MUSIC

Psihologia muzicii

Cum ne afectează muzica starea de spirit? Care este cel mai
bun mod de a‑ți dezvolta abilitățile muzicale? Cum variază defi‑
niția muzicii de la o cultură la alta?
Music. Psihologia muzicii explorează impactul fundamental
pe care muzica îl are asupra vieții noastre de zi cu zi și influența
acesteia asupra societății, grupurilor și indivizilor. Lucrarea de‑
monstrează beneficiile muzicii în ceea ce privește funcționarea
intelectului nostru, sănătatea și starea generală de bine și anali‑
zează talentul muzical dintr‑o dublă perspectivă: ca dar înnăscut
și ca abilitate ce poate fi cultivată și dezvoltată prin practică și
exercițiu.
Muzica ne prilejuiește o mai bună înțelegere a umanității și a
vieții moderne, iar volumul de față ne arată semnificația ei și pu‑
terea pe care o răsfrânge asupra comportamentului nostru.
Susan Hallam este profesor emerit de Educație și Psihologie
a Muzicii în cadrul Institutului de Educație de la UCL (Colegiul
Universitar din Londra). În 2015 a fost distinsă cu un ordin ono‑
rific – MBE (The Most Excellent Order of the British Empire); îna‑
inte de a deveni profesor universitar, Susan Hallam s‑a bucurat de
o carieră de succes atât ca muzician profesionist, cât și ca profesor
de muzică.
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1
Muzica – semnificație și funcții

Ce este muzica? Ceea ce noi numim muzică este condiționat
din punct de vedere cultural și individual. Desigur că sunetul
constituie o realitate obiectivă, dar – pentru ca acesta să fie con‑
siderat muzică – noi trebuie să‑l recunoaștem ca atare. Ceea ce se
percepe drept „muzică” variază în funcție de cultură, de subcul‑
tură și de indivizi. Muzica unei culturi sau a unei subculturi se
poate să nu fie recunoscută astfel de membrii alteia. O definiție
relativ neutră din punct de vedere cultural a muzicii ar fi „arta
sau știința ordonării sunetelor în note și ritmuri, pentru a produ‑
ce o structură sau un efect dorit”1. În culturile occidentale, de‑a
lungul timpului, o atenţie sporită a fost acordată calităţilor este‑
tice ale muzicii. Una dintre definiţii afirma că aceasta este „arta
combinării sunetelor produse de voce (sau de mai multe voci)
ori de un instrument (sau mai multe), în vederea atingerii unei
frumuseţi a formei şi facilitării exprimării emoţiei”2. Desigur, o
asemenea definiţie a muzicii depinde de considerente personale
în ceea ce priveşte frumuseţea formei şi exprimarea emoţiei. Aici
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există variaţii. Într‑adevăr, ceea ce pentru unii înseamnă „muzi‑
că”, pentru alţii nu constituie nici ceva frumos, nici capabil de a
exprima emoţie. Dacă acceptăm acest sistem de referinţă, trebuie
să stabilim, în primul rând, ce genuri sau stiluri considerăm că
pot fi numite „muzică”.
În culturile neoccidentale, muzica poate avea semnificaţii di‑
ferite. În anumite culturi, conceptul de muzică îl integrează pe cel
de dans – de exemplu, populaţia Igbo din Nigeria nu are un cu‑
vânt anume care să desemneze muzica; termenul nkwa înseam‑
nă deopotrivă „a cânta cu vocea, a cânta la un instrument şi a
dansa”3. Există culturi în care producerea muzicii este o activitate
colectivă, la care toată lumea participă în mod activ. Acest aspect
contrastează cu muzica clasică occidentală, unde rolurile sunt
împărţite clar între muzicieni şi public – deşi în cazul muzicii ne‑
clasice, se poate ca publicul să participe la eveniment cântând şi
dansând. În ansamblu, muzica nu poate fi înţeleasă independent
de contextul în care e produsă. Cultura influenţează muzica, iar
muzica, la rândul ei, influenţează comportamentul uman. Din
această perspectivă, muzica ar putea fi considerată „un sunet or‑
ganizat conform unui tipar acceptabil din punct de vedere soci‑
al”4. Totuşi, în societăţile moderne, multiculturale, unde muzi‑
ca acceptată de societate diferă de la un subgrup la altul, uneori
chiar de la un individ la altul, o definiţie contemporană potrivită
ar fi că muzica este un sunet organizat după un tipar acceptat fie
la nivel social, fie la nivel individual.
Universalitatea muzicii

Oricum am alege să definim muzica, aceasta este universa‑
lă şi poate fi găsită în toate culturile. Face parte din însăşi esen‑
ţa umanităţii. Răsplăteşte, clarifică şi îmbogăţeşte sentimente şi
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experienţe comune. De‑a lungul timpului, a jucat un rol semnifi‑
cativ în viaţa oamenilor din toată lumea.5 În ciuda acestui lucru,
identificarea unor trăsături universale ale muzicii şi ale procesu‑
lui de producere a muzicii s‑a dovedit dificilă, deşi muzica este
preţuită pretutindeni datorită impactului pe care îl are asupra
emoţiilor. Cântatul este universal şi majoritatea culturilor folo‑
sesc instrumente. Alte eventuale elemente universale ar fi prezen‑
ţa unui ritm; împărţirea secvenţelor muzicale în grupuri mai mici
de fraze; echivalenţa unor înălţimi separate de o octavă (interva‑
lul de opt note consecutive dintre două sunete, unul având durata
dublă față de celălalt); prezenţa cvintei perfecte (intervalul format
între două sunete aflate la o distanţă de cinci trepte într‑o gamă
diatonică); organizarea înățimii sunetelor într‑un sistem tonal,
de obicei asimetric (în muzica occidentală, gama diatonică, care
conține cinci tonuri și două semitonuri la fiecare octavă). La o ve‑
dere de ansamblu, însă, nu există elemente care să apară constant
în toate culturile.6 În acest moment, nu se poate spune cu certi‑
tudine dacă muzica este produsul unor norme asimilate pe cale
culturală sau al unor procese neurale și cognitive prezente la nivel
universal. Cel mai probabil, muzica se bazează pe o interacțiune
a acestor elemente.
O altă cale de identificare a unor caracteristici universale ale
muzicii ar fi analiza gradului în care muzica exprimă emoții simi‑
lare. Muzica produsă de culturi diferite poate comunica aceleași
emoții, dar prin structuri tonale și ritmice distincte. Fără îndoială
că muzica are puterea de a exprima și de a evoca o paletă largă
de emoții; cântece din toată lumea aduc în prim‑plan experien‑
țe umane importante, comune – de exemplu, prietenie, bucurie,
alinare, cunoaștere, religie, dragoste. Aceste teme, laolaltă cu cân‑
tecele pentru copii, inclusiv cântece de leagăn și cele care însoțesc
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jocurile copilăriei, pot fi găsite în toate culturile și par să fie uni‑
versale.7
Muzica – apanaj unic al ființelor umane

Pe lângă dezbaterea privind universalitatea muzicii, apare și
întrebarea dacă muzica reprezintă sau nu un apanaj unic al oa‑
menilor. Se poate vorbi despre muzică în cazul sunetelor produse
de animale? Sunt animalele capabile să reacționeze la muzică sau
să producă ele însele muzică? În privința primei întrebări, dacă
percepem sau nu sunetele scoase de necuvântătoare (ciripitul pă‑
sărilor, de pildă) drept muzică depinde în măsură covârșitoare
de gusturile noastre personale. Pentru a doua întrebare, răspun‑
sul este mai complex. Există dovezi că animalele reacționează la
muzică. De exemplu, există o serie de dovezi de natură anecdo‑
tică cum că vacile produc mai mult lapte când se aude muzică
pe fundal. Acest lucru se întâmplă probabil datorită faptului că
muzica reduce stresul care inhibă eliberarea de oxitocină, un hor‑
mon esențial în producerea laptelui. Există, de asemenea, dovezi
că păsările care pot imita sunete umane se pot mişca în ritmul
muzicii cu un tempo diferit.8 Bio‑muzicologii susţin că sunetele
emise de animale constituie acelaşi tip de limbaj muzical precum
cel folosit de oameni. De exemplu, păsările şi‑au dezvoltat mode‑
le de înălţime a sunetului şi de ritm asemănătoare celor umane, în
timp ce balenele folosesc multe dintre conceptele găsite în muzica
oamenilor, inclusiv ritmuri, lungimi ale frazelor şi structuri voca‑
le similare.9 Din contră, primatele care ne sunt cele mai apropia‑
te rude demonstrează prea puţine calităţi care să fie interpretate
drept muzicale. Acestea nu au capacitatea de a produce semnale
vocale complexe şi nu există nici o dovadă că se pot mişca pe rit‑
mul muzicii.5 În general, chiar printre primate, semnalele vocale
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tind să fie strâns legate de circumstanţe specifice de comunica‑
re.10 În prezent, lumea ştiinţifică dezbate încă dacă animalele, ase‑
menea oamenilor, au o serie de trăsături comune care le permit
să producă muzică.
Semnificaţia evoluţionistă a muzicii

O altă dezbatere priveşte o eventuală semnificaţie evoluţionis‑
tă a muzicii. Orice răspuns la această întrebare nu poate fi decât
speculativ. Unul dintre argumente propune ideea că muzica in‑
clude multe dintre criteriile clasice ale complexei adaptări evo‑
luţioniste a omului. Nici o cultură nu a existat până acum fără
muzică (universalitate); dezvoltarea muzicală în cazul copiilor
tinde să urmeze, în mare parte, acelaşi model; simţul muzical este
foarte răspândit (toţi adulţii au capacitatea de a aprecia muzica
şi de a‑şi aminti melodii); există o memorie specializată pentru
muzică; mecanismele corticale specializate din creier sunt şi ele
implicate; există paralele între semnalele emise de specii diferi‑
te, de exemplu păsări, giboni şi balene; muzica are capacitatea de
evocare a unor emoţii puternice, ceea ce implică existenţa unor
tipuri de comportament adaptabile, legate de ascultarea şi produ‑
cerea muzicii.11
Dacă muzica are într‑adevăr o origine evoluţionistă, care ar fi
aceasta? Principalele teorii sugerează posibilitatea ca muzica să fi
evoluat în legătură cu următoarele elemente:
• selecţia sexuală, ca parte a ritualului de împerechere;
• coeziunea socială, creând sau menţinând coeziunea socială
prin promovarea solidarităţii de grup şi a altruismului;
• efortul de grup, contribuind la coordonarea muncii în grup;
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• dezvoltarea perceptuală, contribuind la chestiunea mai gene‑
rală a dezvoltării capacităţii de percepţie a sunetului;
• dezvoltarea abilităţilor motorii, prin cântatul însoţit de mişca‑
re şi prin alte oportunităţi de cultivare a acestor abilităţi, faci‑
litate de producerea de muzică;
• reducerea conflictului, diminuând conflictul interpersonal în
cadrul grupurilor, prin intermediul unor activităţi comune,
care nu sunt susceptibile de a provoca neînţelegeri sau certuri;
• timpul liber în siguranţă, furnizând o modalitate de petrecere
a timpului liber, care evită implicarea în eventuale situaţii pe‑
riculoase; şi
• comunicarea între generaţii, furnizând un instrument folosi‑
tor pentru păstrarea memoriei, care să transmită informaţie
de la o generaţie la alta.12
Mai multe teorii se axează pe importanţa muzicii în raport cu
coeziunea socială, promovând un comportament cooperant şi
sincronizând emoţiile mai multor indivizi, care pot apoi acționa
în colectiv, pentru a se putea proteja şi apăra.13 Dezavantajul este
că acest lucru oferă un teren propice pentru dezvoltarea unor sen‑
timente ostile faţă de cei din afara grupurilor. Natura multifaţe‑
tată a procesului de producere a muzicii facilitează, de asemenea,
dezvoltarea simultană a unei game largi de abilităţi şi deprinderi
pentru viaţă, incluzând dezvoltarea limbajului; abilităţi de ascul‑
tare, monitorizare şi evaluare; concentrare; comunicare; percepţia
stărilor şi a emoţiilor; deprinderi fizice. În ansamblu, procesul de
producere a muzicii implică părţi multiple ale creierului şi poate
avea un rol unic în facilitarea dobândirii şi a menţinerii capaci‑
tăţii de a fi membri ai unei culturi, ajutându‑ne să interacţionăm
cu alţii în context social şi furnizându‑ne competenţele intelectu‑
ale care ne deosebesc de alte specii.14 Acest lucru este dovedit de

