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Adnotare 
Lucrarea metodică Structura și clasificarea muzicologiei este concepută ca un 

suport pentru cursul Iniţiere în muzicologie prevăzut pentru anul I de studii la 

specialitățile Muzicologie și Compoziție. Muzicologia contemporană prezintă o 
disciplină ştiinţifică extrem de complexă, concretizată printr-o totalitate de 
ramuri ştiinţifice, toate având acelaşi obiect – cunoaşterea artei sonore în 
diferitele ei ipostaze. Structura muzicologiei este determinată de diverşi factori 
de natură obiectivă şi subiectivă. Ea modelează structura activităţii 
muzicologice şi reflectă nu numai realitatea stării culturii muzicale, ci şi 
aparatul metodologic de care dispune ştiinţa. Principalele puncte de reper 
pentru sistematizarea cunoștințelor, inclusiv în muzicologie sunt cele două 
categorii fundamentale – spațiul și timpul care reprezintă axele existențiale ale 
vieții și activității omului. Știința despre muzică adoptă și ea conceptul 
epistemologic de spațiu și timp și își structurează subiectele materiilor sale 
după două principii preluate din filosofie: sistematic și istoric. În diferite 
perioade istorice savanții au delimitat branșele muzicologiei în mai multe 
moduri, reieșind din varii principii. În lucrare sunt expuse și analizate mai 
multe sisteme de clasificare a științei muzicale începând cu Antichitatea și 
până în zilele noastre. 
Cuvinte-cheie: clasificare, istoric, muzicologie, practică muzicală, sistematic, 
sistematizare, teoria muzicii. 

Annotation 
The methodical work The Structure and Classification of Musicology is 
intended as a support for the course Introduction in Musicology meant for 
first-year students who major in Musicology and Composition. Modern 
musicology is a highly complex scientific discipline materialized through a set 
of scientific branches, all of them having the same object – knowledge of music 
art in its various hypostases. The structure of musicology is determined by 
various subjective and objective factors. It shapes the structure of 
musicological activities and reflects not only the reality of musical culture, but 
also the methodological device available in science. The main points for the 
systematization of knowledge, including musicology are the two fundamental 
categories – space and time, existential axes representing human life and 
activity. The science of music also adopts the epistemological concept of space 
and time and organizes the subjects of its branches according the two main 
principles taken from philosophy: systematic and historical. In different 
historical periods scholars have delimited the fields of musicology in several 
ways, proceeding from various principles. The paper presented and analyzed 
several classification systems of the musical science from Antiquity to the 
present day. 
Keywords:  classification, historical, musicology, music practice, music theory, 
systematic, systematization. 
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Preliminarii: spațiul și timpul – categorii fundamentale 

în sistematizarea cunoștințelor 

Constituirea muzicologiei ca o ştiinţă a muzicii a avut loc în sec XVIII – 

XIX, în epoca Iluminismului, atunci când atracţia generală spre cunoştinţe a 

adus la apariţia unui număr impunător de lucrări în diferite domenii ale 

cunoaşterii. După cum se știe, aceasta era epoca enciclopediştilor, epoca 

marilor filozofi, artişti şi savanţi când s-au constituit majoritatea ştiinţelor 

în aspectul lor contemporan, inclusiv muzicologia cu toate atributele ei.  

 Ştiinţa despre muzică a apărut ca una empirică, adică una din ştiinţele 

în care experienţa senzorială se consideră o sursă fundamentală a 

cunoaşterii, o ştiinţă fără substrat teoretic (dacă puteţi să vă imaginaţi aşa 

ceva). Stadiul teoretizărilor a venit mai târziu, când ştiinţa muzicală a 

acumulat destul material şi experienţă suficientă pentru aceasta. Muzicologia 

contemporană prezintă o disciplină ştiinţifică extrem de complexă, 

concretizată printr-o totalitate de ramuri ştiinţifice, toate având acelaşi 

obiect – cunoaşterea artei sonore în diferitele ei ipostaze. Apariţia şi evoluţia 

succesivă a tuturor laturilor şi ramurilor muzicologice reflectă procesul de 

dezvoltare a acestei ştiinţe, care, deşi constituită ca o disciplină ştiinţifică 

relativ târziu, cunoaşte o istorie milenară, pornind din Antichitate. 

Structura muzicologiei este determinată de diverşi factori de natură 

obiectivă şi subiectivă. Printre factorii obiectivi care influenţează divizarea 

internă a ştiinţei despre muzică trebuie menţionaţi: în primul rând însăşi 

cultura muzicală în diferitele şi multiplele ei manifestări şi forme; 

interacţiunea culturii muzicale cu viaţa, cu alte domenii ale culturii şi artei. 

Printre factorii subiectivi apare nivelul de dezvoltare a ştiinţei muzicale, 

elaborarea sistemului metodologic al ei, legăturile cu alte discipline şi nu în 

ultimul rând savantul, muzicologul cu abilităţile, talentul şi măiestria lui. Un 

rol important îl au şi şcolile muzicologice. În procesul de constituire a 
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structurii muzicologiei factorii obiectivi interacţionează cu cei subiectivi. 

Structura muzicologiei modelează, adică reflectă structura activităţii 

muzicologice şi oglindeşte nu numai realitatea stării culturii muzicale, ci şi 

aparatul metodologic de care dispune ştiinţa. Muzicologia, ca oricare al 

domeniu, este un organism viu, mereu în schimbare. Apar discipline noi, 

altele dacă nu dispar – se retrag în plan secund. În procesul evoluţiei 

muzicologiei are loc în permanenţă diferenţierea domeniilor de activitate 

dictată de mersul şi modificările parvenite în cultura muzicală, integrarea 

disciplinelor noi în sistemul deja existent al ştiinţei muzicale. 

Pe tot parcursul istoriei omenirii putem clar observa tendința de a 

sistematiza într-un anumit fel cunoștințele. După cum se știe, axele 

existențiale cele mai fundamentale pentru viața și activitatea omului sunt 

categoriile de spațiu și timp. Și o compoziție muzicală este organizată 

conform acestor doi parametri: însăși sunetul muzical, după cum se știe, are 

anumită durată (care reflectă existența lui în timp) și înălțime (care indică 

poziția lui în spațiu). Câteva sunete se pot succeda în timp dând naștere 

melodiei și se pot suprapune în spațiu generând intervale și acorduri.  

Anume aceste două categorii – spațiul și timpul – devin și principalele 

puncte de reper pentru sistematizarea cunoștințelor, inclusiv în 

muzicologie. Știința despre muzică adoptă și ea conceptul epistemologic de 

spațiu și timp și își structurează subiectele materiilor sale după două 

principii preluate din filosofie: sistematic și istoric [13, p.7]. Principiul 

sistematic este orientat spre cercetarea structurii și calităților interne ale 

fenomenelor și obiectelor, iar cel istoric – spre examinarea existenței 

acestor fenomene sau obiecte în diferite perioade de timp. În muzicologie 

viziunea sistematică presupune explicarea și înțelegerea unei compoziții 

muzicale particulare, spre descoperirea modului în care este organizată 

aceasta pe interior și a relațiilor ei cu alte opere similare. Viziunea istorică 

permite să apreciem locul ce-i revine operei analizate în perspectiva 



Victoria Melnic:  
Structura și clasificarea muzicologiei 

 

 7 

timpului, în diferite contexte. Aceste două viziuni sunt interdependente: 

fiecare studiu istoric are partea lui sistematică și viceversa. 

Încă în anul 1558 eminentul reprezentat al științei muzicale 

renascentiste Giosefo Zarlino în prima versiune a lucrării sale Istitutioni 

harmoniche propune divizarea studiilor teoriei muzicii în două părți 

denumite istoria și metoda. Metoda constă în studierea corpurilor sonore în 

timp ce istoria se referă la studierea manifestării corpurilor sonore în 

lucrările muzicale, în scrierile și în interpretările pieselor compuse de 

compozitorii din diferite epoci. Aceste scrieri și interpretări sunt abordate 

prin studiul surselor istorice, în conformitate cu principiile de analiză 

textuală definite de reprezentanții științelor umaniste [25].  

 

Sisteme de clasificare a muzicii și muzicologiei în 
Antichitate și în Evul Mediu 

În diferite perioade istorice savanții au delimitat branșele științei 

despre muzică în mai multe moduri, reieșind din varii principii. Înainte, 

însă, de a analiza diferite sisteme de clasificare a muzicologiei considerăm 

oportun de a cita și de a comenta unele din sistemele de clasificare a 

muzicii, deoarece frecvent acestea includ și știința muzicală. Prima divizare 

a muzicii în musica theorica și musica practica a fost propusă de 

Aristoxen din Tarent, discipolul lui Aristotel aproximativ în anul 300 î.e.n. 

Aceeași împărțire (schema 1) o găsim și în tratatul Despre muzică de 

Aristides Quintilianus (aprox. anii 284-330). 

Schema 1 preluată din: [17, p.14, 15]. 
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Ulterior pe parcursul Evului Mediu a dominat clasificarea lui 

Boethius (aprox. 475 – 525) care împărțea muzica în trei mari domenii: 

musica mundana sau muzica sferelor celeste și a divinității, musica 

humana – muzica care se naște din armonia trupului și sufletului uman și 

musica instrumentalis, adică muzica produsă de voci și instrumente. 

 

 

 

 

 

Ancius Manlius Severinus 

Boethius (480-524) 

Musica mundana, humana e 

instrumentalis. Biblioteca Médici, 

Florencia (ca. 1300). Imagine 

preluată din: [16,  slide 13]. 
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Patru secole mai târziu o altă mare autoritate din Evul Mediu Regino 

din Prum (840-915) vorbește despre două tipuri de muzică: musica 

naturalis din care fac parte muzica cosmică (musica mundana) și cea 

umană (musica humana) și musica artificialis care este produsă de voci și 

instrumente.  

În sec. XIV Johannes de Groheo (1255-1320) propune divizarea 

muzicii în funcție de statul ei social și profesional diferențiind muzica 

simplă, populară – musica simplex sau musica civilis, cea savantă musica 

composita, denumită și regularis, canonica sau mensurata și muzica 

bisericească musica ecclesiastica. 

Teoreticienii renascentiști au reintrodus dualitatea existentă în 

Antichitate prin opoziția între musica theorica (tot ea speculativa, 

contemplativa sau naturalis) și musica practica (attiva sau artificialis). 

Aceste sistem binar este prezent la Theodoricus de Campo (sec. XIV) care 

diferențiază musica naturalis din care fac parte musica mundana, musica 

humana și musica vocalis (muzica produsă de animale și păsări) și musica 

artificialis (muzica inventată sau muzica ca artă). Aceasta din urmă se 

împarte în musica armonica (muzica vocală, împărțită în musica 

mensurabilis și musica plana) și musica instrumentalis (instrumentală) care 

la rândul ei constă din cytharizantium (cea produsă de instrumentele cu 

coarde), tibicinantium (cea a instrumentelor aerofone) și pulsantium 

(produsă de instrumentele de percuție).  

Un sistem similar găsim și în tratatul De Musica (1490) semnat de 

Adam din Fulda, însă spre deosebire de Theodoricus el împarte musica 

artificialis în musica vocalis și musica instrumentalis, cea vocală conținând 

încă patru ramificații: vera, ficta, simplex vel plana și mensurabilis vel 

figurativa. Schema 2. 

 

 



Victoria Melnic:  
Structura și clasificarea muzicologiei 

 10 

Schema 2. 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de clasificare a muzicii și muzicologiei în 
secolele XVI-XIX 

Johannes Cochlaeus în tratatul său Tetrachordum musices editat la 

Nuernberg în 1511 și reeditat în 1516 propune trei modalități de împărțire 

a muzicii. Criticul muzical rus V. Stasov a elaborat un tabel (schema 3) în 

care a redat într-o formă schematică sistemul lui Cochlaeus [31, p. 51-52].  

 

Schema 3. 

 

    Musica 

Musica naturalis Musica artificialis 

Musica humana Musica mundana Musica vocalis Musica instrumentalis 

 Simplex   

vel plana 

Mensurabilis 

vel figurativa  
Vera  Ficta  
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În anul 1537 Nicolas Listenius (1510 - ?) în tratatul său Musica ab 

authre denuo recognita propune o împărțire a muzicii în trei ramuri: 

musica theorica (știința muzicală), musica practica (arta interpretării) și 

musica poetica (arta compoziției). Această divizare reiterează tradițiile lui 

Aristotel care, după cum se știe, împărțea cunoașterea în trei mari domenii: 

teoria, practica și poetica. 

În 1577 Francisco Salinas (1513-1590) în tratatul De Musica 

revizuiește tradiția boethiană de împărțire triplă a muzicii diferențiind 

musica irrationalis – percepută doar cu auzul și bazată doar pe sentimente 

fără participarea intelectului (așa cum se percepe cântecul păsărilor), 

musica intelligibilis – bazată doar pe intelect care poate fi înțeleasă, dar nu 

și auzită (fiind născută nu din îmbinarea sunetelor, ci din relațiile între cifre 

și pe care anticii o numeau muzica sferelor) și musica instrumentalis care 

îmbină ambele – intelectul și sentimentele deoarece este plăcută auzului, 

descoperind totodată conștiinței noastre tainele armoniei.   

În renumitul tratat Le Istitutioni Harmoniche editat în anul 1558 la 

Venezia Gioseffo Zarlino (1517-1590) propune o proprie divizare a muzicii 

care continuă tradițiile boethiene îmbinate cu viziunile renascentiste. În 
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clasificarea (schema 4) lui Zarlino muzica se împarte  în două mari 

categorii: musica animastica care include musica mundana și musica 

humana și musica organica care include musica naturale (vocală) și musica 

artificiale (instrumentală: aerofonă, de coarde, de percuție). 

Schema 4 preluată din: [26, p.187]. 

 

 
În anii 1770 în Franța în Journal de musique theorique, pratique, 

dramatique et instrumental o ediție periodică care a apărut pe parcursul a 

șapte ani rămânând neterminată, a fost publicat Tableau de la musique, care își 

propunea să expună „totul ce a fost spus sau făcut referitor la muzică nu doar 

de cei din Antichitate, dar și de oamenii contemporani, succesiv pe parcursul 

multor secole și până în prezent”. În această lucrare, atribuită lui Nicolas 

Etienne Framery (1745-1810) muzica este împărțită în trei mari domenii: 

acustica, practica și istoria (schema 5), fiecare divizându-se la rândul ei în 

mai multe ramuri.  



Victoria Melnic:  
Structura și clasificarea muzicologiei 

 

 13 

Acustica se compune din: metafizică, fizică și matematică fiecare fiind 

împărțit în mai multe compartimente.  

Practica muzicală este împărțită în două ramuri paralele: compoziție 

și interpretare, care, la rândul lor pot fi melodice și armonice, vocale și 

instrumentale, sacre și laice, naționale și străine. Compartimentul 

compoziție este suplimentat cu unele domenii interdisciplinare și anume: 

muzică și dans, muzică și poezie, muzică și arta oratorică, muzică și 

scenografie în timp ce interpretarea include teoria muzicii, instruirea și 

construirea de instrumente.  

Partea istorică include studiul muzicii naționale și străine, în trecut și 

în prezent, precum și studiul muzicienilor. 

Schema 5 preluată din: Jean Duron Regards sur la musique 
au temps de Louis XV. Collines de Wavre, Editions Mardaga, 2007, p.58. 
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Spre deosebire de gânditorii antici și cei medievali, savantul german 

Johan Nicolaus Forkel (1749 - 1818) considerat pe bună dreptate unul din 

fondatorii muzicologiei în aspectul ei contemporan, tot el și primul biograf 

al lui Bach, raliază muzica nu cu matematica ci cu limba, considerând-o o 

formă de limbaj. La fel cum din litere apar silabele care dau naștere 

cuvintelor care se unesc în propoziții pentru a exprima gânduri și idei, 

sunetele se îmbină în motive, acestea unindu-se în fraze care dau naștere 

unor melodii care exprimă anumite sentimente și emoții. Tradițional studiul 

unui limbaj este organizat pe două nivele: gramatica și retorica, prima 

concentrându-se pe unitățile structurale mici – litere, silabe, cuvinte, 

propoziții simple, cea de-a doua continuând expansiunea progresiv până la 

formele elevate și imaginile complexe. La fel este organizată în opinia lui 

Forkel și știința muzicală. Viziunea sa asupra structurii muzicologiei el o 

expune pentru prima dată în lucrare sa Despre teoria muzicii publicată în 

anul 1777. Aici el enumeră cinci domenii care alcătuiesc știința muzicală și 

anume: fizica sunetului (sau acustica), matematica sunetului, gramatica, 

retorica și criticismul muzical. Ulterior, în 1783 în Istoria generală a 

muzicii Forkel transferă acustica, matematica și criticismul la categoria 

științelor auxiliare, prezentând o schemă simplificată a muzicologiei care se 

reduce la două domenii: gramatica și retorica1. 

Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. 

Același termen este folosit și pentru știința care studiază astfel de reguli, ca 

ramură a unui studiu mai general al limbajului, numit lingvistică. Fiecare 

limbă are un set specific de reguli și deci o structură gramaticală distinctă.  

Retorica este o disciplină care studiază (începând din antichitate) 

discursurile al căror scop este convingerea ascultătorului (modificarea 

opiniilor sale). Tratatele de retorică se ocupau de modul de găsire a ideilor 

                                                 
1
 Gramatica și retorica alături de dialectică (sau logică) alcătuiau așa numitul trivium care 

forma ciclul învățământului medieval elementar, urmat de quadrivium (aritmetica, muzica, 

geometria și astronomia) care se învăța mai târziu. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Regul%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbaj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
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(inventio), de organizarea lor (dispositio), de formularea lor în modul cel 

mai pregnant, cu ajutorul figurilor de stil (elocutio), de memorizarea 

discursului (memoria) şi de rostirea sa în public (actio).  

Gramatica are de a face cu structura de bază a limbii: structura 

frazelor, acordul între verbe și substantive, ordinea cuvintelor într-o 

propoziție, etc. Retorica ține de stilul limbajului, astfel încât acesta să fie cât 

mai elocvent și mai convingător.  

Deci, în clasificarea lui Forkel știința muzicii se împarte în două 

compartimente – gramatica și retorica, fiecare din ele divizându-se în capitole: 

Gramatica 

1. modurile care include studierea 

sunetelor și funcțiilor ce le revin în 

scara modală și într-o melodiile simplă; 

2. teoria armoniei pornind de la 

studiul trisonurilor și septacordurilor, 

incluzând tratarea disonanțelor și 

cromatismelor, studiul tonalității și 

modulației; 

3. prozodia muzicală care cercetează 

structurile ritmice, problema 

accentelor, metrul și frazarea. 

Gramatica mai conţine încă 3 ştiinţe 

auxiliare: acustica (denumită anterior 

fizica sunetului), semiografia (sau 

teoria semnelor) şi canonica (teoria 

clasificării semnelor)  

Retorica 

1. periodizarea muzicii 

2. stilurile muzicale 

3. genurile muzicale 

4. orânduirea ideilor muzicale, 

orânduirea estetică 

5. interpretarea muzicală 

Retorica mai conţine o ştiinţă auxiliară 

şi anume critica (sau criticismul), care 

priveşte: 

1) necesitatea, principiile, regulile 

2) frumosul absolut sau relativ 

(naţional, individual) 

3) gustul: naţional şi individual 

 

Sisteme de clasificare a muzicologiei                     
în secolele XX-XXI 

Primul savant care a utilizate noțiunile de istoric și sistematic în 

clasificarea științei muzicale a fost Guido Adler (1855-1941), muzicolog 

austriac care în anul 1885 în articolul Umfang, Methode und Ziel der 

Musikwissenschaft (Obiectul, metoda și scopul muzicologiei) propune publicului 

propriile viziuni asupra clasificării muzicologiei dezvoltate și aprofundate mai 
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târziu în studiu său fundamental Methode der Musikgeschichte (Metoda istoriei 

muzicii) publicat la Leipzig în anul 1919. Conform acestei clasificări toate 

disciplinele muzicale se împart în două grupuri mari: istorice şi sistematice 

(schema 6). Din primul grup fac parte așa domenii ca istoria muzicii împărțită 

pe epoci, țări, școli și autori, paleografia muzicală, sistematizarea formelor 

muzicale în plan istoric și studiul instrumentelor sau organologia. Disciplinele 

sistematice au menirea de a stabili așa numitele legi supreme ale muzicii și de 

a cerceta cum acestea se manifestă în domeniul armoniei, melodiei, ritmului, 

esteticii, psihologiei, pedagogiei și didacticii muzicale, precum și în ceea ce 

numim noi astăzi etnomuzicologie.  

Istoria 

Istoria muzicii după epoci, popoare, 

imperii, ţări, ţinuturi, oraşe, şcoli, artişti: 

1. paleografia (notaţia); 

2. clase fundamentale  istorice  (gruparea 

formelor muzicale); 

3. legi:  

a) cum se prezintă operele fiecărei epoci  

b) cum au fost concepute şi predate de 

teoreticienii timpului 

c) cum se reflectează în exercitarea artei 

4. instrumente muzicale. 

Ştiinţe auxiliare: Istoria universală cu 

paleografie, cronologie, bibliografie, 

ştiinţa bibliotecilor şi arhivistica, ştiinţa 

literară şi filologia, istoria religiilor, 

artelor mimice şi a dansului, biografistica, 

statistica asociațiilor și instituțiilor 

muzicale. 

 

Sistematica 

Stabilirea legilor supreme în diferite 

ramuri ale artei muzicale: 

1. investigarea şi fundamentarea 

acestora în armonie (aspectul tonal), 

ritmica (aspectul temporal), melos 

(aspectele tonal + temporal); 

2. estetica şi psihologia artei 

muzicale: 

a) compararea, valorificarea şi relaţia 

lucrărilor cu persoanele care percep; 

b) complexul nemijlocit de probleme 

interdependente cu aceste; 

3. pedagogia şi didactica: 

- teoria generală; 

- teoria armoniei; 

- c-p; 

- teoria componisticii; 

- teoria instrumentaţiei; 

- metodica cantului vocal şi 

instrumental; 

4. muzicologia / cercetare şi 

comparare în slujba etnografiei şi 

folcloristicii. 

Ştiinţe auxiliare: acustica, matematica, 

logica (gândirea muzicală), fiziologia 

(teoria senzaţiilor), gramatica, metrica, 

poetica, pedagogia, estetica etc.  
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Schema 6 preluată din: [1, p. 16-17]. 
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Principala deficiență a clasificării lui Adler, de altfel recunoscută ca una 

clasică, constă în divizarea oarecum mecanică a celor două viziuni cognitive 

asupra artei muzicale. Și dacă muzicologia istorică se apropie în viziunea lui 

Adler de sfera științelor umanitare, explicarea legilor supreme ale muzicii, de 

care se ocupă sistematic, ar fi trebuit să se facă în opinia lui reieșind din logică, 

matematică, fiziologie și alte științe ale naturii sau exacte. 

Între aceste două ramuri ale muzicologiei a existat, în conformitate cu 

opinia muzicologului american Charles Seeger [23, p. 6], o schismă care a 

condus în unele cazuri la un anumit decalaj și la o privilegiere a orientării 

istorice, în special în țările latine (Franța, Italia, Spania). În tradiția anglo-

saxonă și în cea germană din contra se observă o turnură spre abordarea 

sistematică.  Prin urmare, idealul ar consta în stabilirea unui echilibrul între 

cele două abordări având în vedere istoria și sistematica ca două direcții 

distincte, separate, dar interconectate și interdependente în interiorul 

științei muzicologice. Clasificarea lui Adler, ca și multe alte clasificări, este 

una destul de convențională deoarece nu există hotare ferme între diferite 

domenii ale muzicologiei, majoritatea din ele avându-și propria teorie 

(sistematică) și istorie. 

Considerând că demersul muzicologic trebuie să pornească de la actul 

psihologic al creației artistice, de la exteriorizarea viziunii creative interne a 

artistului care are valoare artistică ca ceva cu totul nou, reputatul muzicologul 

german Hugo Riemann (1849-1919) în lucrarea sa Grundriss der 

Musikwissenschaft (Planificarea muzicologiei) publicată în anul 1908 expune 

propria-i viziune asupra structurii științei muzicale reducând-o la cinci 

domenii principale: 

1. acustica 

2. fiziologia și psihologia sonoră (Ton-Physiology și Ton-Psychology)  

3. estetica  

4. teoria specială a muzicii 
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5. istoria muzicii. A se vedea: [5, p.13]. 

Muzicologul și profesorul american Waldo S. Pratt (1857-1939) în 1888 

propune un sistem de clasificare a muzicologiei care include șapte 

compartimente : fizica muzicală sau acustica; psihologia muzicală; poetica 

muzicală (compoziția și teoria muzicii); estetica muzicală; grafica muzicală 

(notația); tehnica sau tehnologia muzicală (construcția instrumentelor și 

interpretarea) și practicile muzicale care presupun organizarea celor mai 

diverse activități cu implicarea muzicii și a altor componente: poezia, drama, 

ritualul religios, terapia etc. Ulterior, în 1915 în articolul său On Behalf of 

Musicology (În numele muzicologiei) [21] publicat în primul volum al revistei 

The Musical Quarterly (Trimestrial muzical) el expune o schemă revizuită a 

acestui sistem reducându-l la patru ramuri: istoria muzicii; enciclopedia 

muzicală (taxonomia); criticismul muzical și pedagogia muzicală. 

Pe parcursul primelor decenii ale sec.XX conceptul muzicologiei s-a aflat 

sub influența directă a viziunii adleriene și a principiilor stabilite de acest 

savant. Pornind din anii 40 viziunile muzicologilor încep să se diversifice 

apărând mai multe concepte mai mult sau mai puțin originale. 

În 1941 a apărut unul din primele manuale de muzicologie Introducere 

în muzicologie de Glen Haydon [13]. Savantul american propune o proprie 

sistematizare a științelor muzicale luând ca model clasificarea adleriană.  

I. Orientarea sistematică în viziunea lui Haydon include: 

1. Acustica care se axează pe descrierea naturii fizice a muzicii; 

2. Psihofiziologia care tratează  problemele legate de muzică ca formă de 

manifestare a comportamentului uman; 

3. Estetica care abordează problemele specificului muzicii și valorilor 

muzicale; 

4. Pedagogia care este legată de tot spectrul problemelor educației 

muzicale; 
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5. Antropologia sau muzicologia comparată care examinează muzica ca 

element al mediului sociocultural al diferitelor popoare; 

6. Teoria muzicii – unica știință intrinsec muzicală, cercetează opera de 

artă muzicală în sine având ca scop explicația organizării interne a 

compoziției, examinarea formei, mijloacelor de expresie etc. Anume teoria 

muzicii reprezintă ramura de bază a domeniului sistematic fiind și cel mai 

plenar reprezentată în curriculumurile la toate nivelele învățământului 

muzical. 

II. Orientarea istorică se împarte în trei domenii: 

1. Filosofia istoriei muzicii care examinează metodologia aplicată în 

acest domeniu (metodele genetică, ciclică, teoria fluctuațiilor, relativismul 

istoric, relevanța și cazualitatea, pluralismul, teoria și practica istoriografiei); 

2. Sursele istoriei muzicii de la Antichitate până în secolul XIX; 

3. Probleme și metode ale cercetării istorice a muzicii 

Profesorul și muzicologul american Demar Irvine în lucrarea sa 

Methods of Research in Music (Metode de cercetare în muzică, 1945)  

divizând știința muzicală în aceleași două direcții mari – sistematica și 

istoria – stabilește următoarele domenii ale muzicologiei: 

I. Sistematica: 

1. Teoria muzicii care însumează toate cunoștințele și principiile ce 

reglementează tehnicile de compoziție muzicală precum și terminologia în 

acest domeniu; 

2. Estetica muzicală care vizează conceptul muzicii ca gen de artă, 

scopul său artistic, efectul asupra auditorului și relațiile cu  alte arte; 

3. Etnografia muzicală care cercetează muzica și practicile muzicale la 

diferite grupuri de popoare. 

4. Acustică care presupune cunoașterea științifică a naturii și însușirilor 

fizice ale sunetului; 
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5. Fiziologia care examinează simțul auzului, abilitățile fiziologice în 

procesul de interpretare vocală și instrumentală; 

6. Psihologia muzicală care include cunoștințe despre puterea și 

funcțiile minții în relație cu muzica, psihologia interpretării și cea a 

percepției muzicale. 

II. Istoria: 

1. Biografia care cuprinde cunoștințe despre viața compozitorilor și 

interpreților; 

2. Muzicografia care oferă informații despre compozițiile muzicale, 

despre notația și stilul acestora; 

3. Istoriografia care vizează organizarea cronologică a tuturor faptelor 

cunoscute care se referă la o anumită perioadă, regiune, grup sau instituție. 

4. Organografia care descrie construcția și istoria instrumentelor 

muzicale, abordând și problemele interpretării; 

5. Istoria și teoria notației; 

6. Istoria filosofiei și esteticii muzicale care include cunoștințe despre 

ce s-a scris despre muzica ca artă în diferite epoci. A se vedea: [5, p.14, 15]. 

După cum observăm sistematizările lui Haydon și Irvine au mai multe 

puncte de tangență, dar și anumite deosebiri. 

Cercetătoarea belgiană Suzanne Clerx-Lejeune [6] împarte muzicologia 

în patru domenii: 1. Teorica care vizează matematica sunetului; 2. Fizica 

legată de procesul de emitere a sunetului; 3. Estetica preocupată de studiul 

formelor și 4. Filosofia care examinează esența muzicii și rolul său social. 

Muzicologul american Lloyd Hibberd, în articolul Musicology 

Reconsidered [13] diferențiază patru mari domenii ale cercetării. 

 Primul din ele este legat doar tangențial de muzică și include studiile 

biografice și jurnalismul muzical. 

 Al doilea domeniu este considerat de autor ca fiind unul marginal 

față de muzică deoarece științele care îl constituie – acustica, 
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fiziologia și psihologia – cercetează muzica ca fenomen secundar față 

de altele. 

 Al treilea domeniu denumit de Hibberd intermediar include 

organologia, etnomuzicologia, estetica și criticismul – ramuri care 

abordează muzica îmbinând-o cu alte sfere. 

 Și ultimul domeniu apreciat de autor ca fiind în primul rând muzical 

se axează pe teoria speculativă, lexicografie, paleografie, editarea 

muzicii vechi, interpretarea muzicii vechi, istoria muzicii și 

muzicografie [14, p.32]. 

Muzicologul german K. G. Fellerer, în Introducere în Muzicologie 

(Einführung in die Musikwissenschaft, 1953), divizează muzicologia în 

următoarele branșe: 1. Fundamente ale muzicii; 2. Audiția și percepția 

sonoră; 3. Elementele muzicii; 4. Elemenetele constructive; 5. Creația 

muzicală; 6. Tipuri de muzică; 7. Evaluarea muzicii și 8. Muzicologia 

aplicată. A se vedea: [4, p.16]. 

În anul 1955 muzicologul american de origine germană Hans Heinz 

Drager (1909-1968) propune un propriu sistem apropiat de sistemul lui 

Adler care include: 

I. Istoria muzicii:  

1. istoria notației;  

2. istoria teoriei muzicii;  

3. interpretarea filologică a literaturii despre muzică;  

4. organologia;  

5. iconografia și  

6. practica interpretativă;  

II. Muzicologia sistematică:  

1. acustica care studiază sistemele sonore, fizica sunetului, acustica 

încăperilor, imprimarea și reproducerea etc.;  

2. fiziologia interpretării vocale și instrumentale, inclusiv cea a auzului;  
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3. psihologia auzului;  

4. psihologia muzicală;  

5. estetica;  

6. filosofia muzicii;  

III. Folcloristica și etnografia; 

IV. Sociologia muzicii; 

V. Muzicologia aplicată:  

1. pedagogia;  

2. critica;  

3. tehnologia sau construcţia instrumentelor. A se vedea: [32, p. 38, 39]. 

În fundamentală enciclopedie muzicală germană MGG Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart (Muzica în istorie și în prezent) muzicologii 

Walter Wiora și Hans Albreht împart muzicologia în patru domenii mari: 

I. Științe muzicale fundamentale:  

1. acustica,  

2. fiziologia muzicii,  

3. psihologia muzicii,  

4. teoria muzicală sistematică,  

5. analiza,  

6.  estetica,  

7. muzicologia filosofică; 

II.  Istoria muzicii; 

III. Folcloristica și etnografia:  

1. muzica popoarelor sălbatice,  

2. muzica populară a popoarelor europene,  

3. muzica Orientului 

IV. Geografia și sociologia muzicii care include cercetările muzicii 

autohtone, ale muzicii altor țări și cercetările sociologice. A se vedea: [32, p. 

40]. 
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Muzicologul francez Jasques Handschin [11] împarte ştiinţa 

muzicală în trei grupuri, şi anume:  

1. istorie,  

2. etnologie şi  

3. psihologie. 

Muzicologul şi compozitorul francez Jacques Chailley [3] 

diferenţiază muzicologia internă şi cea externă. 

Muzicologul austriac Albert Welek diferenţiază etnomuzicologia, 

istoria şi muzicologia sistematică.  

În Enciclopedia muzicii editată șa Barcelona în anul 1954 muzicologia 

sau studiul științific al muzicii în diferitele ei manifestări are următoarea 

structură:  

1. muzicologia filosofică (estetica muzicală); 

2. muzicologia în științele naturale (acustica, fiziologia și psihologia 

sonoră); 

3. muzicologia folclorului și etnografia (muzicologia comparată și 

studierea instrumentelor  

4. muzicologia ca investigație istorică (istoria muzicii europene și a 

popoarelor primitive). A se vedea [5, p.16]. 

Emile Haraszti [12] împarte muzicologia în patru grupuri de 

discipline: 

1. ştiinţe muzical–filosofice: estetica, sociologia şi filosofia muzicii 

2. ramuri ale muzicologiei care se ataşează ştiinţelor exacte şi celor 

naturale – fiziologia, psihologia sunetului, tehnologia, muzica electronică şi 

cea concretă, mecanica instrumentelor 

3. muzicologia comparată: etnografia şi etnologia 

4.  muzicologia istorică care cercetează evoluţia elementelor muzicii, a 

operelor şi a maeştrilor, organografia, bibliografia, iconografia cărora li se 

adaugă şi disciplinele componistice, interpretative şi pedagogice. 
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Savantul rus Iurie Keldîş divizează știința muzicală în teorie, istorie, 

etnomuzicologie şi critică [28, p.100, 101].  

În viziunea  unui alt muzicolog rus Moris Bonfeld [26, p.8, schema 1] 

muzicologia se compune din patru domenii mari: 

1. filosofia muzicii: estetica, psihologia, semiotica;  

2. teoria muzicii: acustica, teoria elementelor limbajului muzical, 

polifonia, armonia, organologia, analiza operelor muzicale;  

3. istoria muzicii: istoria muzicii din Antichitate, istoria muzicii de 

tradiție europeană, istoria muzicii din țările Asiei și Africii; 

4. etnomuzicologia: estetica și teoria folclorului muzical, folclorul 

muzical slav (rus), folclorul muzical al altor țări și popoare. 

În tradiția științifică anglo-americană astăzi se diferențiază 

următoarele domenii ale științei despre muzică: 

1. muzicologia istorică care include istoria și istoriografia muzicală; 

2. teoria și analiza; 

3. textologia sau studiul textelor, descifrarea diferitelor notații etc.; 

4. arhivistica; 

5. lexicografia și terminologia;  

6. organologia și iconografia; 

7. istoria și teoria notației; 

8. estetica; 

9. sociomuzicologia; 

10.  psihologia și cercetarea auzului; 

11.  criticismul (evaluarea, descrierea și interpretarea critică a 

fenomenelor muzicale); 

12.  practica interpretativă; 

13.  acustica; 

14.  hermeneutica; 

15.  noua muzicologie (gender, pop etc.). 
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  Coordonatorii Primului Congres de Muzicologie Interdisiplinară Richard 

Parncutt, Annekatrin Kessler și Fränk Zimmer (Universitatea din Graz, 

Austria) împart disciplinele muzicale în patru grupuri mari pornind de la 

modul de abordare și propunând tot aici unele definiții, explicații și exemple: 

 

I. Discipline umaniste:  

istoria și teoria artelor (estetică, criticism, iconografie, iconologie, 

analiză structurală, formă și simbol, receptarea artei, media, cultura 

vizuală, psihologia și sociologia artei); studiile culturale (subiectivitate, 

mentalitate, ideologie, gender, sexualitate, ”rase”, clase, politici, 

economici, cultura populară, postmodernism, poststructuralism, 

intermedialitate, intertextualitate); istoria muzicii (repertoriul muzical 

vestic, sursele și analiza acestuia în context social și istoric, inclusiv 

istoria percepției, receptării, compoziției și interpretării); literatura și 

filologia muzicii (metodologia critic-literară, compoziția și retorica, 

literatura comparată, estetica literară, clasicim, romantism, modernism, 

postmodernism); filosofia muzicii (gândire, definițoe, realitate, scop, 
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principii de bază, idei, ”isme”, estetici, frumos, gust, experiență, întrebări 

care nu sunt abordate de alte discipline, context și implicații largi); 

 

II. Discipline științifice:  

acustica (acusticile fizice ale muzicii, construcția instrumentelor 

muzicale, electroacustica, acustica psihologică a auzului și cântului); 

informatica, matematica și statistica în muzicologie (teorii 

matematice și statistice, modelare și algoritm, analize statistice ale 

bazelor de date (partituri sau fișiere sonore), muzica procesată la 

calculator, procesarea digitală a semnalelor sonore, informatica 

muzicală, tehnologii electronice și media); psihoacustica și 

percepția muzicii (studii empirice ale relațiilor cantitative între 

proprietățile fizice și perceptuale ale sunetelor muzicale, praguri 

perceptuale, recunoașterea formelor, analiza scenei auditive); 

psihologia muzicii (cunoașterea, controlul motricii, expresia, 

dezvoltarea, motivația, abilitatea, achiziții de îndemânare, 

personalitatea); fiziologia și biologia muzicii (neurologia percepției și 
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interpretării muzicale, fiziologia, psihologia, biologia controlului 

motric al interpretării muzicale, biomuzicologia, genetica, evoluția); 

 

III. Discipline mixte (care îmbină abordarea științifică și cea umanistă): 

etnomuzicologia (studiul istoric și sistematic ale muzicilor 

extraeuropene, folclorice și multientice în contextul lor social, cultural 

și antropologic); lingvistici (natura și structura limbajelor umane, 

limbajul ca fenomen cultural, social și cognitiv-psihologic, muzica ca 

limbaj; preistoria și arheologia muzicii (studiul culturilor muzicale 

preistorice prin excavarea și descrierea vestigiilor acestora, 

cronologia, rolul și funcțiile instrumentelor vechi); sociologia muzicii 

(rolul muzicii în: identitatea indivizilor și grupurilor, relațiile de 

familie, stereotipurile de gen, instituții, state, politici, în război și pace, 

originile și dezvoltarea, organizarea și funcționarea societății umane); 

teoria, analiza și compoziția (abordări pentru înțelegerea 

structurilor muzicale, inclusiv teoriile compoziționale și semiotice); 
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IV. Discipline orientate practic:  

educația muzicală (predarea și învățarea auditorială și individuală în 

școală și în afara ei, teoria, abordări și investigații sistematice a 

validității și eficienței acestora); medicina și terapia muzicală 

(leziuni interpretative, psihologia, terapia muzicală, anxietatea 

interpretativă, stresul); interpretarea muzicală (istoria practicii 

interpretative, tehnici și pedagogii avansate de interpretare). A se 

vedea [4, p.17, 18].  

„În gândirea ştiinţifică romană Xenopol adoptă principiul clasificării 

triadice: conform căreia ştiinţele se împart în genetice, sistematice, 

fenomenologice, iar în muzică Iacob Mureșanu în 1888 reia principiul 

antic al teoriei şi practicii, adoptând în prima clasă deci în ştiinţa muzicii; 

gramatica, acustica, canonica, melodica, estetica. George Breazul în 

cursul său Enciclopedia şi pedagogia muzicii citit la Conservatorul din 

Bucureşti integrează psihologia, logica şi teoria cunoaşterii, estetica, 

istoria muzicii, folclorul şi metodologia specială a muzicii şi a lecţiei 

practice” [7, p.364]. 

Romeo Ghircoiasiu [8] propune o clasificare care conţine cinci 

sectoare mari: istorie, sistematică, sociologie, etnologie şi muzicologie 

aplicată, unele având mai multe discipline. Schema 7. 
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Schema 7 preluată din: [9, p. 17]. 

 

Victor Giuleanu în prefața la Tratatul de teorie a muzicii [10] 

deosebește șase ramuri ale arborelui muzicologic: 

1. Sistematica = teoria generală a muz., armonia, polifonia, formele, 

instrumentaţia şi orchestraţia, estetica şi compoziţia, 

2. Istoria muzicii; 

3. Etnomuzicologia; 

4. Psihologia muzicală; 

5. Sociologia muzicală; 

6. Semiotica muzicală. 

 Muzicologul clujean Pavel Pușcaș diferențiază nouă domenii „care s-

au constituit în câmpuri relativ separate și specializate ale muzicologiei” 

[22, p.32], și anume: 

1. Studiul și reflectarea devenirii diacronice a artei muzicale (adică istoria 

muzicii); 

2. muzicologia analitică și teoretică incluzând atât tehnicile de scriitură, 

cât și formele și genurile muzicale; 

3. critica textualistă sau filologică inițiată de către Kretchmar ca domeniu 

specific de studiu al textului muzical; 
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4. cercetarea arhivistică și documentalistică a surselor muzicale ca 

istoriografie; 

5. lexicografia și terminologia atât din punct de vedere semantic, dar și al 

perspectivei istorice ce definește devenirea semiozei termenilor 

muzicologici; 

6. organologia și iconografia asociată ca domeniu distinct al studiului 

documentar al practicii muzicale; 

7. Teoria interpretării, bazată pe fundamentul organologiei atât în ce 

privește tehnica vocală, instrumentală, cât și aspectele de manifestare 

concretă a practicii muzicale; 

8. estetica muzicologică; 

9. muzicologia coreologică ce analizează raporturile dintre muzică și arta 

dansului. 

Carmen Stoianov în lucrarea Cercetare și comunicare în muzicologie 

[24, p.16, 17] menționează pe bună dreptate că „muzicologia nu este o 

știință închistată, cu borne fix stabilite” și propune o structură destul de 

ramificată a acestui domeniu care include: 

1. Muzicologia Istorică sau Istoria Muzicii 

2. Etnomuzicologia 

3. Critica Muzicologică 

4. Noua Muzicologie 

5. Teoria Muzicii 

6. Cosmologia muzicală 

7. Acustica muzicală 

8. Percepția sau Cunoașterea Muzicală 

9. Sociomuzicologia 

10.  Psihomuzicologia 

11.  Biomuzicologia sau Zoomuzicologia 

12.  Practica Interpretativă 
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13.  Semiotica Muzicală. 

În muzicologia din Republica Moldova este răspândită clasificarea 

triplă: discipline istorice, sistematice sau teoretice şi folclorice sau 

etnologice. Fiecare din aceste domenii cuprinde şi discipline generale şi 

unele secundare. Considerăm necesar de a adăuga la aceste trei domenii 

încă unul care în ultimul timp se face tot mai vizibil și anume istoria și 

teoria artei interpretative. 

Principii de clasificare a muzicologiei 

Muzicologia contemporană prezintă o disciplină ştiinţifică extrem de 

complexă, concretizată printr-o totalitate de ramuri ştiinţifice, toate având 

acelaşi obiect: cunoaşterea artei sonore în diferitele ei ipostaze. De la acest 

în diferitele ei ipostaze porneşte elaborarea arhitectonicii sistemului 

științelor muzicale. Ca şi alte fenomene sau obiecte muzicologia poate fi 

clasificată reieşind din mai multe considerente, adică în funcţie de mai 

multe principii sau criterii de clasificare. Criteriile în clasificarea ştiinţelor, 

inclusiv a celor muzicale, sunt niște repere, norme sau reguli după care se 

stabilesc raporturile dintre diferite domenii ale cunoaşterii. În muzicologie 

identifică, următoarele: 

1. După caracterul cercetării muzicologia ca şi alte domenii se împarte în: 

 ştiinţă fundamentală, scopul căreia constă în cunoaşterea esenţei 

muzicii, a legilor şi legităţilor ei, în examinarea căilor concrete de dezvoltare 

a artei muzicale şi de evoluţie a limbajului muzical; 

 ştiinţă aplicată orientată spre popularizarea, spre aplicarea 

cunoştinţelor obţinute în domeniul fundamental. Anume acest domeniu 

asigură deschiderea muzicologiei spre societate prin aşa activităţi cu sunt 

critica, jurnalistica, publicistica şi pedagogia sau didactica muzicală. 

2. După tipul de cultură muzicală (populară/tradițională sau 

profesionistă/academică) studiată:  
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 muzicologie care studiază toate fenomenele şi manifestările culturii 

muzicale profesioniste/academice 

 şi etnomuzicologie în sarcinile căreia revine cercetarea multiplelor 

probleme ale artei muzicale populare/tradiționale. 

3. După obiectul de studiu putem diferenţia: 

 culturologia muzicală care examinează natura şi particularităţile 

structurale ale culturilor muzicale şi tot spectrul de probleme despre care 

am vorbit deja la lecţia despre culturologie; 

 estetica sau filosofia muzicii care se axează pe problemele corelaţiei 

între muzică şi realitate, descoperă esenţa muzicii ca artă, specificul ei, 

vorbeşte despre conţinutul muzicii ş.a.; 

 teoria limbajului muzical şi a formei ca unitate a calităţilor structurale 

şi semantice ale muzicii [28]. 

4. După tipurile de activitate muzicală muzicologia poate fi împărţită în 

trei domenii:  

 cea care studiază produsul activităţii componistice; 

 cea care este orientată spre cercetarea interpretării muzicale; 

 cea care se axează pe problemele percepţiei muzicii. 

5.   După gradul de abordare directă sau indirectă a fenomenelor 

muzicale știința muzicală include următoarele grupuri de discipline: 

 disciplinele de bază: teoria / analiza / compoziția, interpretarea în 

afara oricăror contexte culturale, istorice sau stilistice; 

 discipline centrale: etnologia / antropologia, istoria, psihologia, 

sociologia, studiile culturale, acustica; 

 discipline periferice (care abordează subiecte limitrofe muzicii): 

informatica, psihoacustica, filosofia, fiziologia, preistoria; 

 discipline învecinate (discipline care abordează alte forme de cultură și 

de comunicare): studiul artelor, literatura, lingvistica;  

 discipline practice (aplicații specifice): educația, terapia, medicina [4, p.19]. 
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6.   După metodele de cercetare muzicologia se împarte în: 

 muzicologie istorică scopul căreia constă în cercetarea diacronică a 

fenomenelor muzicale în toate amănuntele şi particularităţile specifice ale 

lor, în perioade istorice concrete; 

 şi muzicologie sistematică sau teoretică care se ocupă de cercetare 

sincronică a fenomenelor muzicale cu scopul stabilirii unor legităţi generale 

ale muzicii.  

 Principalele metode de lucru ale muzicologiei tradiţionale sunt 

metoda logică (sau teoretică) şi cea istorică. Metoda logică reflectă procesul 

istoric într-o formă abstractă ea permite concentrarea atenţiei asupra 

rezultatelor procesului fără a ţine seama de multe momente mărunte 

secundare. Metoda istorică cere studierea procesului nu numai în 

trăsăturile sale generale dar şi în toate amănuntele şi devierile, în forma sa 

originală şi irepetabilă în care acest proces se manifestă într-o perioadă 

istorică concretă şi în condiţii concerte. Aceste două metode generale ale 

cunoaşterii au contribuţii la divizarea muzicologiei în ramurile istorică şi 

sistematică sau teoretică. Locul aparte ocupat de etnomuzicologie sau de 

teoria şi istoria artei interpretative este cauzat nu de folosirea unor metode 

speciale (cu toate că se folosesc şi ele) ci prin obiectele specifice ale acestor 

domenii: în primul caz nu a creaţiei profesioniste a compozitorilor ci a 

creaţiei populare; în cel deal doilea – a  artei interpretative. Ambele aceste 

ramuri cuprind divizări şi specializări suplimentare. 

Dacă termenul muzicologie istorică nu prea trezește semne de 

întrebare, celălalt – muzicologie sistematică, cere unele explicații.  

Muzicologia sistematică este un termen umbrelă ce acoperă mai 

multe subdiscipline ale muzicologiei legate în primul rând de muzică în 

general mai mult decât de careva manifestări specifice ale muzicii (stiluri 

muzicale, lucrări concrete, tradiții naționale etc.). În opinia lui Richard 

Parncutt [20, p.3] muzicologia sistematică poate fi împărțită în două 
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subgrupuri: cea științifică orientată pe metode și date empirice furnizate 

de psihologie, sociologie, acustică, fiziologie, neurologie, științele cognitive, 

tehnologiile informaționale; și cea umanitară (sau culturală) bazată pe așa 

discipline și paradigme ca estetica psihologică, sociologia teoretică, 

semiotica, hermeneutica, criticismul muzical și studiile de gen. Muzicologia 

sistematică este mai neomogenă decât surorile sale muzicologia istorică și 

etnomuzicologia. Conținutul și metodele ei sunt mai diverse și sunt mai 

strâns legate de unele ramuri extramuzicologice. Este cea mai veche din 

cele trei domenii rădăcinile fiind plasate în antichitatea grecească. Cum 

afirmă Claude V. Palisca și Ian D. Bent [19] abordarea sistematică poate fi 

aplicată cu acelaşi succes tuturor branşelor muzicologice plasate de Adler în 

partea istorică: spre exemplu este absolut justificată o abordare sistematică 

a problemelor notaţiei muzicale sau cea a clasificării formelor, sau a 

instrumentelor. Același lucru se referă și la etnomuzicologie. 

  Trebuie de menţionat că diferenţierea în teorie (sau sistematică) şi 

istorie implică în primul rând diferenţierea principiilor caracteristice de 

expunere a materialului. Teoria reprezintă sistemul legităţilor logice ale 

artei muzicale privite în procesul evoluţiei istorice, pe când istoria este o 

trecere în revistă a procesului evoluţiei muzicii în concordanţă directă cu 

legităţile ei logice. În contextul celor menţionate devine clar că nu există 

teorie curată şi nici istorie curată. Este vorba doar de două moduri diferite 

de a explica aceleaşi lucruri, de două părţi ale unui întreg. În fond orice 

fenomen, orice disciplină îşi are şi istoria şi teoria sa. Putem vorbi de teoria 

sonatei şi de istoria ei, de teoria armoniei şi de istoria ei etc. 

 După cum menționează R. Parncutt [4, p.6] opoziția sistematic – istoric 

reflectă într-o mare măsură opoziția nomotetic – idiografic introdusă în anul 

1894 de W. Windelband pentru a diferenția rolul observațiilor obiective 

(științifice, bazate pe legitățile naturii) și a celor subiective (bazate pe 

experiența umană) în cadrul cercetărilor științifice.  Abordarea nomotetică 
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este bazată pe tendința spre generalizare proprie într-o măsură mai mare 

științelor exacte și celor ale naturii și este orientată spre descoperirea 

principiilor generale fundamentate pe anumite legi. Cea idiogarfică din 

contra este direcționată spre studiul de caz ținând cont de specificitatea 

obiectului și este mai caracteristică științelor umanistice. Aceste două 

viziuni sunt complementare reflectând două dimensiuni ale aceluiași întreg.  

Dacă la sfârșitul sec. XIX numeric predominau cercetările istorice, 

astăzi din contra observăm o abundență și o diversificare a studiilor 

sistematice deoarece acestea tind să acopere o arie vastă de demersuri cu 

aspect teoretic, analitic, psihologic, fiziologic, filosofic, semiotic etc. În 

ultimul timp tot mai mult se vehiculează ideea constituirii așa numitei noii 

muzicologii care se situează în opoziție sau în complementare cu 

muzicologia tradițională și se deosebește de aceasta nu atât prin obiectele 

cercetării cât prin optica acesteia. Noua muzicologie este un termen aplicat 

la un corp larg de cercetări începând cu anii ’70 ai secolului trecut, cu un 

accent pronunțat pe teoriile culturale și interculturlae, antropologice, 

feministe, structuraliste, postmoderniste ș.a., focusându-se și pe domenii 

mai puțin explorate cum sunt jazz-ul, muzica pop, cea a minorităților etc., 

lărgind astfel însăși limitele noțiunii de muzică, dar și metodologia 

preponderent pozitivistă a muzicologiei tradiționale, diversificând obiectele 

de studiu ale științei despre muzică și modificând structura acesteia.  

Încheiere 

Clasificarea este o operație logică care servește la ordonarea unui 

sistem conform anumitor criterii. Ea reprezintă o repartizare a fenomenelor 

pe grupuri asemănătoare după calităţile comune sau distinctive ale acestora 

într-o anumită ordine. Întotdeauna acelaşi obiect sau fenomen (și 

muzicologia nu constituie o excepție în acest context) poate fi clasificat în 

funcţie de mai multe criterii de clasificare. Susținem opinia lui Titus Lates 
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care afirmă că „știinţele sunt în mare parte produse una din alta” [15, 

p.261]. În plus, multe discipline constituie o combinație între diferite 

domenii și astfel nu se pot încadra exact într-o clasificare. 

La fel cum nu există o clasificare a științelor universal acceptată, nu 

există nici o clasificare universal acceptată a muzicologiei. „Fără îndoială că 

ele sunt mai multe, pentru că, oricând, se pot introduce noi criterii. Cele 

care se vor exhaustive cuprind ştiinţe care nici nu există, ci se presupune 

doar că vor fi posibile într-un viitor nu întotdeauna apropiat. Pe de altă 

parte, clasificările restrânse la ştiinţele actuale sunt nevoite să fie 

actualizate an de an” [15, p.255]. De la sfârșitul secolului XIX și până la 

începutul secolului XXI muzicologia s-a completat cu un şir de discipline noi 

cum ar fi sociologia, semantica şi semiotica, psihologia, acustica, istoria şi 

teoria artei interpretative etc. Suntem de acord cu Romeo Ghircoiașiu care 

afirmă că „toate disciplinele muzicale trebuie să asigure o maximă 

specializare a cercetării, dar și o neîncetată integrare în tot” [9, p.15].  

Toţi muzicologii în unanimitate susţin că muzicologia contemporană 

este un sistem complex care reflectă diversitatea şi complexitatea culturii 

muzicale contemporane. Fiecare dintre ei însă vede acest sistem în mod 

diferit divizându-l în mai multe părţi componente, reieşind din diverse 

considerente și bazându-se pe diverse principii metodologice. 

În ultimul timp tot mai mult se scrie despre imaginea pluridisciplinară 

a muzicologiei și despre caracterul interdiscipinar al cercetărilor 

muzicologice. Profesorul Universității din Southampton Nicolas Cook afirmă 

că muzicologia, fiind orientată spre cercetarea tuturor aspectelor al întregii 

varietăți de fenomene sonore care își găsesc locul în vastul univers al 

MUZICII, prin însăși natura sa este inerent multidisciplinară [20, p.14]. Ca și 

în cazul altor discipline științifice structura muzicologiei poate fi asemănată 

cu un flux continuu care își modifică mereu aspectul în funcție de ”peisajul” 

temporal și geografic prin care își croiește drumul.  
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Teme practice, teme de discuţie:  
1. Sistematizați și comentați sistemele de clasificare a muzicii citate în 

lucrare. 
2. Sistematizați și comentați sistemele de clasificare a muzicologiei citate 

în lucrare. 
3. Propuneți posibile criterii de clasificare a muzicologiei. 
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