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Among several modalities of approaching music, we have found a fruitful one in the 
phenomenological apparatus, especially in the endeavour to disclose a part of the rich and 
in-depth meaning that the art of the harmonious sounds unfolds through its products. 
Starting from the phenomenality that defines the musical works and considering the 
enlarged possibilities offered by phenomenology as a method of analysis, the entire universe 
of interpretation and comprehension registers new dimensions for the different actors 
implied in the peculiar relation of man to music. There are some paradigms acknowledged 
by the phenomenologists within the topics of dwelling on the fullness of the musical logos in 
its potential of experiencing life. In this essay, we try to point out some of the opportunities 
of the phenomenology to research appropriately the musical phenomenon and to reveal 
much more about the ideal essence of a fundamental living order to which a human being 
has access.  

Consacrată în cultura occi-
dentală de către Edmund Husserl, 
fenomenologia s-a impus ca un 
stil filosofic şi o metodologie foca-
lizînd asupra cunoaşterii prin expe-
rienţă, a reflecţiei asupra esenţei, des-
chizând întru surprinderea şi înţe-
legerea vieţii în totalitatea de sens. 
Pe parcursul secolului al XX-lea, 
fenomenologia a cunoscut o remar-
cabilă dezvoltare, extinzându-şi 
aria şi, totodată, precizându-şi 
compartimente specifice, în dialo-
gul cu ştiinţa, arta, mitul, religia. 
Din unghi filosofic, însemnate 
contribuţii au rodit în sfera eticii 
(Max Scheler, Emmanuel Levi-
nas), a esteticii (Nicolai Hartmann, 

Roman Ingarden, Mikel Dufrenne), 
a hermeneuticii (Paul Ricoeur, 
Hans-Georg Gadamer) etc.  

Încercarea de faţă se vrea o 
provocare pentru teoreticianul, dar 
şi pentru (simplu-)iubitorul muzicii 
de a se orienta – în strădania deslu-
şirii semnificaţiilor adânci ale 
acestei arte-logos particular al chiar 
„logos-ului vieţii”, vorbind astfel în 
termenii Fenomenologiei Vieţii – 
(şi) către generoasa tratare filosofică 
pe temeiul fenomenologiei valorifi-
cate ca manieră de reflecţie asupra 
şi de analiză a relaţionării intime 
om-muzică, dând o perspectivă 
holistic-dinamică asupra a ceea ce 
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poate însemna „muzicalizarea” 
fiinţei umane [1].  

Oferta metodologică a feno-
menologiei pentru domeniul 
artelor în genere, pentru 
interogarea operei de artă 
muzicală (în cazul de faţă) într-o 
‘experienţă eidetică – trăire 
estetică’ merită atenţie aparte; 
considerabile fiind articulaţiile 
scrutinului fenomenologic aşa cum 
s-au cristalizat ele încă din proiec-
tul husserlian – ce s-a voit o „nouă 
dimensiune” pentru filosofie şi „o 
metodă radical nouă” [2] – până la 
contextul actual în care asistăm la 
„expansiunea impactului fenome-
nologiei asupra cunoaşterii şi înţe-
legerii modului general de abor-
dare a vieţii”, ca o adevărată „for-
ţă inspiratorie, ca filosofie a tim-
purilor noastre” [3].  

În intenţia de a o defini, 
Husserl prezintă fenomenologia 
ca reflexie universală asupra între-
gii „lumi a vieţii” care apare, ast-
fel, „atât ca o lume a valorii, cât şi 
ca una practică” [4]; cu orientare 
către esenţă – acea „stare de ascun-
dere a ceea ce persistă”, după cum 
ne spune Heidegger; cu adâncire 
în înţelegere şi interpretare.  

Ne interesează fenomenolo-
gia ca metodă a „descrierii eide-
tice” a artei, a degajării unei anu-
me esenţe, a unui în-sine din ex-
perienţa artei, în pluralitatea ra-
porturilor cu opera muzicală acti-
vate la nivel de subiect: compozi-
tor, interpret-executant, receptor; 
în fiecare dintre aceste ipostaze 
ale subiectului având a afla pece-
tea creativităţii specific-umane: fie 

că este vorba despre autorul/crea-
torul propriu-zis al unei lucrări 
muzicale, fie – pentru celelalte 
două roluri menţionate – un co-
autor / co-creator, prin punerea în 
act a partiturii ori prin contempla-
rea operei respective (în calitate de 
ascultător / auditor), participând la 
împlinirea semantică a operei. 
Subiectul ne apare ca un „cogito” 
ancorat într-o experienţă sensibilă – 
de cunoaştere, gândire, simţire, as-
piraţie, amintire, evaluare etc. a 
„cogitatum”-ului (existenţa a ceea ce 
se percepe). Cum observă Husserl, 
„Tema fenomenologiei priveşte 
orice subiectivitate posibilă în gene-
re, în a cărei viaţă conştientă, în ale 
cărei experienţe şi cunoaşteri con-
stitutive o lume obiectivă posibilă 
devine conştientă de sine” [5].  

Din punct de vedere metodo-
logic, reuşim o dezvăluire şi clarifi-
care a sensului vizat şi mediat de 
opera de artă, sens care transpare, 
potrivit lui Maurice Merleau Ponty, 
„la intersectarea experienţelor pro-
prii şi la intersectarea acestora cu 
experienţele celuilalt” [6]; prin sen-
zaţia intenţională, fiind vizat un 
„dincolo de ea”, conducînd la „co-
existenţă” sau „comuniune”; su-
biectul recunoscându-se ca ’expe-
rienţă de sine’, dar şi ca ’experienţă 
intersubiectivă’.  

La o privire de ansamblu, 
apreciem că demersul fenomeno-
logic vizavi de realizarea operei 
artistic-muzicale înlesneşte o captare-
înţelegere integrală a relaţiei dintre 
spirit şi viaţă; intervine o compre-
hensiune care înseamnă şi descope-
rire, percepere a vieţii în întregime, 
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cu bogăţia de sens; respectiv, 
prinderea vieţii în vastitatea şi 
forţa ei, în semnificaţia ei 
durabilă, graţie trăirii în raport cu 
obiectivările artistice; în ultimă 
instanţă, „unitate a trăirii” – 
despre care scrie Hans-Georg 
Gadamer, odată ce „opera de artă 
smulge subiectul trăirii din 
înlănţuirea vieţii pe de o parte, 
dar îl şi reconectează la totalitatea 
existenţei sale” [7]. Cu deosebire, 
pentru subiectul-receptor / audi-
torul muzical (cel mai adesea, 
nefiind şi un profesionist muzi-
cian), trăirea înseamnă ieşire-din-
sine, transcendere a realului ime-
diat, o experienţă de viaţă cu totul 
unică. El trăieşte acea stare specia-
lă, de „asistare-la” – comentată de 
către Gadamer în legătură cu 
esenţa lui theoría din metafizica 
greacă. Este vorba de exaltare, 
uitare de sine, aplecare totală asu-
pra obiectului contemplat. „Asis-
tarea înseamnă participare”; este 
o performanţă subiectivă a com-
portamentului uman, de trăire 
prin artă, de plasare a spectatoru-
lui „în clipa absolută” – concomi-
tent uitare de sine şi mediere cu 
sine însuşi -, plasare „în sfera con-
tinuităţii sensului ... ce reuneşte 
opera de artă cu lumea existen-
ţei”, dat fiind că „Ceea ce îl smul-
ge din toate îi redă în acelaşi timp 
întregul fiinţei sale” [8].  

Fenomenologia lărgeşte 
perspectiva investigării şi evaluă-
rii concretizărilor artistic-muzicale 
ce dau seama de condiţia umană, 
de esenţa vieţii, ca ‘moduri de 
apariţie’ pentru subiectul în stare 

a le contempla; fenomenul muzical 
fiind purtător al universului 
trăitului, posibil a-şi afla împlinire-
„recunoaştere” prin forme precum: 
„perceperea operei de artă ca 
unitate plină de înţeles”, 
„«umplerea» intuitivă a semnifica-
ţiei” şi „«completarea» şi realizarea 
deplină a operei artistice” [9]. 

Există, am putea spune, o se-
rie de paradigme consacrate de gân-
direa fenomenologică, aplicabile cu 
succes tărâmului artei muzicii.  

În continuare, doar amintim 
câteva dintre procedeele fenomeno-
logiei, cu recurs la care universul 
artistic-muzical poate fi mai adec-
vat abordat şi luat în stăpânire, de-
criptat şi revelat în complexitatea şi 
profunzimea modulaţiilor de sens 
prin care, ca fenomen specific, „se-
arată-pe-sine-însuşi”, deopotrivă 
„se-arată-în-sine-însuşi” [10].  

Astfel, se reliefează: descrierea 
– în grila husserliană: experienţă-
gândire-înţelegere-autoînţelegere / 
inteligibilitate de sine; însoţită de: 
explicitare, lămurire, elucidare a 
sensului dat lumii, şi care se degajă 
prin experienţa noastră.  

Folosind metoda fenomenolo-
gică drept singura în stare a face 
posibilă ontologia, cu chestionarea 
a chiar sensului Fiinţei, Martin Hei-
degger propune cuplul „înţelegere 
şi explicitare”.  

La rîndul său, Paul Ricoeur se 
pronunţă pentru „o dialectică a 
comprehensiunii şi explicaţiei la 
nivelul sensului”, în viziunea mai 
largă despre „apartenenţa mutuală 
dintre fenomenologie şi hermeneu-
tică” [11].  
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Relevanţă prezintă diada 
„înţelegere şi interpretare” în 
„dialogul hermeneutic”, în cercul 
participării interpretului la sensul 
operei de artă, susţinută de către 
Hans-Georg Gadamer; pentru 
care „Înţelegerea este întotdeauna 
interpretare, iar interpretarea este, 
în consecinţă, forma explicită a 
înţelegerii” [12].  

În tonalitate apropiată, se în-
scrie şi Anna-Teresa Tymieniecka, 
tematizând „auto-interpretarea în 
existenţă” (corelată procesului 
„auto-individualizării în viaţă”), 
ce culminează în creativitatea-
„punct Arhimedic în manifestarea 
Condiţiei Umane” cu binomul 
’deconstrucţie-reconstrucţie’ [13]. 
Autoarea Fenomenologiei Vieţii 
desfăşoară o originală concepţie 
cu o triadă secvenţială care merită 
a fi exploatată şi în relaţie cu 
opera de artă muzicală; anume, 
acte intenţionale-momente în ana-
liza fenomenului artistic: „uimire” 
/ „mirare” / „minunare” – formă 
de încântare, punct de lansare a 
spiritului uman, cu întoarcere 
spre speculaţia filosofică, în faţa 
frumosului existenţei; „fabulare” 
– narare filosofică şi literară, ofe-
rind modele de stil cultural; „idea-
lizare” – capacitatea de valorizare 
a „pasiunilor subliminale”, a voin-
ţei şi autenticităţii actorului moral 
în a proiecta şi a urma idealuri de 
viaţă elevat-umană [14].  

Distingem câteva modele în 
teritoriul unei hermeneutici feno-
menologice prin care exegeza 
artistică se îmbogăţeşte substan-
ţial, urmare a potenţializării defi-

nitorii a actului explicativ-interpre-
tativ-comprehensiv de receptare a 
sugestiilor de conţinut ale operei de 
artă. Spre exemplu, teoria lui 
Roman Ingarden despre 
„concretizare” / interpretare – ana-
liză fenomenologică pentru dare la 
iveală a unităţilor de sens ale 
operei. Sau teza lui Nicolai 
Hartmann referitoare la „o structu-
ră stratificată”: „realitate şi apari-
ţie”, şi la „un mod de fiinţare oare-
cum în suspensie” pentru frumosul 
artistic: „el există şi totodată nu 
există. Fiinţa lui se află în cumpă-
nă”. Surprinderea înţelesului operei 
de artă implicând, potrivit acestui 
autor, intuiţie, plăcere şi apreciere 
estetică, de activat în „raportul de 
apariţie” cu cele două planuri: „pla-
nul prim” / „din faţă” (Vorder-
grund), al plăsmuirii sensibile, şi 
„planul de spate” / „fundal” (Hin-
tergrund), al ideii, al conţinutului 
spiritual, găsindu-şi evocare în 
conştiinţa receptivă. [15]  

Foarte importantă în oricare 
dintre teoretizările pomenite este 
percepţia – conexiune de trăire şi de 
experienţă; „o cale de acces la ade-
văr”; percepţia, care este „fondul pe 
care se individualizează toate actele 
şi este presupusă de acestea”; prin 
percepţie, reuşindu-se în fapt „în-
nodarea esenţei cu existenţa”, după 
cum subliniază Maurice Merleau 
Ponty [16].  

Fireşte, interesează percepţia 
artistică prin care desluşim obiecte-
le de artă ca fiinţând în lume şi 
totodată ca fiind purtătoare ale 
unor lumi proprii. Este ceea ce 
Nicolai Hartmann desemnează a fi 
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„percepţia creativă” în actul 
receptiv estetic, focalizînd pe 
„fiinţarea spirituală” a operei de 
artă [17]. Or, în limbajul lui Mikel 
Dufrenne, „percepţia estetică” a 
operei de artă, ca însuşi 
momentul atingerii plenitudinii 
fiinţei sale întrucât implică 
încercarea unui sentiment; su-
biectul recunoscându-se în struc-
tura sa afectivă, şi astfel în modul 
specific de înţelegere a lumii ex-
primate [18]. Este în joc „percepţia 
fidelă” asupra căreia insistă Ro-
man Ingarden, explicând-o ca 
înţelegere adecvată a operei de 
artă, în cadrul „experienţei 
estetice receptive”, ale „trăirii 
estetice” – fază de viaţă activă, 
emoţional-reflexivă, cognitivă, 
atitudinală, creatoare (în direcţia 
înţelegerii de sine şi a 
transformării sine-lui) [19]. 
Oprindu-se asupra importanţei 
„sentimentului estetic” – 
armonizare a facultăţilor imagina-
ţiei şi înţelegerii -, fenomenologul 
polonez descrie experienţa estetică 
prin câteva momente cheie: sepa-
rarea obiectului real de experienţa 
estetică însăşi; diferitele întâlniri 
active ale subiectului cu obiectul 
în chestiune; apariţia unei emoţii 
estetice originale; formarea preli-
minară a unui obiect estetic fon-
dat pe calităţile estetice ale operei; 
armonia estetică ce decurge de aici; 
contemplarea acestei armonii; (şi) 
recunoaşterea existenţială non-
esenţială a obiectelor reprezentate, 
dacă şi atunci când ele survin [20].  

Valenţele aparatului feno-
menologic în interpretarea artei se 

probează din plin în cazul percepţiei 
muzicale, de surprins în toate mo-
mentele acesteia: auz, simţire, 
trăire, înţelegere, primire în sine, 
atribuire de sens [21]; respectiv, în 
ce priveşte particularităţile (de la 
emoţie-reflecţie-imaginaţie-compre-
hensiune, până la evaluare-creaţie-
transcendere întru ordinea supre-
mă), ca şi nivelurile percepţiei mu-
zicale (de la vital, la spiritual) [22].  

Corelat abordării fenomeno-
logice a percepţiei, reiterăm (şi) di-
mensiunea referitoare la dialog, la 
‘relaţia cu celălalt’, în schema 
’fiinţei-cu’ şi a ’fiinţei-pentru’; adi-
că, a legăturii umane autentice, a 
solidarităţii, a comunicării. Nu re-
zistă, în temporalitatea istorică şi 
pe întreg mapamondul, acordul 
unanim cum că ’muzica este lim-
bajul universal’? Arta sunetelor ar-
monioase se dovedeşte a fi cadrul 
cel mai convingător al construirii 
câmpului comun al înţelegerii; în 
limbaj hermeneutic-fenomenologic, 
tocmai afirmarea a ceea ce Gada-
mer numeşte „demnitatea fiinţei 
proprii şi a autoînţelegerii omului” 
[23]; la urma urmelor, afirmare a 
„vieţii trăite uman”, cu depăşirea 
’în-sine’-lui, într-un „dincolo-de-
sine-pentru-altul”, în termenii feno-
menologiei socialităţii elaborate de 
Emmanuel Levinas [24].  

Conchidem, subliniind instru-
mentarul eficient oferit de fenome-
nologie în travaliul apropierii de şi 
al aproprierii totalităţii de sens a 
operei de artă – fiinţare real-ideală, 
dat sensibil care este captat de 
conştiinţa receptivă, completat de 
imaginaţia creatoare şi continuu re-
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semantizat prin meditaţie filosofi-
că. Pe calea intuiţiei vii, a cunoaş-
terii nemijlocite, prin sesizarea 
fenomenului artistic dintr-o dată 
pe calea simţurilor şi a inte-
lectului, metoda fenomenologică 
facilitează descoperirea vieţii (ca 
întreg fenomenal); în ultimă 
instanţă, trăirea care devine 
determinantă pentru fundamen-
tarea punctului de vedere al artei 
– după cum se exprimă Hans-
Georg Gadamer. O aserţiune tare 

aparţinînd eminentului filosof 
german socotim a fi mai convin-
gătoare decât orice gen de încheie-
re; să înţelegem, aşadar, opera de 
artă „ca desăvârşire a reprezentării 
simbolice a vieţii, către care se 
îndreaptă deja fiecare trăire. Iată de 
ce este ea însăşi evidenţiată ca 
obiect al actului de trăire estetic. 
Consecinţa acestui lucru pentru 
estetică este că aşa-numita Erleb-
niskunst (artă a trăirii) apare drept 
arta propriu-zisă” [25].  
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