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REZUMAT 
În Grecia Antică, cele şapte arte liberale erau predate etapizat. În cadrul ansamblului 
Trivium („trei căi”), se predau gramatica, logica şi retorica. Etapa superioară, Quadrivium 
(„patru căi”), asamblare atribuită lui Boethius în sec. al VI-lea e.n., era formată din 
aritmetică, geometrie, muzică şi astronomie. În zilele noastre, muzica este intens cuplată 
în continuare cu ştiinţele exacte şi cu cele umaniste în numeroase studii interdisciplinare. 
Am considerat că, alături de alte metode de analiză muzicală, explorarea faptelor prin 
prisma raţionamentelor logicii ataşează şi pe această cale muzica de obiectivitatea 
ştiinţelor. Tocmai pentru că este sublimă, permisivă şi nemărginită datorită subiectivităţii 
umane, muzica oferă posibilitatea ordonării ei cu uşurinţă în limitele unei cercetări 
ştiinţifice. Cuplajul logică-muzică este deci prezentat într-un tipar de lucru binecunoscut, 
începând cu observarea unui fapt şi terminând cu viziunea predicţiilor. 
 
Cuvinte cheie 
Muzică, logică, interpretare, adevăr, fapt 
 
INTRODUCERE 
Structura unui demers ştiinţific oarecare se validează datorită înlănţuirii unor metode de 
cercetare, verificare şi predicţie într-un domeniu, fiecare dintre aceste metode participând 
cu subsecţiunile ei metodologice. 
 Ordinea procedurilor epistemologice nu poate fi schimbată pentru că s-ar nega însăşi 
esenţa interogaţiilor şi toată cercetarea s-ar împotmoli în paradoxuri. Spre exemplu, 
pentru a căuta un model universal compatibil cu o realitate cercetată inclusă în model, 
trebui mai întâi făcută o afirmaţie legată de observarea unui fapt. Sau, bunăoară, pentru a 
demara un studiu în urma trasării unei ipoteze, trebuie întâi verificată falsificabilitatea 
ipotezei. 
 Aplicarea unor raţionamente provenite din logică asupra fenomenelor şi proceselor 
muzicale în cadrul unei cercetări interdisciplinare a pornit de la întrebarea: este muzica 
sau nu capabilă să deţină un potenţial de convergenţă a concepţiilor de creaţie cu 
gândirea logică?  
 Având ca material de lucru istoria şi ca metodă analiza evoluţiei stilurilor muzicale, 
demersul ştiinţific pare să favorizeze posibilitatea de a apropia, într-o oarecare măsură, 
actul creator de obiectivitate. Acesta din urmă rămâne, în concepţia noastră, o combinaţie 
de imanent cu transcendent. Dar, deoarece verbul a crea este determinat nu numai de 
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verbul a percepe ci şi de verbul a judeca, se constată într-un final că activitatea mentală 
apelează fără tăgadă la raţionamentele descrise de logică, deci poate fi privită şi prin 
această prismă. 
 
Natura semiotică a adevărului în ştiinţă 
O propoziţie este elementară dacă se sprijină pe cei doi poli elementari ai săi: obiectul şi 
expresia sau semnul şi functorul.  
 În semiotică, adevărul se exprimă în cele mai simple moduri de a fi exprimat, prin 
propoziţiile elementare. Pentru ca o propoziţie să fie elementară, un obiect (un semn) 
trebuie să fie însoţit de o expresie (un functor). Obiectul însoţit de expresia sa alcătuieşte 
astfel o propoziţie elementară, formată din unul sau mai multe semne şi din cel puţin un 
functor. Semnul fără functor nu are cinetică, asemănător unei muzici care încă nu a 
început să fie cântată. Functorul fără semn nu are nume, asemănător unei muzici la care 
cunoaştem doar tempo-ul, fără să ştim propriu-zis ce se cântă. Semnul şi functorul doar 
împreună încheagă o structură semiotică sau muzicală. 
 Orice adevăr în ştiinţă este (rămâne) un adevăr provizoriu, valabil până la 
contrazicerea lui de următoarea ipoteză devenită teorie. Teoria este o ipoteză verificată în 
mod repetat de mai multe experimente, pe baza căreia se pot face prognoze. Ce este 
adevărul? Orice adevăr este format cel puţin din propoziţii elementare. Ce sunt 
propoziţiile elementare în semiotică? Într-o cercetare ştiinţifică operăm doar cu afirmaţii 
şi interogaţii ale căror functori transformaţionali pot modifica expresiile obiectelor. 
 Dacă raţionamentele logicii sunt valabile peste tot şi lumea e oriunde, atunci 
propoziţiile semiotice sunt şi ele universale în măsura în care sunt logice şi se referă la 
starea lumii. Muzica verbalizată surprinsă în toate laturile ei prin cel puţin propoziţii 
elementare, se poate bucura de universalitate, verificându-se printr-o cercetare ştiinţifică, 
încă o dată în plus datorită universalităţii lumii şi a logicii (Carnap, 2003). Totul în starea 
lumii şi în lumea sonoră se manifestă binar: din punctul de vedere al obiectului care este 
purtat, despre care se poate spune că există tocmai pentru că este purtat; precum și din 
punctul de vedere al mişcării, despre care se poate spune că există tocmai pentru că 
mişcarea comportă un obiect. 
 Semnul şi functorul; sau obiectul şi expresia; sau sunetul (cu timbru şi intensitate) şi 
durata sa; sau partitura şi interpretarea alcătuind o propoziţie elementară, produc un fapt 
(artistic). Pentru ca faptul să se producă, functorul trebuie să selecteze dintr-o gamă 
variată de aspecte obiectuale. Respectiv, pentru ca faptul să se producă, semnul trebuie să 
selecteze dintr-o gamă variată de posibilităţi expresive. Dacă faptul se produce datorită 
întrunirii condiţiei suficiente a relaţiei semnului cu functorul, propoziţia este adevărată. Iar 
dacă faptul nu se produce, propoziţia respectivă este falsă. Deci, despre fapte afirmăm că 
au loc sau nu au loc, iar despre propoziţii afirmăm că sunt adevărate sau false în funcţie de 
fapt. Aparatul metodologic al unei cercetări ştiinţifice care determină gradul de adevăr al 
cercetării se configurează ca lume posibilă semiotică a cercetării. Lumea ansamblului 
factorilor determină valoarea unei cercetări compusă din propoziţii adevărate sau false.  
 Cât de valoros este un adevăr? Fără să ne propunem să analizăm aici noţiunile de 
adevăr, lume şi valoare, afirmăm doar că propoziţiile adevărate au diferite valori date de 
metodologia ştiinţifică, adică de starea lumii ideatice, semiotice. 
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METODA 
Observarea unor fapte 
Demersul ştiinţific se poate structura datorită observării unor fapte. Observaţia într-o 
investigaţie se rezumă la a atrage atenţia şi a incita prin relevarea unei realităţi ce urmează 
a fi cercetată empiric. Cu ajutorul observaţiei se constată existenţa unui eveniment care 
stârneşte curiozitatea. 
 Enunţul observaţiei ar fi următorul: Perioadele istorice ale concepţiilor sonore nu se 
juxtapun, ci se suprapun. Aceasta înseamnă că segmentul temporal final al unei concepţii 
sonore oarecare este concomitent (diacronic) cu segmentul temporal de început al 
următoarei concepţii sonore. 
 
Formularea unor probleme 
Din observarea faptului că perioadele istorice ale concepţiilor sonore nu se juxtapun, ci se 
suprapun, fapt ce se petrece într-o anumită realitate testabilă, decurg întrebările legate de 
relaţia dintre obiectul observat şi subiectul observator. Propoziţiile dubitative au rolul de a 
formula problemele, mai târziu implicate în structura demersului ştiinţific. În domeniul 
muzicii, fiind formulate ca probleme, rămân în continuare a se supune proceselor 
ştiinţifice noţiuni ca: densitatea reprezentanţilor din fiecare curent stilistic; momentul de 
început şi de sfârşit al fiecărui curent stilistic; proprietăţi ale fiecărui curent stilistic; înnoiri 
paradigmatice prin diferite periodicităţi; fixarea terminologiei caracterizante. 
 
Crearea modelului 
Faptul observat al perioadelor istorice, ale concepţiilor sonore ce nu se juxtapun, ci se 
suprapun, în toată complexitatea sa, poate să facă parte dintr-un model. Modelele sunt 
tipare de termeni şi relaţii cu valabilitate universală sau, în orice caz, cu o arie semantică 
deosebit de largă. În speţa de faţă, faptul observat face parte dintr-o mişcare generală de 
la o primă valoare la o alta, diferită de prima, acest model fiind denumit evoluţie. 
 
Propunerea unei ipoteze 
Îndoielile, rezervele oamenilor de ştiinţă resping empirismul diletant, dorinţa de a 
pătrunde neştiinţific în esenţe. Referindu-ne la un filozof al ştiinţei, Karl Popper, orice 
activitate ştiinţifică trebuie să aibă la bază logica cercetării metodologice.  
 Demersul unei cercetări ştiinţifice, depăşind stadiul acestei lucrări, se continuă cu 
organizarea experimentelor, a studiilor de lot etc. Noi însă ne propunem să ne oprim la 
această fază. Noi nu propunem decât o ipoteză şi indicăm cadrul unui demers ştiinţific 
bazat pe aplicaţiile logicii în analiza fenomenelor muzicale, sprijinindu-ne pe observaţiile şi 
raţionamentul care necesită explicaţii provizorii pentru anumite fenomene. 
 Orice concepţie sonoră existentă la un moment dat oferă condiţiile unui traseu 
evolutiv al său până la următoarea concepţie sonoră. Aceasta din urmă se constituie ca o 
etapă de desăvârşire a primeia. Fiecare concepţie sonoră prealabilă oferă condiţii de 
formare doar pentru un singur traseu evolutiv spre formarea unei noi concepţii sonore – 
este enunţul ipotezei. 
 Cele de mai sus pot fi susţinute printr-un exemplu. Evoluţia mişcărilor paralele ale 
vocilor de octave şi cvinte a condus spre formarea concepţiei despre trisonul major. 
Perioada începuturilor polifoniei vocale Ars Antiqua datează aproximativ din 1150 şi are ca 
reprezentant, printre alţii, pe Leoninus, un prim exemplu în favoarea ipotezei. 
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 Formula de cadenţare cu două sensibile a condus spre consolidarea cadenţei de tip 
autentic în armonie. Începuturile perioadei Ars Nova datează aproximativ din 1350 şi are 
ca reprezentatnt, printre alţii, pe Francesco Landino, un al doilea exemplu în favoarea 
ipotezei. 
 
Falsificabilitatea ipotezei 
Intuirea validităţii şi anticiparea verificării unei ipoteze nu va putea atrage decât o 
acceptare formală a ipotezei, până când ea nu va trece prin experimente convingătoare 
care au proprietatea de a confirma sau infirma o ipoteză. Dacă experimentele duc de 
fiecare dată la acelaşi rezultat, abia atunci putem spune că avem o teorie. Experimentele 
trebuie să fie controlate pentru a înlătura variabilele care pot afecta rezultatul. 
Experimentele trebuie să fie reproductibile. Ipoteza trebuie să fie falsificabilă, deci 
obligatoriu să nu fie o simplă opinie, o afirmaţie fără bază. Ipoteza nu se poate dovedi în 
sine, doar datele conținute. 
 Cu privire la falsificabilitatea ipotezei în muzică putem afirma că germenii structurii 
muzicale geometrice, prin apariţia segmentelor acordice α (a acordurilor micşorate de 
septimă micşorată fără obligaţia de a se rezolva) pot fi localizaţi în lucrările lui Johann 
Jakob Froberger, Jean Baptiste Lully şi Arcangelo Corelli, în sec. al XVII-lea şi începutul sec. 
al XVIII-lea. Această manifestare este simultană cu înnoirea limbajului muzical modal prin 
sistemul armonic tonal-funcţional. Altfel spus, formarea sistemului tonal-funcţional din 
Baroc se produce în aceeaşi perioadă cu apariţia unui stadiu incipient al structurilor 
geometrice, şi anume acordurile de tip α, tot din Baroc. Lumea modală a muzicii anului 
1550 n-a fost urmată doar de desăvârşirea armoniei tonale, ci şi de apariţia lumii muzicale 
a sistemelor geometrice, concomitent – este un enunţ care contrazice ipoteza. Lumea 
modală a oferit condiţii evolutive pentru două orientări. Afirmaţia argumentează 
falsificabilitatea ipotezei printr-o contradicţie a ipotezei. Sau, în acelaşi sens, afirmaţia 
conform căreia orice concepţie sonoră oferă condiţii evolutive doar pentru o singură 
concepţie sonoră următoare este falsă. 
 
Aplicarea în muzică a unor metode ale ştiinţelor cognitive 
Modelarea 
Cel mai adesea, dorind a urma jaloanele superioare de ştiinţificitate propuse (de ce nu 
impuse?) – la nivel de supremă performanţă epistemică – în cadrul filosofiei neopozitiviste, în 
care efectuează studii unii pedagogi şi filozofi ca Vladimir Guţu şi Carolina Ţurcanu (Guţu & 
Ţurcanu, 2016), ştiinţele cogniţiei se raportează la sectorul de realitate supus cercetării prin 
metoda modelării (sau modelizării). Aşadar, se construiesc şi se studiază simulacre ale 
lucrurilor, fenomenelor şi proceselor în sine, prin urmare reproduceri artificiale schematice, 
simplificate şi de substitut. În esenţă, după ce se identifică modelul (în cazul nostru evoluţia) se 
stabileşte ipoteza unei analogii între model şi un sistem distinct de el (conform acestui articol, 
relaţia a două perioade istorice). În pasul următor, se procedează la formularea unor relaţii de 
transformare de la model la modelat şi la realizarea unui sistem simplificat. 
 Este sesizabilă aici o anumită împletire a subiectivităţii cu obiectivitatea. 
Obiectivitatea (reprezentând modelul) porneşte de la postulări de axiome şi reguli alese 
fără morală spre a înlănţui apoi corpul teorematic în mod deductiv-consistent. Tot astfel, 
subiectivitatea (reprezentând modelatul) comportă libertatea iniţială, motivată inclusiv 
psihologic, a decupajului şi extragerii, selecţiei şi opţiunii în favoarea unora dintre 
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parametrii, factorii și proprietăţile faptelor examinate din model (fireşte, cu ignorarea sau 
neglijarea altora). După aceea, enunţurile sunt ordonate în ansambluri riguroase, solidare, 
coerente, edificatoare. Metoda se pretează a fi instrumentată deopotrivă în plan ideatic şi 
practic, ştiinţele cogniţiei rezervându-şi recursul la ambele proceduri. 
 Enunţul modelatului ar putea fi următorul: Relaţia a două perioade istorice se poate 
defini prin trăsăturile specifice pentru fiecare variantă de relaţie între perioadele istorice. Două 
perioade istorice vecine se pot afla în următoarele variante de relaţie: cele două perioade se 
succed; cele două perioade se intercalează în succesiunea lor, adică momentul final al primeia 
se petrece în acelaşi timp cu momentul de debut al celei de a doua; realitatea celei de a doua 
perioade este anticipată germinativ în realitatea primeia, relaţie denumită de noi acum 
practicarea conceptuală incipientă anticipată; realitatea primei perioade este prelungită în 
interiorul celei de a doua perioade, relaţie denumită de noi acum practicarea conceptuală 
finalizantă întârziată. Care din aceste patru variante de relaţie între perioadele istoriei muzicii 
este cea observată? Pentru a începe cercetarea, deci, este nevoie de modelare. 
 
Inducţia incompletă (sau amplificatoare) 
Inducţia amplificatoare este operaţia mentală prin care se trece de la constatarea unuia 
sau a mai multor fapte la legi ale tuturor faptelor de acelaşi tip. Psihologul Mielu Zlate 
foloseşte o sintagmă relevantă pentru mecanismul prezent în cadrul inducţiei incomplete: 
dacă un stadiu generează un alt stadiu, ele se află într-o „relaţie de succesiune generativă” 
(Zlate 1999, 275). 
 În cazul nostru, constatarea faptului se exprimă prin trecerea de la condiţiile pe care 
le oferă perioada polifoniei instrumentale a Renaşterii şi a Barocului, începută prin 1530, 
pentru sistemul armoniei gravitaţionale şi pentru sistemul armoniei geometrice, odată cu 
Clasicismul şi Romantismul. De asemnea, legile tuturor faptelor de acelaşi tip se exprimă 
muzical prin totalitatea concepţiilor sonore. Cu alte cuvinte, observaţiile făcute cu privire 
la unul sau câteva cazuri particulare se extind la întreaga clasă fără ca aceasta să fie 
cercetată element cu element.  
 Inducţia incompletă se întemeiază pe o enumerare incompletă, executându-se saltul 
generalizator de la unul (sau, de obicei, unii) la toţi. Ceea ce înseamnă că o proprietate sau 
un ansamblu de proprietăţi se atribuie unui număr neprecizat de indivizi necunoscuţi ai 
clasei respective de obiecte sau fenomene. Principiul său ar putea fi formulat astfel: ceea ce 
este valabil pentru n cazuri, e adevărat şi pentru n+x cazuri, unde n şi x sunt numere destul 
de apropiate. Fireşte, pentru cele n situaţii individuale generalizarea este totalizatoare, 
amplificarea începând cu n+1. Un asemenea demers intervine aproape inevitabil în orice 
activitate experimentală, căci, observându-se un fapt o dată, de două ori, de n ori, se admite 
că el ar putea fi observat de n+x ori, aşadar că este indefinit reproductibil. Multor filosofi 
empirişti, inducţia incompletă le-a apărut drept unica metodă interesantă şi fecundă sub 
aspect cognitiv, un mijloc îndrăzneţ, rapid și economic de a îmbogăţi cunoaşterea umană.  
 Nu rezultă deloc că generalizarea amplificatoare ar fi scutită de probleme şi 
controverse cu privire la temeiurile ei sau la încrederea ce i se poate acorda. O primă 
chestiune ce trebuie semnalată e aceea că justificarea acestui procedeu reclamă stabilirea 
condiţiilor în care se poate opera extinderea cunoştinţelor noastre dincolo de datele 
experienţei. Altfel spus, cu ce drept concluzionăm mai mult decât am observat, ce anume 
legitimează extrapolarea către situaţiile neverificate empiric? Dincolo de aprinsele dispute 
purtate în jurul unei asemenea chestiuni, vom constata că saltul de la cunoscut spre 
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necunoscut apropie inducţia incompletă de ipoteza ştiinţifică, ceea ce înseamnă că, 
principial, nu poate fi exclusă chiar posibilitatea erorii.  
 Totodată, concluzia generalizatoare comportă o doză de risc, în măsura în care decurge 
din datele individuale luate în studiu nu cu certitudine, ci doar cu o anumită probabilitate. 
Validarea întregului demers inductiv necesită verificarea, care, în perimetrul cunoaşterii 
exprimentale (inclusiv în domeniul psihologiei şi al parapsihologiei), se desfăşoară în felul 
următor: din ansamblul cazurilor necercetate se selectează unul sau mai multe, testându-se 
apoi validitatea concluziei amplificatoare prin experimente efective. Sesizăm astfel raportul 
strâns între generalizarea construită şi particularizarea prin intermediul căreia urmează să fie 
supusă la probă implicit solidaritatea dintre inducţie şi deducţie. 
 
Inferenţe mediate. Silogismul categoric 
Inferenţa mediată este forma de raţionament în care concluzia derivă din mai mult de o 
premisă, iar silogismul categoric reprezintă tipul (deductiv) fundamental al ei, fiind alcătuit 
din propoziţii categorice. Când este constituit din numai trei asemenea propoziţii, 
silogismul se numeşte simplu, dispunând de două premise şi o concluzie. Să urmărim în 
cele ce urmează un exemplu. 
 
Premisă minoră:  Perioada polifoniei instrumentale de după 1530 începe cu o lume 

modală favorizantă. 
Premisă majoră:  Atât armonia gravitaţională cât şi cea geometrică este într-o relaţie de 

succesiune generativă cu perioada polifoniei instrumentale. 
Concluzie:  Lumea modală favorizează apariţia factorilor de generare atât a 

armoniei gravitaţionale, cât şi a celei geometrice. 
 
 Precum se observă, premisele au un termen comun („perioada polifoniei 
instrumentale"), iar concluzia are drept subiect şi predicat termenii necomuni 
premiselor („lumea modală", respectiv „armonia gravitaţională şi armonia geometrică”). 
Termenul comun al celor două premise („perioada polifoniei instrumentale") care nu 
apare în concluzie se denumeşte termen mediu al silogismului, în vreme ce termenii 
care apar în concluzie şi în câte una din premise se numesc termeni extremi („lumea 
modală", respectiv „armonia gravitaţională şi armonia geometrică”). Extremul care în 
concluzie îndeplineşte rolul de predicat („favorizează”) se denumeşte termen major, iar 
cel mediu care joacă rolul de subiect („lumea modală") este denumit termen minor. 
Premisa majoră este aceea care conţine predicatul concluziei („favorizează" sau „pune 
într-o relaţie de succesiune generativă"), în timp ce premisa minoră conţine subiectul 
concluziei („lumea modală"). 
 Din raţiuni de comoditate şi uniformitate, s-a încetăţenit obiceiul ca silogismul 
categoric să fie prezentat scriind (rostind) mai întâi premisa majoră, sub ea premisa 
minoră şi, în fine, concluzia despărţită de celelalte două enunţuri printr-o linie, sau 
precedată de cuvintele „deci”, „aşadar” etc., care indică efectuarea unei deducţii. În 
contextul vorbirii curente, această ordine a enunţării celor trei propoziţii poate să nu se 
respecte, ceea ce nu înseamnă că nu ar fi vorba de un silogism sau că ar fi afectată 
validitatea lui. Denumim formă standard a silogismului categoric acea expresie a lui care 
se supune următoarelor trei condiţii:  
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a) toate cele trei propoziţiile sunt categorice (exprimând un singur raport, de 
concordanţă sau de opoziţie, între doi termeni);  

b) cele două apariţii ale fiecărui termen sunt identice;  
c) premisa majoră e formulată prima, premisa minoră a doua, iar concluzia a treia. 

Fireşte, atunci când nu sunt respectate aceste comandamente, diversele moduri 
alternative de silogism pot fi aduse la forma standard. 

 
Raţionamentul prin analogie 
Raţionamentul prin analogie este acela care întreprinde transferul unei (sau unor) 
proprietăţi de la un obiect la altul, însă nu într-o sferă generală, pe baza relaţiei de 
asemănare între obiecte. În principiu, dacă două obiecte (x şi y) se aseamănă în privinţa 
unor însuşiri (relaţie desemnată prin „=") şi, în plus, se constată că unul întruneşte 
proprietatea P, se concluzionează că şi celălalt dispune de aceeaşi proprietate. Schematic: 
dacă x = y şi  x are P, atunci şi y are P. 
 În istoria muzicii avem, în acest caz, următoarea corespondenţă cu raţionamentul 
prin analogie prezentat schematic:  
 
Ars Antiqua  (obiectul x) durează cca. 200 de ani.  
Ars Nova   (obiectul y) durează tot cca. 200 de ani.  
Deci   Ars Antiqua = Ars Nova ca durată a afirmării şi dezvoltării concepţiei sonore 

(x = y).  
 
 Ars Antiqua are două etape de dezvoltare: de la Leoninus până la John of Fornsete şi 
de la acesta până la Giovanni da Cascia (x are P). Ţinând cont de acestea, Ars Nova are tot 
două etape de dezvoltare: de la Giovanni da Cascia la Josquin des Près şi de la acesta până 
la Tomás Luis de Victoria (atunci şi y are P). Dacă relaţia între însuşirile asemănătoare şi 
proprietatea P este necesară, atunci concluzia va fi certă, în schimb, dacă relaţia respectivă 
este doar contingentă (întâmplătoare, accidentală), concluzia va fi probabilă. În acest din 
urmă caz, sporirea plauzibilităţii concluziei este dependentă de respectarea câtorva 
cerinţe:  

 însuşirile asemănătoare ale obiectelor să precumpănească asupra celor ce le 
deosebesc şi să fie mai importante;  

 să se ia în considerare notele comune cât mai numeroase şi mai specifice;  

 proprietatea transferată de la un obiect la altul să fie esenţială;  

 legătura dintre proprietatea esenţială şi restul însuşirilor comune să fie cât mai 
strânsă;  

 concluzia să fie cât mai modestă sub aspectul a ceea ce susţine. 
 
 Analogiile deţin un rol considerabil în cercetarea ştiinţifică actuală, deoarece nu 
numai că stau la baza procedeului modelării, dar sugerează ipoteze, presupuneri de 
teoreme exprimând raporturi legice cauzale etc., care urmează apoi să fie testate. 
Totodată, alimentează predicţii ce sunt supuse aceleiaşi exigenţe a verificabilităţii 
ulterioare. 
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Extensibilitatea ipotezei 
Prognozele derivate din ipoteză trebuie să fie testate. Concluziile şi prognozele trebuie să 
se bazeze mereu pe teoria deja creată. Prognozele eronate iniţiază considerarea şi 
generarea de corecţii sau ipoteze alternative. Astfel, vor putea fi înlăturate inconsistenţele 
interne, lacunele, fenomenele neexplicate. Noile ipoteze (ipotezele alternative), urmează 
la rândul lor să fie testate. 
 Pentru a continua mai departe această ipoteză, va fi necesară cercetare ulterioară 
interdisciplinară pentru:  

 a găsi un model universal, prealabil imaginat, al unei realităţi prezumptive ce 
urmează a fi interogată; 

 a găsi o clasă cât mai largă de fenomene; 

 a aplica un set de reguli fundamentale pentru a dezvolta o experienţă controlată; 

 a urmări ca mărimile din model să fie legate de observaţii; 

 a proporţionaliza invariantele existente la variabile – care trebuie să fie mult mai 
puţine decât invariantele; 

 a urmări ca predicţiile asupra rezultatelor observaţiilor viitoare şi experimentelor 
să-şi găsească şi ele un loc în cercetarea respectivă; 

 a conferi predicţii falsificabile de către observaţiile ce urmează a fi efectuate în 
urma experimentelor; 

 a lăsa loc unor cercetări ulterioare, deci teza (sau ipoteza) să permită continuări 
de studiu, să fie extensibilă; 

 a avea grijă ca noile experimente să corespundă prezicerilor, validând astfel 
afirmaţiile; 

 a veghea ca, în momentul găsirii unor observaţii nonconcordante cu prezicerile, 
teoria să fie reluată spre modificare, sau abandonată; 

 a pune cât mai puţin la îndoială competenţa colaboratorilor, a persoanelor care 
emit idei, care fac observaţiile de rigoare. 

 
DISCUŢIE. POZIŢII OPUSE 
Poziţii contra 
S-ar spune că lucrurile au fost împinse puţin cam departe. Logica este o ramură a filozofiei iar 
aceasta din urmă poate fi folosită la realizarea interfeţei poetice dintre ideile generative şi cele 
muzicale a fluxului transformaţional continuu de la extramuzical la muzical. Cu toate acestea, 
după unii cercetători stimularea intuiţiei ar satisface intenţia de lărgire a orizontului semantic 
interpretativ în expresia muzicală, fără să mai fie nevoie să se apeleze la conotaţiile purtate de 
corespondenţele cu alte domenii. În acest sens, compozitorul, scriitorul şi filozoful Leonard 
Meyer afirmă că fenomenele explicate de către ştiinţele naturii din ultimii 300 de ani au 
dat avânt astăzi ştiinţelor de a se aventura pe terenuri ca creativitatea şi originalitatea în 
activităţile omului. Ca efect, artele, de exemplu, au putut beneficia de eforturile unor 
serioase aprofundări intelectuale (Meyer 1980, 177-205). 
 Fizicianul Geoffrey Chew de la Universitatea din California susţine o situaţie 
defavorabilă vechii paradigme newtoniano-carteziene, ca atare defavorabilă şi 
constrângerii fenomenelor muzicale de către logică. Observaţiile de astăzi ale lumii privită 
prin prisma cuceririlor actuale, nu permit analizarea lumii cu un sistem logic. 
Neconcordanţa logicii cu natura realităţii observate rezidă în ipotezele, aproximaţiile, și 
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probabilitatea evenimentelor de a se produce şi rezultă în folosirea statisticii în clasificarea 
acestora. Una din teoriile fizicii de astăzi vehiculează un alt tip de relaţie existent între 
obiectele de studiu cunoscute, aducând suplimentar şi noţiuni noi faţă de logica lui 
Aristotel. Până în sec. al XIX-lea în fizică obiectele erau gândite separat unele de altele. 
Astăzi aceste obiecte se constată că manifestă o multitudine de interacţinui, ceea ce face 
ca unele proprietăţi ale unora să cauzeze apariţia sau modificarea altor proprietăţi ale 
altora; mai mult, ca partea să conţină proprietăţile întregului şi invers, asemănător unei 
holograme. Din intercauzalitatea şi din metonimia expuse mai sus rezultă că lumea este un 
ansamblu coerent format fie din identităţi inseparabile, fie din probabilităţi existenţiale 
ale identităţilor. 
 Dinamica fenomenelor şi proceselor artei sonore, în cazul nostru condiţiile oferite de 
o anumită concepţie sonoră în „interiorul” ei pentru traseul evolutiv în formarea unei noi 
concepţii sonore, seamănă mai degrabă cu nişte raporturi de incertitudini decât cu 
raporturile logice. Nivelul cuantic al cunoaşterii nu este accesibil instrumentelor 
consacrate de cunoaştere din cauza prea multor probabilităţi. 
 Până la începutul sec. XX, lumea era studiată într-un mod mecanicist. Pe baza 
concepţiilor lui Newton au fost alcătuite legile privitoare la materie, mişcare și forţe. Pe 
baza concepţiilor lui Maxwell au fost scrise ecuaţiile câmpului electromagnetic. Odată cu 
descoperirea radioactivităţii se pătrunde la nivel subatomic. Observaţiilor făcute nu le mai 
corespundeau legile fizicii de până atunci. Aşteptând ca particulele să se deplaseze cu o 
forţă rezultată din produsul masei şi acceleraţiei lor, cercetătorii au avut surpriza de a li se 
fi „revelat” un univers de interacţiuni electrice între prezenţe şi manifestări predictibile 
doar cu ajutorul mecanicii cuantice. Astfel determinismul a fost înlocuit cu 
nedeterminismul, specific psihismului uman deci şi artei sonore, datorită implicării 
factorului uman. Muzica este produsă de psihicul uman nedeterminist. Aplicând deci 
raţionamentele logicii „vechi”, cum am putea o lume a certitudinilor materiale, în care 
„funcţionează” filozofia materialistă şi logica, să o decelăm cu instrumentele aparţinătoare 
lumii incertitudinilor? Cum poate fi analizată multitudinea de obiecte de studiu ale 
comportamentelor, ale vieţii mentale şi afective a muzicienilor creatori şi interpreţi 
folosind metodologia clasică? Ca atare, devine imperios necesară apariţia în gândire a unei 
noi logici. 
 În nucleu, fizicianul Fritjof Capra observă doar tendinţe de a exista, nu mai observă 
substanţă fizică permanentă. După cercetătorul austriac materia nu mai există, în sensul 
pe care acest termen l-a avut în ştiinţele sec. al XIX-lea. 
 
Poziţii pro 
Alţi cercetători (Hennion 2003), dimpotrivă, îşi ramifică potenţialul de cunoaştere spre 
extensiile creatoare de interdisciplinaritate, aventurându-se cu bun simţ estetic şi cu 
dezinvoltură intelectuală în domenii foarte diferite faţă de muzică, navigând în căutarea 
unor conexiuni. După sociologul Antoine Hennion, arta poate fi supusă unor anchete 
sociale, sau analize sociologice, adică metodologiei ştiinţifice. 
 În filozofie, precum și în domeniile ştiinţifice aflate ca arie de acţiune în exteriorul 
muzicii şi în ştiinţele opuse ei, s-a constatat o congruenţă structurală cu muzica. O 
anumită ordine aflată în exteriorul muzicii ar fi implicată în ea. De asemeni, o anumită 
ordine aflată în muzică s-ar regăsi şi în domeniile din exteriorul ei. Compozitorul, criticul 
muzical şi filozoful american Charles Seeger „vede” o corespondenţă între structura 
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muzicii şi structurile naturale aflate în exteriorul ei (trad. n.): „Ordinea intrinsecă a muzicii 
a fost găsită în afara ei, sau o anumită ordine, extrinsecă muzicii a fost găsită în ea” 
(Seeger 1960, 224). 
 În concluzie, din motivele enunţate, interpretarea realităţii artei cu ajutorul unui 
aparat al logicii până acum cunoscute riscă dacă nu formulări eronate, cel puţin relevarea 
unor aspecte insuficiente ale unei complexităţi nedezvăluite, doar intuite. Notând 
posibilitatea limbajului muzical de a fi modelat, Roger Dannenberg, Peter Desain şi 
Henkjan Honing (acesta din urmă profesor de cogniţie muzicală la Facultatea de Ştiinţe 
Umaniste şi la Facultatea de Ştiinţe ale Universităţii din Amsterdam) ne vorbesc despre 
invitaţia pe care muzica o face descrierilor formalizante. După părerea lor, există în mod 
evident multe rapoarte numerice în structura unei muzici, ca de altfel şi resortul ei de a 
reprezenta o formă geometrică oarecare, nu neapărat muzicală (Dannenberg, Desain & 
Honing 1997, 271-315). 
 
CONCLUZII 
Intersecţia unor elemente de limbaj muzical cu instrumentele gândirii logice are ca rezultat 
destul de multe puncte comune. Creaţia muzicală în alura ei inspiraţională coboară din 
înălţimile abstracte ale codificărilor arhetipale pentru a fi materializată în morfologie şi sintaxă 
concretă. Ideile muzicale aşternute pe hârtie, atunci când primesc un corp de înţelesuri, au 
deja configurat limbajul adecvat în funcţie de strategia compoziţională. Deci atunci când 
vehiculăm un limbaj muzical este de la sine înţeles să vehiculăm şi ramificaţii extramuzicale 
ştiinţifice sau ale altor arte.  
 Există o unitate operaţională cognitivă ce cuprinde toate domeniile cunoaşterii (ex. de 
operaţii: identitate, similaritate, diferenţă, particularizare/generalizare, impuls-dezvoltare-
degenerare, structurare sau geneză/destructurare sau dispariţie, succesiune generativă, 
continuitate, salt, acumulare, scădere, incluziune/excluziune, adaptare, transsubstanţialitate, 
dualitate Yin/Yang în muzică etc.). 
 Un asemenea tip de studiu interdisciplinar permite realizarea unor serioase analogii şi 
introspecţii. Pe de o parte, orice capitol al logicii poate fi introdus ca analiză analogică a 
interdisciplinarităţii muzică/logică. Pe de altă parte, o asemenea „lentilă” a 
raţionamentelor ne permite prin ea să introspectăm, să observăm, să cercetăm şi, la 
urmă, să concluzionăm făcând predicţii. Muzica s-ar revela prin laturi necunoscute atâta 
timp cât o asemenea metodă ar supune fenomenele şi procesele de artă sonoră la 
examene de testare interdisciplinară. 
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