea mai
gravdla cea mai acuti: do, re, mi, fa, sol, la,
si. Aceasti serie, incepAnd cu do gi

desf;qurAnd totalitatea notelor pA.nF, la
urmitorul do, formeazi gama lui do major:

Aceasti gamd, executati de mai multe ori
pe claviatura unui pian, este sesizati cu
uquringd, pentru ci ea corespunde clapelor
albe. Distanga muzicald. inrervalul, care
separd doud sunete, se misoard in tonuri ;i
in semitonuri. Pe claviatura pianului,


