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1. Locul artelor în gândirea esteticã medievalã

Evul Mediu este cunoscut ca fiind perioada cea mai bogatã în domeniile
filozofiei, teologiei ºi artei, cu toate ramurile lor (literaturã, picturã,
arhitecturã ºi muzicã).

Dacã, în domeniul artelor figurative, rodul gândirii medievale îºi spune
cuvântul ºi astãzi prin patrimonii inegalabile lãsate umanitãþii, în
domeniul artei muzicale, prezenþa aspectului practic ºi cel teoretic este la
fel de abundentã. Un Ev Mediu fãrã muzicã nu s-ar putea concepe, aºa
cum nu s-ar putea concepe un Ev Mediu fãrã filozofie ºi fãrã teologie,
picturã, arhitecturã etc. Dacã ar fi sã definim încã de la începutul acestei
consideraþii Evul Mediu, una dintre cele mai potrivite definiþii ar fi cea a
lui Gérard Denizeau: perioada de maximã comuniune dintre filozofie,
teologie ºi arte .1

Care este elementul ce a realizat aceastã comuniune? Concluziile
comune la care s-a ajuns în urma cercetãrilor din diferite domenii de
gândire ºi creaþie au fost cã ideile de bazã din Evul Mediu au fost stabilite
de timpuriu ºi transmise de la o generaþie la alta, prin intermediul
teologiei. Artele în acest „tot” erau subordonate concepþiei filozofico-
teologice generale a vremii. Deosebirile erau mai mult de naturã
metodologicã, însã concluziile erau mereu comune .2

A existat o singurã mare controversã doctrinalã în domeniul picturii;
iconoclasmul din secolele VIII-IX. Însã ºi aceastã controversã a fost cu
privire la venerarea imaginilor, ºi nu la pictarea ºi motivarea originii lor.

În concluzie, Evul Mediu, în afarã de controversa iconoclasmului, nu a
cunoscut controverse majore. Divergenþele se reduceau, de cele mai multe
ori, la amãnunte.

Este posibil sã se înþeleagã cã prezenþa unitãþii ar fi fost datã doar de
rodul religiozitãþii. Religioasã era ºi arta anticã. Arta medievalã nu a fost

 G. DENIZEAU, Larousse, Meridiane, Bucureºti 2002, 2.1

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, Meridiane, Bucureºti 1978, 195.2
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în întregime teologicã sau doar de orientare teologicã. Noutatea a constat
în faptul cã Evul Mediu depindea de o religie diferitã de cea din
antichitate: creºtinismul care, prin dogme precise, a imprimat artei o
direcþie precisã. Ideea centralã în artã era cã frumosul derivã din
Dumnezeu ºi trebuie sã reflecte frumuseþea divinã; codul dupã care se
ghida arta era dezvãluirea adevãrului moral pe care îl propunea, adicã
adevãrul frumosului în artã sã fie cât mai conform cu frumosul divin, sã
îndemne spre bine ºi spre contemplaþie ºi sã fie o copie cât mai fidelã a
inefabilului .3

2. Muzica în concepþia filozofico-teologicã de la începutul
Evului Mediu

De la bun început, trebuie precizat cã primul mileniu creºtin ºi
începutul mileniului al II-lea, pânã în secolul al XIII-lea (momentul
apariþiei ºi impunerii muzicii polifonice), a fost predominat de aspectul
speculativ despre muzicã. Muzica era privitã mai mult sub aspect
speculativ decât din punct de vedere practic. Partea practicã, muzicienii
care practicau muzica erau consideraþi inferiori celor ce fãceau speculaþii
despre muzicã. Muzicianul ideal nu era cel care practica muzica, ci cel care
ºtia sã vorbeascã despre muzicã, sã creeze idei despre muzicã, ºi nu
melodii. Iacob din Liège fãcea urmãtoarea afirmaþie: „Acela este muzician
adevãrat ºi desãvârºit, care posedã muzica teoreticã, îndrumãtoarea celei
practice. În aspectul ei principal, muzica e mai degrabã speculativã decât
practicã” .4

 Artizanul (artifex) muzical era considerat de multe ori un falsificator
al armoniei muzicale din univers, ca urmare a faptului cã el încerca sã
reproducã ºi sã creeze el însuºi o muzicã, fapt pentru care muzica lui era
numitã artificialis. Gil de Zamora împãrtãºeºte aceeaºi idee: 

Trebuie ºtiut cã este numit muzician nu acela care produce cu mâinile muzica,

ci cu adevãrat muzician este acela care, datoritã înclinaþiei sale naturale,

discutã despre muzicã ºi explicã înþelesul acesteia pe baza unor anumite

principii raþionale. Cãci orice artã ºi ºtiinþã este în mod natural mai demnã de

cinstire decât meºteºugul care se desãvârºeºte cu mâinile ºi strãdania

meºteºugarului .5

A gândi ºi a exprima idei despre muzicã era idealul.

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 426.3

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 203.4

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 204.5
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Aceastã concepþie a fost pãrãsitã începând cu secolul al XIII-lea,
perioadã în care începe sã se impunã muzica polifonicã ºi cea cu caracter
laic. Muzica nu mai era un patrimoniu unic al Bisericii. Ea a început sã
prindã un dublu contur: pe de o parte, a început sã iasã din sfera Bisericii
ºi sã fie prezentã în ambientul laic, iar pe de altã parte, a început sã
introducã în Bisericã parfumul polifoniei, prin bogãþia împletirii mai
multor voci. Primatul muzicii gregoriene ºi a monodiei a început sã cedeze
în favoarea altor forme muzicale polifonice noi. 

Este, de asemenea, perioada în care se impun nu cei care creeazã idei
despre muzicã, ci cei care creeazã melodii. Aspectul speculativ continuã în
gândirea scolasticilor ºi, în paralel, se dezvoltã aspectul practic, începe sã
abunde creaþia muzicalã. Idealismul concepþiei antice ºi din prima
perioadã medievalã este înlocuit de aspecte practice ºi de atitudini
concrete ale Bisericii faþã de muzicã.

Teoria muzicalã medievalã din prima parte a Evului Mediu a fost un
patrimoniu la care au contribuit cei mai mari gânditori, muzicologi, în
acelaºi timp, clerici sau monahi ai Bisericii Occidentale. 

În conþinutul scrierilor lor erau dezvoltate, în special, argumente care
în mod uzual sunt numite matematico-acustice (distanþa dintre intervalele
muzicale ºi raportul consonanþã-disonanþã), filozofice (natura ºi originea
muzicii), psihologice (efectele muzicii asupra oamenilor) .6

2.1. Concepþia matematico-acusticã

Concepþia medievalã despre muzicã a fost o preluare a concepþiei antice
despre muzicã. Teza principalã era cã esenþa muzicii stã în proporþie ºi
numãr, idee preluatã de la pitagoreici. Ideea a fost preluatã ºi asimilatã
de Casiodor care afirma cã musica est disciplina, quae de numeris
loquitur . Gânditorii medievali legau muzica mai strâns de matematicã7

decât de esteticã, deºi o priveau ca pe o artã, pentru ei, era mai mult o
ºtiinþã . Convingerea lor era cã tot ce e suav în melodie e produs de numãr8

prin mãrimile fixe ale sunetelor: „Îmi dau seama cã nimic altceva nu place
sufletului ºi nimic nu produce frumuseþe în afarã de intervalele raþionale
ale diferitelor sunete, care, strânse împreunã, produc dulceaþa melodiei

 R. ALLORTO, Nuova storia della musica, Ricordi, Milano 2000, 70.6

 Muzica este disciplina care vorbeºte despre numere.7

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 334.8
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muzicale. Nu diferitele sunete produc dulceaþa armoniei, ci relaþiile
sunetelor ºi proporþiile lor” . Aceastã concepþie a fost dominantã.9

Muzica nu era doar corelatã cu matematica, ci era o ramurã a
matematicii. Astfel, conceptul de proporþie a devenit conceptul central în
muzicã, iar fiindcã despre proporþie se ºtia cã derivã din realitate, teoria
muzicii a fost privitã ca o ramurã a teologiei existenþei. Oriunde existã
armonie sau un raport numeric adecvat, existã muzicã (consonantia
habetur in omni creatura) .10

2.2. Concepþia filozoficã

Care era natura ºi originea muzicii? Cu privire la originea muzicii, de-a
lungul istoriei au fost diferite concepþii. În general, muzica era atribuitã
divinitãþii. Însã care era natura ºi în ce subzista muzica era o problemã ce
i-a provocat atât pe filozofii antichitãþii, cât ºi pe cei medievali.

Iacob din Liège spunea urmãtorul lucru: „Muzica, în general, se aplicã
în mod obiectiv tuturor, lui Dumnezeu ºi creaþiilor sale spirituale sau
fizice, cereºti ºi omeneºti, ºtiinþelor teoretice ºi celor practice” .11

De la aceastã concepþie universalistã s-a trecut la o altã întrebare: în
ce subzistã muzica? Concepþia despre muzicã s-a divizat astfel în trei
secþiuni: musica mundana (muzica din univers), musica humana (muzica
din om) ºi musica instrumentalis (muzica nãscutã din operele omului) .12

Teoria aceasta, preluatã de la pitagoreici, a fost universal acceptatã de
teoreticienii muzicali medievali.

Musica mundana era acea muzicã a sferelor, a universului, o muzicã ce
crea echilibru între sferele universului; musica humana era acea muzicã
din sufletul omului care consta în armonia lãuntricã; musica
instrumentalis era muzica inventatã de om ºi produsã cu ajutorul
instrumentelor muzicale. Astfel, medievalii au împãrþit natura muzicii în
douã: muzica artificialis (tot ce era creat de om în domeniul muzical) ºi
musica naturalis (muzica din univers, echilibrul, armonia universului).

Scolasticii, plecând de la aceastã distincþie, priveau muzica umanã,
instrumentalã, ca provenind din adevãratul izvor al muzicii universului.
Artistul, muzicianul, nu ar putea crea la rândul lui o muzicã decât dacã

 Ioan Scotus ERIUGENA, De divisione naturae musicae: PL 122, 965.9

 În orice creaturã existã consonanþã.10

 IACOB DIN LIÈGE, Speculum musicae (Oglinda muzicii), 86, ed. Grossmannn, II, 122.11

 Aurelianus DE MOÛTIERS-SAINT-JEAN, Musica disciplina, 3, ed. Gerbert, I, 32.12
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s-ar inspira din muzica, din armonia universului. Creaþia umanã nu este
nimic altceva decât o imitare a muzicii universului.

2.3. Concepþia psihologicã

Muzicologul ºi clericul Guido d’Arezzo, din secolul al XI-lea, în tratatul
sãu, Micrologus de Musica, redã poate cel mai frumos, la începutul
mileniului al II-lea al creºtinismului, efectele pe care le produce muzica
în inima ascultãtorului. În esenþã, ideile lui sunt preluate din concepþia
anticã a grecilor despre efectele muzicii. La greci, concepþia psihologicã
despre efectele muzicii a luat denumirea de doctrina etosului muzical. În
ce consta aceastã doctrinã a etosului muzical? Ea indica relaþiile existente
între unele aspecte ale limbajului muzical ºi determinatele stãri ale
sufletului . Doctrina a fost elaboratã în ambientul ºcolii pitagoreice ºi13

dezvoltatã sistematic, începând cu secolul al V-lea î.C., de cãtre filozofii
Damone, Platon ºi Aristotel.

Guido d’Arezzo (995-1050), preluând gândirea greacã anticã, a elaborat-
o ºi a redat-o analizatã din douã puncte de vedere: obiectiv ºi subiectiv. În
creaþia muzicalã trebuie sã se þinã cont atât de factorul obiectiv, adicã de
armonia eternã, cât ºi de factorul subiectiv, adicã de gustul ascultãtorului.
Nu se poate separa calitatea obiectivã a unei muzici de calitatea
subiectivã, emoþionalã pe care o are în comun ºi cu alte arte ce se percep
prin miros ºi vãz: „Nu este de mirare cã auzul se delecteazã cu
diversitatea sunetelor, cãci ºi privirea se bucurã de felurimea culorilor, ºi
mirosul de diversitatea parfumurilor, ºi limbii îi plac schimbãrile
gusturilor” .14

Un alt muzicolog medieval, Jean de Muris, în tratatul Musica, vorbeºte
ºi el despre aspectul emoþional al muzicii: „Este inerent muzicii ca prin ea
însãºi sã fie o desfãtare pentru toþi” .15

Adam din Fulda, în tratatul Musica, se îndreaptã spre efectul creat de
o muzicã bunã, ºi anume o conduitã moralã corectã ºi materializarea
raþiunii existenþei muzicii: lauda lui Dumnezeu. „Muzica, prin mãsura
exactã ºi egalã a numerelor, îi face pe oameni drepþi ºi egali în comportãri.
Învioreazã spiritul, predispune cugetele spre acceptarea efortului,

 R. ALLORTO, Nuova storia della musica, 38.13

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.14

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.15
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dobândeºte, în cele din urmã, pentru suflet mântuire, cãci, dintre toate
artele, ea a fost fãcutã spre a-l lãuda pe Domnul” .16

3. Muzica în concepþia filozofico-teologicã scolasticã

Am afirmat mai sus cã partea a doua ºi finele Evului Mediu, din punct
de vedere muzical, au fost dominate de aspectul practic. Aspectul teoretic
nu a lipsit nici el în gândirea scolasticilor, dar s-a supus unei idei generale
despre artã. Teoria muzicalã nu-i mai preocupa atât de mult pe gânditori
sub aspectele ei de proporþionalitate dintre intervale, cosmice, filozofice,
sau psihologice, ci din punct de vedere al evoluþiei limbajului ºi tehnicii
componistice. Totuºi, se impun câteva idei filozofice centrale.

Scolastica nu a neglijat problemele estetice ale artei. În sistemul de
gândire scolastic, muzica era supusã unei concepþii generale despre arte.

Robert Grosseteste a fost primul estetician franciscan din secolul al
XIII-lea care a argumentat esteticul în artã din trei puncte de vedere,
matematica fiind la bazã. 

Artele, spunea el, trebuie sã cuprindã trei lucruri: logicã, muzicã ºi

matematicã; toate cer o exprimare corectã, pentru care e necesarã logica;

armonie, mãsurã ºi ritm, care necesitã muzicã; ºi matematicã, deoarece, în

operele lor, artiºtii fie divizeazã ceea ce în naturã e legat, fie introduc ordine

ºi aranjament, fie dau lucrurilor forme, lucru pentru care e nevoie de

aritmeticã ºi geometrie . 17

Giovanni di Fidanza, cunoscut sub numele de Bonaventura, contureazã
un alt tip de orientare, cea dominicanã, susþinutã ºi de Toma de Aquino.
El spunea cã „artistul nu poate crea, ci doar transforma; doar Dumnezeu
este cel care creeazã cu adevãrat. Totuºi, o operã de artã începe în mintea
artistului ºi existã acolo ca idee pânã când artistul o realizeazã ºi-i dã
formã” .18

Toma de Aquino, reprezentantul cel mai autorizat în filozofie al
scolasticii atinge incidental problema artei în scrierile sale. El merge pe
aceeaºi linie a artelor, în general, unde include ºi muzica. Adoptã cuvântul
artã pentru toþi artiºtii care creeazã ceva, care, dupã regula corectã a
raþiunii lor, ajung la produsul finit al artei prin anumite mijloace fixe.
Apar totuºi douã noutãþi în concepþiile sale: conceptul de valoare în sine
a artei, indiferent de calitãþile morale ale artistului; „în artã nu se cere ca

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.16

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 326.17

 BONAVENTURA, Sententiae, D, 7, 2, q. 2.18
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artistul sã procedeze bine, ci sã facã o operã bunã”, pentru cã valoarea
operei de artã rezidã în calitãþile obiective ale operei propriu-zise; ºi
conceptul operativ: artele propriu-zise nu sunt arte „speculative”, ci
„operative” .19

În paralel cu aceste opinii filozofice ale marilor gânditori din a doua
jumãtate a Evului Mediu, nu au lipsit nici reacþiile din partea oamenilor
Bisericii la apariþia noutãþilor muzicale care depãºeau canoanele neatinse
de secole ale Bisericii. 

Apariþia polifoniei creeazã primele reacþii în sânul Bisericii. La început
ea întâmpinã chiar opoziþii. Papa Ioan al XXII-lea, într-o bulã din anul
1324, îºi exprimã îndoielile cu privire la noua muzicã polifonicã ce
pãtrundea tot mai mult în Biserica Catolicã: 

Unii adepþi ai noii ºcoli... se strãduiesc sã producã, prin notaþii noi, melodii de-

a-dreptul rod al invenþiei lor, în dauna muzicii tradiþionale [gregoriene],

introduc moliciune femeiascã prin acest discant al lor [prima melodie care

acompania melodia gregorianã – polifonia în primul stadiu], ºi au ajuns pânã

acolo încât sã dispreþuiascã principiile fundamentale ale antifonarului ºi

gradualului... Muzica se nãpusteºte fãrã odihnã, îmbatã urechea fãrã a

tãmãdui sufletul... ºi evlavia e datã uitãrii . 20

Reacþii de acest tip nu au lipsit în faþa unor fenomene de transformare
muzicale inerente, ºi cum ele erau verificate în laboratorul cel mai la
îndemânã, care era mediul bisericesc, era fireascã opoziþia.

În timp ce în zona filozoficã ºi cea bisericeascã oficialã se acceptau sau
se refuzau pãrerile ºi noutãþile din domeniul artei, într-o altã lume a
muncii ºi a tãcerii mãnãstireºti, numeroºi cãlugãri franciscani sau
benedictini, înclinaþi spre muzicã, puneau bazele teoretice ºi practice ale
muzicii care lua amploare. 

Aºa cum tratatele filozofice ºi teologice abundau, la fel de numeroase
au început sã devinã ºi cele muzicale. În majoritatea dintre ele, monahii
analizau, transformau ºi inventau elemente noi ale limbajului muzical
scris, vocal sau instrumental. Redau în continuare câþiva autori ºi titluri
de tratate muzicale: Johannes de Garlandia, cãlugãr de origine englezã
care a predat la Paris ºi Toulouse, a scris tratatul De musica mensurabili
positio (cca. 1240) ; Frank din Köln a scris tratatul muzical Ars cantus21

mensurabilis (cca. 1260) ; Johannes de Muris a scris tratatul muzical Ars22

 TOMA DE AQUINO, Summa teologiae, I, II, q. 57, a. 5-1.19

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 198.20

 Despre locul muzicii mãsurate.21

 Arta cântului mãsurat.22
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novae musicae (1319) ; Philippe de Vitry a scris tratatul Ars nova musicae23

(1320) ; Marchetto da Padova, cu tratatul muzical Pomerium in arte24

musicae mensuratae (cca.1321) .25

Exemplele ar putea continua în aceastã direcþie. Tratatele muzicale
sunt numeroase ºi o datã cu apariþia Renaºterii ºi a tiparului, ele încep sã
circule, reprezentând un instrument util în mâna atât a muzicienilor
teoreticieni, cât ºi a celor practicieni.

Concluzie

Ca un rezumat la cele expuse mai sus, se poate spune cã arta din a
doua jumãtate a Evului Mediu îºi avea, de fapt, o esteticã proprie,
deosebitã de cea a teoreticienilor. Pictorii ºi sculptorii nu se interesau prea
mult de ideile înalte elaborate de filozofi sau de canoanele ce legau sau
dezlegau manifestãrile lor artistice, iar aceºtia, la rândul lor, nu erau
preocupaþi prea mult de operele lor. Unii discutau despre frumosul etern
ºi dimensiunile filozofice ale artei, ceilalþi decorau palatele suveranilor cu
o frumuseþe de tipul cel mai temporal; unii speculau armoniile muzicale
din univers ºi dãdeau naºtere la ideile grele despre muzicã, în timp ce alþii
produceau melodii care dãinuie ºi bucurã sufletul ºi astãzi; unii se
opuneau noutãþii de teama de a nu pierde fundamentul motivaþiei lor –
operele trecutului –, în timp ce alþii creau capodopere ca sã-ºi demonstreze
existenþa lor în aceastã lume ºi Bisericã; unii credeau doar cu mintea
lucruri pe care nu le puteau depãºi, fiindcã ei le creaserã, în timp ce alþii
creau lucruri pe care le înþelegeau ºi care puteau sã ajungã la mintea
omului. 

În definitiv, Evul Mediu a fost un „Da” ºi „Nu” continuu. Chiar dacã
opiniile erau diferite, rezultatele erau mereu aduse la unison. Ce alimenta
aceastã realitate? Continua legãturã a gândirii filozofice, teologice ºi
artistice cu divinul; raportul vertical continuu dintre om ºi Dumnezeu.
Dumnezeu, artizanul prin excelenþã, care a creat atâtea frumuseþi, era
motivaþia tuturor artizanilor de a imita actul primar al lui Dumnezeu, ºi
mai mult, de a imita frumuseþea divinã prin toate mijloacele pe care arta
le avea la dispoziþie.

Care este locul muzicii în familia artelor? Poate cuvintele cele mai
potrivite sunt ale lui Adam din Fulda, citat mai sus, care spune

 Arta noii muzici.23

 Arta nouã a muzicii.24

 Pauza muzicalã în arta cântului mãsurat.25
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urmãtoarele despre muzicã: „Învioreazã spiritul, predispune cugetele spre
acceptarea efortului, dobândeºte în cele din urmã pentru suflet mântuire,
cãci, dintre toate artele, ea a fost fãcutã spre a-l lãuda pe Domnul”.


