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 Lumea sunetelor în general cuprinde atât lumea sunetelor muzicale, adic� a tonurilor, 
perceput� emo�ional de c�tre om, cât �i lumea sunetelor nemuzicale, adic� a zgomotelor, o 
lume mult mai vast� decât cea a sunetelor muzicale, lumea fenomenelor fizice. 
 Diferen�a între sunetul muzical - tonul - �i sunetul nemuzical - zgomotul - o d� 
caracterul constant, egal, ordonat, sta�ionar, al vibra�iei sunetului muzical, în contrast cu 
caracterul inegal, întâmpl�tor al vibra�iei sunetului nemuzical. O pozi�ie intermediar� o are 
sunetul din vorbirea articulat�; acesta împrumut� caractere atât din sunetul muzical, cât �i din 
cel nemuzical. Se face totu�i o diferen�iere între Vocea vorbit� �i Vocea cântat�. 
 Lumea sunetelor muzicale poate fi comentat� ca având atât o structur� discontinu�, cât �i o structur� continu�. 
  Comentat� ca discontinu�, lumea sunetelor muzicale este o succesiune de trepte, o 
scar�, Scara muzical� pe care se poate circula, p��ind pe ea în sus �i-n jos. În scara muzical� 
nu te dai pe ghia��, nu aluneci, ci ridici sau cobori piciorul, treapt� cu treapt�, la fel ca �i în 
cazul Sc�rii din visul patriarhului Iacob.  
 În forma ei total�, Scara sunetelor muzicale se întinde de la sunetele cu frecven�a cea 
mai mic�, joas�, perceptibile de urechea omului (circa 20 de vibra�ii pe secund�, m�surat� în 
her�i), pân� la sunetele muzicale cu frecven�a cea mai mare, înalt�, perceptibile (20.000 de 
her�i).  
 Exist� o interpretare diatonic� a acestor trepte : « dia » adic� «prin » trepte muzicale 
de m�rimea tonului �i semitonului natural. În interpretarea diatonic�, unele trepte muzicale 
sunt mari, mai înalte :  tonurile ; alte trepte muzicale sunt mici, trepte mai joase : semitonurile. 
În interpretarea intervalic�, tonurile sunt secunde mari, semitonurile sunt secunde mici.  
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 Pus sub o « lup� acustic� », tonul din scara muzical� con�ine în general 9 subdiviziuni 
tonale numite come, ca în cazul treptei dintre do �i re, dintre re �i mi, dintre fa �i sol, dintre sol �i la �i dintre la �i si din modul do major.  
 Tonul sc�rii muzicale const� dintr-un semiton diatonic, care con�ine 4 come, ca in 
cazul treptei dintre nota mi �i nota fa �i dintre nota si �i nota do, �i un semiton cromatic care 
con�ine 5 come, ca în cazul semitonului dintre dou� note cu aceea�i denumire (între nota do �i 
nota dodiez, între nota mibemol �i nota mi, între nota fa �i nota fadiez, etc).  
 Exist� îns� o interpretare discontinu� prin trepte mult mai mici decât tonul �i 
semitonul, a�a numitele sferturi de ton, cum se întâlne�te frecvent în muzica popoarelor 
orientale.  
 În afar� de tonuri, semitonuri, sferturi de ton, come, mai exist� �i o interpretare 
centesimal� a treptelor, trepte foarte mici, o sut� pe ton, care nu pot fi puse în eviden�� decât 
de c�tre un « microscop acustic », �i care în practica muzical� sunt lipsite de valoare.  
 Al�turi de aspectul discontinuu al lumii sunetelor muzicale, se poate vorbi �i de un 
aspect continuu al ei.  
 Structura organului lui Corti este un argument pentru o interpretare discontinu� a 
sunetelor muzicale : fiecare celul� din cele peste 15.000 de celule senzoriale Corti este 
adaptat� la un ton de o anumit� frecven�� (de un anumit num�r de her�i). Dar nu cumva lumea 
sunetelor este de fapt o lume continu�, linear�, nu zigzagat� ? Glissando-ul vocal, sau cel 
ob�inut la vioar�, sau sunetele produse de instrumentul muzical numit fier�str�u, nu atest� 
oare c� lumea sunetelor muzicale este de fapt continu�, ca  datul cu sania pe derdelu�, ca 
toboganul ?  
 
 De ce este necesar� aceast� discu�ie?  
 În primul rând, ea este necesar� pentru a în�elege ruptura produs� în timp, în lumea 
sunetelor muzicale naturale, de « clavecinul bine temperat » inventat artificial de om. Prin 
crearea artificial� a semitonului temperat (clapele negre ale pianului), sunt desfiin�ate 
semitonurile naturale, cel diatonic �i cel cromatic, precum �i intervalele mai mici decât 4 
come. Acestea din urm� sunt intervalele de circa 3 come care caracterizeaz� sensibila 
ascendent� (trecerea de la nota si la nota do în scara modului do major),  sau sensibila 
descendent� (trecerea de la fa la mi din aceea�i scar�). Aceast� ruptur�, comis� de muzicienii 
instrumenti�ti în perioada baroc�, a desfiin�at hegemonia de pân� atunci a muzicii vocale, 
hegemonie caracteristic� Rena�terii �i Reforma�iunii, �i a deschis calea unei dezvolt�ri tot mai 
impetuoase a muzicii instrumentale, a introniz�rii acesteia, intronizare petrecut� în perioadele 
urm�toare ale evului modern. Orchestra simfonic� a detronat corul.  
 �i în al doilea rând este necesar� aceast� discu�ie pentru a în�elege caracterul esen�ial 
al muzicii sacre, al muzicii cu text religios, �i anume, caracterul vocalic a cappella. Acest  
caracter vocalic a cappella este p�strat pân� azi atât în coralul sinagogal din sinagoga iudaic�, 
cât �i în coralul bizantin din biserica ortodox�, cât �i în coralul reformat (psalmul) din biserica 
calvin�, cât �i în coralul gregorian restaurat din biserica romano-catolic�.1 Cât prive�te nivelul 
estetic, monumentalitatea din prelucrarea pentru corul a cappella a coralului gregorian din 
Rena�tere, a�a cum apare în crea�ia unor Lassus sau Palestrina, acest nivel estetic n-a mai fost 
atins niciodat�. For�a, amplitudinea, profunzimea st�rilor suflete�ti declan�ate de vocea uman� 
înso�it� de textul religios, întrece cu mult pe cea declan�at� de org�, cu hârdaiele ei de 
decibelli, sau de orchestra simfonic�, cu uria�ul, strivitorul  ei aparat sonor artificial. A�a se 

                                                 
1 Acest caracter, exclusiv a cappella, este mai pu�in, sau deloc, prezent în coralul luteran din biserica 
evanghelic�.  
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explic� de ce abordarea stilului a cappella nu dispare la marile genii, ca la Bach, în motetele 
sale compuse pe teme de coral luteran.2  
 La ruptura sc�rii muzicale naturale petrecut� în perioada baroc�, s-a ad�ugat, în 
secolele urm�toare, ruptura provocat� prin inversarea raportului de hegemonie dintre, pe de o 
parte, Vocea uman� (cântatul cu instrumentul creat de Dumnezeu în om: Cantus, Gesang, 
Chant, Plainsong… ) �i, pe de alt� parte, cântatul cu Instrumentul muzical f�urit de om (Spiel, 
Jeux, Play…) Din element dominant, Vocea (v) a devenit un element dominat ; din element 
dominat, Instrumentul (i) a devenit un element dominant :  

    v/i  i/v.  
 Odat� cu barocul, marea epoc� a muzicii vocale s-a stins pentru totdeauna. Corul a fost 
uzurpat de Orchestr�. Abel a fost ucis de Cain. Când apare azi pe scen�, împreun� cu 
Orchestra, Corul este plasat mai încolo, în fund, în dep�rtare, trebuie s� stea în picioare, în 
timp ce Orchestra st� pro��pit� pe scaune în primul plan al scenei. Nu dirijorul Corului este 
azi �eful ansamblului muzical vocal-instrumental, ca alt�dat�, ci dirijorul Orchestrei. Acesta 
din urm� este, în majoritatea cazurilor, el însu�i un ignorant, un necunosc�tor în materie de 
Cor, de art� coral�. �eful Orchestrei trateaz� Corul ca pe un instrument muzical, ca în cazul 
operelor lui Wagner. To�i marii compozitori ai omenirii, care nu au fost în acela�i timp �i 
talenta�i dirijori de cor, nu sunt �i mari compozitori de lucr�ri corale, nu cunosc meseria 
conducerii vocii corale, nu cunosc secretele vocii corale, extraordinarele posibilit��i de 
exprimare ale vocii umane. 
 Structura organului lui Corti din urechea intern� - exist� dou� organe Corti : drept �i 
stâng ! - argumenteaz� �i în acest caz pentru o reconsiderare a superiorit��ii vocii umane fa�� 
de instrument, atunci când e vorba de muzica sacr�.  
 Printre instrumente în general, se pot identifica totu�i unele cu calit��i vocalice, 
capabile s� emit� sunete vocaliforme, cum este, spre exemplu, vioara, ale c�rei corzi pot fi 
aduse dintr-un status temperat într-unul netemperat, prin simpla alunecare corespunz�toare a 
degetului pe coard�. Unii virtuo�i ai trombonului sau ghitarei pot produce �i ei glissando-uri 
ca ale vocii umane ; acestea  nu sunt îns� decât ni�te biete maimu��reli, imita�ii ale vocii 
umane �i ale capacit��ii ei de a ac�iona direct �i concomitent asupra sufletului �i asupra min�ii. 
 De aceea nu putem fi altfel decât profund recunosc�tori acelor culturi muzicale 
religioase, cum sunt sinagoga iudaic-ortodox� �i biserica cre�tin-ortodox� - de exemplu 
cultura cre�tin-ortodox� român� -, care au p�strat în via��, în mod consecvent, tradi�ia, o 
tradi�ie preluat� din sinagog� înc� de c�tre primii cre�tini, o tradi�ie vie, bine p�zit�.  
 Dar afirmând în mod r�spicat acest lucru, nu putem s� nu apreciem �i cultura muzical�  
religioas� vocal-instrumental� clasic�, prezent� în celelalte ramuri ale cre�tinismului 
occidental. La fel, nu putem r�mâne indiferen�i, necunosc�tori �i lipsi�i de respect, fa�� de 
culturile religioase muzicale apar�inând altor popoare diferite de cre�tinism, diferite de 
monoteism.  
 Ceea ce urm�rim prin acest studiu este animarea Mi�c�rii corale, restaurarea ei, 
reluarea locului ei dominant în muzica sacr�, reîntronarea ei ca regin� a muzicii. 
 Oricum, cele spuse mai sus vin în ajutorul reconsider�rii muzicii vocale, a muzicii 
renascentiste, în spe�� a celei corale în ipostaza ei sacral� originar� : muzica coral

�
 a 

cappella. 
 
 În cunoa�terea structurii �i func�iei Organului lui Corti din urechea intern� g�sim un 
argument concret la sus�inerea tezei noastre privind superioritatea Vocii fa�� de Instrument, a 
Corului a cappella fa�� de Orchestr�. 
                                                 
2 Detaliile la acest subiect sunt rezervate pentru  studiul « Introducere la Psaltirea Francez� �i la variantele ei 
române�ti », studiu aflat în lucru.  
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 În partea sa intern�, ascuns� în stânca osului temporal, urechea dispune de un aparat 
acustic infinit mai complex decât toate instrumentele muzicale la un loc. Acest aparat care 
asigur� la om recep�ia sunetelor muzicale este Aparatul sau Organul lui Corti. Descoperirile 
f�cute cu ajutorul celor mai sensibile mijloace tehnice, atest� o minunat�, admirabil�, 
uluitoare corela�ie la om între recep�ia �i producerea sunetelor muzicale. Un prim semn este 
identificarea în nervul acustic a unor fibre atât aferente (de la Periferie spre Centru), cât �i 
eferente (de la Centru spre Periferie). Fibrele cu pricina conduc stimuli atât de la- , cât �i spre- 
celulele Organului Corti. Anatomia Organului Corti �i fiziologia nervului acustic ne duc cu 
gândul la Scara Cerului din visul Patriarhului Iacob, în care îngerii au func�ii atât aferente 
(spre cer), cât �i eferente (spre p�mânt). 
 Dar mai exist� o corela�ie suprem� între audi�ie �i fona�ie, între aparatul senzorial 
(urechea) �i  aparatul vocal. Cele dou� sunt reciproc dependente. Afectarea unuia stârne�te 
afectarea celuilalt. Buna intonare a unei cânt�ri este dependent�, la acela�i om, de buna auzire 
a sunetelor produse de propria-i voce.    
 Organul lui Corti �i nervul acustic arat� ca un instrument muzical : ca o harp�, ca o 
org�, ca o vioar�, a�a cum se va ar�ta mai jos. De fapt, propozi�iunea ar trebui formulat�, mult 
mai corect, de-a-ndoaselea : Harpa, orga, pianul, vioara arat� ca organul lui Corti, îl imit�, 
f�r� s� �tie. �i doar din motive pedagogice, simpliste, am apelat la metafora de « Harpa lui 
Corti ». 
  
 Organul lui Corti se afl� în cohlee, melcul acustic din urechea intern�, învârtit în 2 ture �i jum�tate. La Organul lui Corti distingem ca principale structuri : membrana bazilar�, 
membrana tectorial�, între ele celulele Corti, nervul acustic, toate învârtite în cohlee. 
 Ductul cohlear sau Scara vestibular� din urechea intern� arat�, împreun� cu Organul 
lui Corti �i cu nervul acustic, ca o harp�, unde corzile sunt celulele lui Corti.  
 

 
 

Schem� cu membrana bazilar� (Basilarmembran), membrana tectorial� (Tektorialmembran) �i organul lui Corti (Corti-Organ). De semnalat sunt stereocilii celulelor Corti intra�i în contact aici cu membrana 
tectorial� (Surs� : Cochlea-crosssection-de.png în www.commons-wikipedia.org) 

  
 Membrana bazilar� pe care stau celulele interne �i externe ale lui Corti, atunci când 
este desf��urat� pe un singur plan, ca pe o panglic� c�lcat�, seam�n� �i cu claviatura unei orgi, 
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a unui pian, unde fiec�rei celule Corti îi corespunde un sunet cu o anumit� frecven�� - cu  un 
anumit num�r de her�i - bine determinat� de Creator.  
 Desf��urat� pe un singur plan, la baza ei, membrana bazilar� este sensibil� la sunetele 
cu frecven�a cea mai înalt�, pe când la vârful ei ea este sensibil�  la sunetele cu frecven�a cea 
mai joas�. Avem de a face deci cu o desf��urare invers� ca la org�, pian, keyboard, unde 
sunetele grave corespund unor corzi groase �i lungi, cele înalte unor corzi sub�iri �i scurte. 
 

 
 

Cohlea desf��urat� pe un singur plan 
Num�rul « clapelor » - celulelor Corti interne (3.200), responsabile de recep�ia diferitelor frecven�e, întrece cu 
mult pe cel al clapelor pianului (88). 

(Sursa :  Uncoiled cochlea with basilar membrane.png în www.commons.wikipedia. org) 
 
 Fiecare din celulele Corti - circa 3.200 de celule interne �i 12.000 de celule externe - 
corespunde unei anumite frecven�e acustice. În timp ce clapele pianului sunt în num�r de 88,  
aceste zeci de mii de « clape » ale Organului Corti a�teapt� s� fie hr�nite de un num�r 
corespunz�tor de sunete muzicale.  
 Celula Corti în sine este minunea minunilor. �i nu ne mai mir�m, când unii autori 
afirm� c� Sunetul a precedat, în crea�ie, Lumina : « �i Dumnezeu a zis [Dumnezeu a sunat !]: 
« S� fie lumin� ! » [ceea ce pân� atunci nu fusese].  
 În timp ce nucleul se afl�, asimetric, c�tre membrana bazilar�, la vârful ei, adic� 
imediat sub membrana tectorial�, celula Corti trimite vertical o mul�ime de cili - sau stereocili 
- auditivi, ca ni�te smocuri de fire de p�r, a c�ror a�ezare aminte�te de a�ezarea tuburilor de 
org� din dulapul orgii. Când celula Corti este stimulat� de c�tre vibra�iile mecanice ale 
por�iunii corespunz�toare de membran� bazilar� de dedesubt, ea începe s� vibreze axial cu 
aceea�i frecven�� cu care vibreaz� membrana bazilar�. Vibra�ia celulei Corti este axial�, adic� 
în sus �i-n jos, între membrana bazilar� de dedesubt �i membrana tectorial� de deasupra. Prin 
aceasta, cilii (« perii ») din polul superior al celului se deformeaz� mecanic, se înclin� într-un 
anumit sens �i prin aceast� înclinare ac�ioneaz� asupra unor molecule proteinice elastice 
plasate între cil �i porti�a unor canale ale cilului. Aceste molecule cu form� �i func�ie de arc, 
deschid porti�a dintre mediul exterior (plin de un lichid, endolimfa) a cilului �i interiorul 
celulei, �i permit astfel intrarea în celul� a ionilor de potasiu (K+) din afara celulei. Intrate în 
celul�, ionii produc depolarizarea echilibrului electric de membran� al celulei, cu expulzarea 
din celul� a unor molecule de glutamat, neurotransmi��torul secretat de veziculele de la polul 
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bazal al celulei. Acestea, la rândul lor, ac�ioneaz� asupra dendritelor neuronului acustic de 
dedesubtul celulei, producând în nerv un efect bioelectric, un poten�ial de ac�iune care se 
transmite de-a lungul fibrei nervoase pân� la celula nervoas� acustic� (neuronul acustic) din 
ganglionul nervos Corti aflat tot în urechea intern�. Fenomenul mecanic ini�ial (vibra�ia) este 
a�adar transformat în celul� într-unul chimic (ionii de potasiu), care, la rândul lui, este 
transformat de dendrite neuronului Corti în unul electric. Stimulul mecanic devine stimul 
electric (nervos). Acest fenomen se nume�te  mecanotransduc�ie. 
 Acest stimul nervos este condus �i prelucrat mai departe într-o serie de neuroni, ni�te 
sta�ii intermediare aflate, atât de aceea�i parte, cât �i contralateral (decusa�ie)  pe drumul de la 
ureche la scoar�a cerebral� - începând cu neuronul Corti din Organul Corti. Exist� circa 
30.000 de neuroni �i tot atâtea fibre nervoase în nervul acustic - �i continuând cu neuronii 
unor sta�ii intermediare din bulbul rahidian �i din trenchiul cerebral. În aceste sta�iuni 
intermediare are loc o corela�ie extrem de complex� �i ingenioas� între toate centrele nervoase 
din creier. Proiec�ia pe scoar�a emisferelor cerebrale a organului Corti se afl� în lobul 
temporal, locul unde se �i con�tientizeaz� sunetul muzical ca atare. Zonele implicate pentru 
vorbire se afl� predominent în hemisferul cerebral stâng, în timp ce cele pentru cântare în 
hemisferul cerebral drept. 
 
 Dac� ar fi s� se fac� o recapitulare a celor de mai sus, ar trebui s�  fie f�cut� sub forma 
unei c�l�torii  pe drumul de la corpul sonor din mediul exterior care vibreaz�, continuând cu 
traseul stimului sonor  �i ajungând pân� la creier, care transform� stimulul sonor în senza�ie 
sonor�. 
  Drumul începe, de exemplu, la instrumenul numit diapazon. Acesta este un corp sonor 
în form� de furc�, la a c�rui lovire cele dou� bra�e vibreaz� de 440 ori pe secund�, producând 
tonul notei LA de pe al doilea spa�iu  al portivului cu cheia de sol pe linia a doua. Vibra�ia 
diapazonului, adic� mi�carea încolo �i-ncoace a bra�elor diapazonului, determin� zone de 
presiuni �i de r�riri ale moleculelor de gaz din spa�iul înconjur�tor, care se transmit sub form� 
de und� în toate direc�iile, ca razele soarelui.3 Unda sonor� este captat� de pavilionul urechii 
externe �i-�i continu� drumul prin canalul auditiv extern pân� la timpan. Pân� aici 
transmiterea undei sonore a avut loc printr-un mediu gazos. În urechea medie transmiterea 
undei se face într-un mediu solid : cele trei osicioare, ciocanul, nicovala �i sc�ri�a, acest din  
urm� osicior venind în contact cu fereastra oval� a urechii interne, a labirintului. Pe acest 
drum, are loc o amplificare a stimului sonor. Ajuns la nivelul urechii interne, unda sonor� se 
transmite, de data acesata într-un mediu lichid, de-a luingul membranei bazilare pe care sunt 
a�ezate celulele Corti.  

                                                 
3 E important s� deosebim unda sonor� - care este o mi�care unisens, ca a automobilelor care se deplaseaz� pe o 
strad� cu sens unic - ,   de vibra�ia sonor� - o mi�care pe loc, încolo �i încoace, ca a valului de la malul m�rii : 
apa de la valul m�rii nu curge pe plaj�, ci doar tremur� în sus �i-n jos. O minge care plute�e pe valuri, joac� pe 
loc, axial, nu se deplaseaz�, nu fuge. Unda fuge, vibra�ia se mi�c� pe loc. 
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Drumul �i direc�ia undei sonore în membrana bazilar� 
(Sursa : “Hearing : 3. 3 The role of the basilar membrane in sound reception” în www. open.edu) 

 
 Când unda purt�toare de stimul sonor de o anumit� frecven�� - de exemplu de 440 
her�i - ajunge în dreptul celulei Corti specializate pentr 440Hz., membrana bazilar� vibreaz� 
puternic pe loc, provocând o  mi�care mecanic� axial� a celulei Corti. În faza sinusal� - de jos 
în sus - a vibra�iei celulei Corti - stereocilii din polul apical se ridic� �i se izbesc de membrana 
tectoria, provcând înclin�ri al stereocililor. În func�ie de sensul înclin�rii, se deschid porti�ele 
ionice ale celulei, apar modific�ri chimice - neurotransmi��tori - care sunt trasportate în afara 
celulei, la polul bazal al ei, unde sunt captate de dendritele neuronului lui Corti �i 
transformate în poten�ial de ac�iune, stimul cu caracter nervos, electric. Axonii neuronilor 
Corti din Organul Cort transmit acest poten�ial de ac�iune pe calea fibrelor nervului acustic 
pân� la forma�iunile supraiacente : bulbul rahidian, trunchiul cerebral, scoar�a cerebral�, unde 
stimulul electric este interpretat ca senza�ie sonor�.  
 Sistemul de conducere nervoas� a stimulului sonor este prea complex pentru a fi 
prezentat �i comentat aici. Complexitatea purcede îns� din Organul lui Corti, care este capabil 
s� reac�ioneze extrem de fin �i diferen�iat la mald�rul de sunete fundamentale �i de sunete 
armonice provenind din exterior, �i s� le diferen�ieze. Pentru a-l parafraza pe Francisc Reiner, 
p�rintele anatomiei române�ti, care spunea c� « Sistemul nervos gust� mereu din mediul 
exterior », putem spune c� « Organul lui Corti gust� mereu din mediul exterior ».  
 Prin corelarea senzoro-motorie, sau aferent-eferent�, energia acustic� gustat� din 
mediul exterior de c�tre Harpa lui Corti ajunge s� fie hrana energiei acustice oferite mediului 
exterior de Aparatul vocal. R�mâne s� ne îngrijim ca hrana cea de toate zilele a Organului 
Corti s� fie o hran� s�n�toas�, natural�, s� nu provoace îmboln�virea lui prin supra-
instrumentalizarea muzicii. C�ci odat� îmboln�vit, Organul Corti va îmboln�vi �i Aparatul 
vocal, îl va disfunc�ionaliza. 
 Dar Harpa lui Corti a omului occidental este deja bolnav�. Este bolnav� prin 
neutilizarea cronic� a întregului ansamblu al celor circa 15.000 de celule Corti. Este bolnav� 
prin introducerea de sisteme tonale bazate pe intervale tonale artificiale. Este bolnav� prin 
acordajul fix, prin dependen�a de a�a numitele sunete absolute.4  
 În primul rând este bolnav�, deoarece din întregul ansamblu al celulelor Corti numai o 
infim� parte este antrenat�. �i chiar aceast� infim� parte este antrenat� prin interven�ii 
                                                 
4 O profesoar� de muzic� din corul meu din Germania avea ureche „absolut�”. Era un chin pentru ea s� cânte pe 
note, din partitur�, o melodie transpus� în alt� tonalitate! Ferici�i sunt cori�tii cu ureche „relativ�”, „neabsolut�”, 
c�ci ei pot cânta o melodie pe indiferent care trepte tonale. În cazul urechii relative, avem de a face cu o Harp� a 
lui Corti intact�, în timp ce în cazul urechii ”absolute” avem de a face cu o Harp� Corti debilizat� ca urmare a  �tirbirii smocurilor de stereocili ale celulelor r�mase f�r� func�ie.  



 8 

industriale de producere a unui set de sunete armonice care sunt nenatural biciuite, a�a cum se 
întâmpl� în muzica electronic�. 
 În al doilea rând este bolnav�, prin modificarea sistemelor tonale naturale, prin 
modula�ii folosind treceri tonale brutale, care desfid ciclul ascendent sau descendent al 
cvintelor.  
 �i este în al treilea rând bolnav� prin execu�ia de tip « absolut » a unei melodii, cu 
interdic�ia execu�iei ei de tip « relativ », adic� la diferite în�l�imi tonale în func�ie de 
interpretul vocal, de spa�iul acustic, de structura concertului… 
 Diagnoza anatomopatologic� a acestei îmboln�viri este posibil� cu ajutorul analizei 
celulare microscopice, prin care se constat� reducerea num�rului de cili auditiv ai celulei 
Corti, sau scurtarea lor, sau dispari�ia lor pe plaje din ce în ce mai întinse. Am putea vorbi de 
cortit� - în cazul inflama�iei -, sau de insuficien�� cortic� - în cazul nefunc�ion�rii celulei, sau  
de distrofie cortic� - în cazul unei gre�ite stimul�ri a celulei (dep��itea pragului decibellic 
fiziologic, percu�ionismul extrem de tare…), sau de o discortoz� în cazul unei atrofii 
medicamentoase (provocate, de exemplu, de antibiototerapie), sau ca urmare a unei 
malforma�ii congenitale (surditatea congenital�, surdo-mu�enia congenital�) .  
 Profilaxia acestei îmboln�viri este asigurat� printr-o igien� auditiv� corespunz�toare, 
incluzând audieri, în propor�ii bine precizate, de muzici de diferite stiluri ; promovarea 
muzicii vocale a cappella ; renun�area la microfonizare. Cel mai bun medicament aici este 
practicarea muzicii corale a cappella, unisonul vocal, a�a cum ni-l ofer� cu abunden�� 
repertoriul renascentist �i muzica psaltic�.  
 Exist� un gen de muzic� preferen�ial : muzica sacr�.5 
  
 Urmeaz� paginile cu schi�e :  
 
 

                                                 
5 Un studiu cu acest subiect, publicat în Nr.92/10 febr. 2016 din Jurnalul de muzicologie online « Nr 14 
plusminus » poate fi consultat în internet pe adresa http://no14plusminus.ro/2016/02/10/musica-sacra-si-
cantarea-sacra/_  
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Harpa lui Corti (Organul lui Corti pus în picioare) 
 

La dreapta, vertical: BM = Membrana bazilar� �i LO = Lamina spiral� osoas� 
Sus, orizontal:  CC = Canalul Corti cu LI  = Ligamentul spiral, SV = Stria vascular� �i MZ = Celulele marginale 

La stânga, oblic, RM = Membrana lui Reissner 
Jos: MO = Modiolul (axul cohleei) �i GS= Ganglionul spinal (Ganglionul nervos Corti) 
Între acestea se afl� Rampa cohlear� (Ductul cohlear) �i Organul lui Corti cuprins între  

Membrana bazilar� (BM),  Membrana  tectorial� (TM), Sulcul intern (SI) �i Sulcul extern (SE) 
(Imagine preluat� din www.klinphys.charite.de) 
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Urechea intern� (1,6 cm).  
În stânga : Vestibulul (organul echilibrului) cu cele 3 canale semicirculare  

În dreapta : Cohlea (organul auzului) cu cele 2 + ½ ture de spir� 
(Imagine preluat� din www.commons.wikimedia.org) 

 

 
 

Detaliu cu  celulele Corti 
La stânga : Celula Corti intern� în form� de par�, cu Pl�cu�a cuticular� (KP) �i Stereocilii (SC) la vârful ei. Sub 
polul bazal al celulei se afl� fibrele nervoase aferente, dendritele (AN), plecate din ganglionul spiral, mai multe, �i fibrele  nervoase eferente, axonii (EN) mai pu�ini ai nervului acustic. Exist� un strâns contact între fibrele 
eferente �i cele aferente. Fibrele aferente ale celulei interne au contact cu celula pe o suprafa�� foarte mare. 
Predomn� fibrele aferente (95%). 
La dreapta : Celula Corti extern�, cilindriform�,  cu acelea�i elemente. Predomin� fibrele nervoase eferente. 
Jos : Organul lui Corti între Membrana bazilar� BM (jos) �i Membrana tectorial� TM (sus). Între celula Corti 
intern� �i celulele Corti externe se afl� Tunelul lui Corti (CT)  str�b�tut de fibre atât aferente (linie neîntrerupt�), 
cât �i eferente (linie întrerupt�).  (Imagine preluat� din www.klinphys.charite.de) 
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Mecanismul de func�ionare a cililor celulei acustice 
La mijloc : Faza de polarizare celular� : Cilii stau drep�i în axul celulei. Între cilii al�tura�i exist� o leg�tur� 
elastic� dat� de o molecul� filamentar� de actin�. Porti�a c�tre mediul exterior al celulei este minimal deschis�, 
câ�iva cationi de K pot intra în canaliculul din cil �i ajung în celul�, asigurând un echilibru electric de membran�. 
La dreapta : Faza de depolarizare celular� : Vibra�ia în ax a celulei provoac�, în momentul ridic�rii, o distan�are 
între vârfurile cililor, cu  înclinarea într-un sens a cililor, alungirea filamentului de actin� �i deschiderea larg a 
porti�ei.  Un num�r sporit de cationi intr� în celul� �i o depolarizeaz�.   
La stânga : Faza de hiperpolarizare celular� : În momentul coborârii celulei, cilii se înclin� în partea opus�, 
filamentul elastic de actin� se strânge, porti�a c�tre mediul exterior cu ionii de K se închide. Rezult� o 
hiperpolarizare a celulei.  

(Imagine preluat� din www.commons.wikimedia.org) 
 
 
 
 

 
 Organul Corti - Lamina reticular� �i structurile subiacente 

A=peretele intern al organului Corti ; a=acoperi�ul peretelui intern ;  B=peretele extern al organului Corti (în 
galben); C=tunelul lui Corti ; D= membrana bazilar� ;  E=celulele ciliare Corti interne (pe un singur rând, cu cili 
pe o linie dreapt�) ; 1, 1’= extremit��ile intern� �i extern� ale membranei reticulare ;  2, 2’, 2’’ = cele trei rânduri 
ale capetelor celulelor ciliare Corti externe (în albastru); 3= primul rând al falangelor (în galben); 4, 4’, 4’’ = 
rândurile 2, 3 �i 4 ale falangelor (în ro�u); 6, 6+, 6’’ = cele trei rânduri ale corpuriloe celuleler ciliare Corti 
externe (în albastru) ;  7, 7’, 7’’ = celuele lui Deiters (în ro�u) ; 8= celuelel lui Hensen �i Caudius  

(Sursa : Gray, H. : Anatomy of the Human Body, Philadelphia, 1918) 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stereocilii organului Corti de broasc� 
În vernil :  stereocili : prolifer�ri ale celulei senzoriale Corti. Kahar, B. comenteaz�: C�derea pe du�umea a unui 
ac cu g�m�lie produce o cre�tere a presiunii lichidului din urechea intern� care, la rândul ei, determin� o frecare 
între ei a stereocililor. Stereocilii transform� mi�carea mecanic� în semnale electrice care sunt trimise la creier pe 
calea fibrelor nervului acustic, toat� ac�iune petrecându-se într-un interval de timp de câteva milisecunde. 

(Surs� : Hair cells, www.en.wikipedia.org) 
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Harpa  în perioada Imperiului Egiptean Vechi (stânga), - de Mijloc (mijloc) �i -Nou (dreapta) 
(Sursa: dup� Lavignac, Paris 1931) 

 
 

 
 

Harp� din perioada Imperiului Nou 
(Surs�: Muzeul din Cairo, Journal d’entrée Nr. 65756) 



 14 

 
 
 
 

         
 
Harpa asiro-caldean�  Harpa sirian�   Harpa ebraic� (Kinor) 

(Sursa: dup� Lavignac, Paris 1931) 
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Harpa chino-corean� (Tsong-kao-ki)     Harpa indian� (kiu) 

(Sursa: dup� Lavignac, Paris 1931) 
 
 
 
 

 
 

Harpa greceasc�  cu 11 coarde (trigonon), sec. IV î.d. H. 
(Sursa: dup� Lavignac, Paris 1931) 
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Cantus vocalis versus  musica instrumentala :  
Reabilitarea, Reconsiderarea, Restituirea �i Reintronizarea Corului 
    
 Apogeul cânt�rii corale a cappella a  fost atins în secolele XV �i XVI. Niciodat� mai 
târziu crea�ia muzical� nu a mai atins asemenea culmi estetice. Raportul valoric dintre Cor �i 
Orchestr� (ansamblul instrumentelor muzicale), raport net în favoarea Corului în perioada 
renascentist�, a fost r�sturnat, începând cu perioada baroc�, în favoarea Orchestrei. Intona�ia 
natural� - folosind tonuri mici �i mari, semitonuri diatonice �i cromatice, cu sensibilizarea 
semitonului diatonic pân� la 3 come, a fost înlocuit� cu intona�ia artificial� din clavecinul a�a 
numit « bine » temperat, care a constituit, prin introducerea artificial� a semitonului « bine »  
temperat, o adev�rat� pervertire a sistemului melodic natural, netemperat. 
 A sosit momentul unei lupte aprige pentru reintronizarea Corului ca armat� a multor 
oameni oameni hot�râ�i de a promova cântarea coral�, dup� modelul corurilor renascentiste. 
 
 
 

 

 
 

Îngeri cântând - basorelief pe una din consolele cu figuri de apostoli  
din corul gotic al Catedralei din Aachen, 1430 

Doi îngeri instructori ini�iaz� pe un elev al Scholei cantorum in tainele cânt�rii gregoriene a cappella 
În imagine nu apare nici un instrument muzical 
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Muzic� vocal� medieval� 
(Surs�: ornament din scrierea Practica muzicei, lib. 3, a lui F. Gaforus, Milano, 1496) 

Antifonie coral� a cappella  în Nordul Italiei, mult înaintea antifoniei fra�ilor Gabrielis practicat� în Domul din 
Vene�ia : În stânga - corul celor 6 b�ie�i, sub supraveghea unui profesor, cânt� to�i, probabil la unison, folosind o 
singur� partitur� mare a�ezat� pe un pupitru înalt. În dreapta - corul celor 5 fete, sub supravegherea unei 
instructoare, cânt�,  utilizând partituri individuale (c�r�i). La mijloc doi tineri par c� �in o oglind� mare în 
picioare. 

În imagine nu apare nici un instrument muzical 
 
 

 
 

Musica plana a lui Bonaventura de Brixia, Vene�ia, 1513  
- Gravur� în lemn de Aug. Zanis de Portefio (Surs� MGM) 

Pe mas� se v�d c�r�i �i partituri volante tip�rite, cu portative de 3, 4 sau 5 linii. 
În imagine nu apare nici un instrument muzical. 
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“Concertul” - gravur� în lemn de Anton Woensam, 1529 
În jurul unui pupitru mobil cu patru fe�e, cânt�, stând în picioare:  Altus, Tenor, Bassus, iar, stând jos, Discantus. 
Discantus  pare c� nu simte lipsa partiturii, care, oricum, se afl� la îndemân� sub forma unui portativ cu 5 linii, 
cu o melodie scris� în fa major �i cu durate variind, de la brevis �i semibrevis, la minima �i semiminima. Altus 
dirijeaz�, cântând. Diavolul, ascuns în spatele basului, pare c� a�teapt� s� fie intonat tritonul diabolus in musica. 

În imagine nu apare nici un instrument muzical.  
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Johannes Ockeghem �i cânt�re�ii lui, circa 1530 
(Surs�: Paris, Bibl. Nat., ms. fr. 1537, fol. 58v) 
În imagine nu apare nici un instrument muzical. 
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Muzic� vocal� �i instrumental� - Vignet� de titlu la lucrarea lui Hermann Fink : Practica Musica, Heuberg, 1556 
Pe pupitrul din dreapta se afl� o colec�ie de partituri de mari dimensiuni, din care cânt� to�i cei prezen�i, sub 
conducerea unui persoane mai în vârst�, dirijorul. Pe aceea�i partitur� apar Disc. (discant), Ten. (tenor), Alt. 
(altus) �i Bas. (bassus).  Forma�ia coral� este constituit� din 6 cânt�re�i copii (care asigur� discantul, melodia) �i 
circa 10 cânt�re�i adul�i (alt, tenor, bas), acompania�i de 3 sufl�tori. Dirijorul arat� sufl�torilor aceea�i partitur�, 
ceea înseamn� c� ei au misiunea doar de a dubla, de a înso�i, de a acompania partidele vocale, exact ca în cazul 
psalmistului David, care folosea psalterionul doar ca dublur� a melodiei cântate cu vocea. În imagine, Corul este 
st�pânul, instrumentul muzical este robul !  
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Schema Orchestrei de concerte spirituale, Viena, 1837 
(Sursa : Allgem. Musikol. Anz., 1837, pag. 9) 

Se observ� prezen�a în prim plan a unui Cor de aproximativ 80 de persoane : în stânga 5 rânduri de sopraniste �i 
tenori�ti, în dreapta 5 rânduri de altiste �i basi�ti, între cele dou� grupe, soli�tii vocali.  
Orchestra se afl� pozi�ionat� în spatele Corului :  În stânga se constat� un compartiment de corzi, cu 2 rânduri 
pentru vioara I, 2 rânduri pentru vioara II �i 2 rânduri pentru viol�. La mijloc apare un compartiment de 6 
vilonceli�ti �i în spatele lor 4 contrabasi�ti. În compartimentul instrumental din partea dreapt� apar, pe acela�i 
rând,  2 flauti�ti, 2 oboi�ti �i 2 clarineti�ti, în spatele lor, pe acela�i rând, 2 fagoti�ti �i 4 corni�ti, iar în spate de 
tot 2 trompeti�ti �i 3 tromboni�ti. În fund de tot este orga �i organistul. Dirijorul (Capelmaistrul) se afl� la mijloc, 
în spatele soli�tilor.  
 O corect� amplasare, cu Corul în fa�� �i cu Orchestra �i dirijorul ei în spate !   
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Omul - inegalabilul, inimitabilul instrument muzical  
 
 
 Mai sus, am încercat s� aduc în discu�ie ideea inseparabilit��ii func�ionale dintre 
 aparatul acustic receptor - Urechea uman� -, �i aparatul acustic efector - Vocea uman�.  
 Vocea uman� este un instrument natural, un instrument incomparabil mai complex �i 
mai fin decât orice alt instrument, cu observa�ia c� el se cl�de�te treptat, în timp îndelungat, �i 
se perfec�ioneaz� doar sub ac�iunea unui instructor ini�iat. La buna func�ionare a acestui 
sistem contribuie întreg trupul.   
 Omul în integritatea lui este Aparatul vocal.  
 Numai acest instrument, omul, poate produce, în mod comcomitent, muzica �i textul ei 
(Melodia �i Prozodia). Mai mult, instrumentul om poate produce intonarea concomitent� a 
mai multor melodii, folosind pentru aceasta bogata gam� a sunetelor armonice superioare care 
înso�esc orice sunet.  
  Instrumentul muzical om se afl�, prin voce, « în rezonan�� direct� cu partea cea mai 
intim� a individului, cu sufletul �i mintea lui », spune Geneviève Rex.6 Când cânt�m, cânt�m 
din cre�tet pân�-n t�lpi. 
 Pentru oamenii din antichitate, omul este o Lir�, ale c�rei corzi sunt întinse între Cer �i 
P�mânt, un instrument la care zeii cânt� cu efuziune.7  
 Cântarea este o vorbire elevat�. Francisc Reiner spunea : « Mersul este o c�dere mereu 
îmiedicat� ». Parafrazându-l pe Rainer, s-ar putea spune : « Vorbirea este o cântare mereu 
împidicat� ». 
 Audi�ia începe din via�a embrionar�, vocea apare la na�tere, �ip�tul nou n�scutului este 
o vorbire. 
 Început� în primii 5 ani din via��, educarea vocii �i a urechii are cele mai multe �anse 
de perfectare dup� aceast� vârst�. Dar educa�ia �i reeduca�ia vocii corale se poate face laorice 
vârst�.  P�rerea gre�it� a nepricepu�ilor în materie este c� unii oameni au Voce �i Ureche, al�ii 
nu. Realitatea este c�, prin antrenament adecvat, oricine poate cânta �i exact, �i frumos.
 Cercet�ri mai recente arat� c� Vocea emo�ional� î�i are centrii neuronali în  
periacveductul cenu�iu (PAG = Periaqueductal Gray) din cortexul cingulat anterior (ACC = 
Anterior Cingulate Cortex) din creer. Cortexul orbitofrontal moduleaz� activitatea ACC-ului, 
dându-i o culoare individual�.  
 Vorbirea parental�, ca �i Cântarea parental�, în special a mamei (Cântecele de leag�n), 
începând înc� din perioada uterin�,  promoveaz� nu numai dezvoltarea emo�ional�, cognitiv� �i social� a copilului, ci �i dezvoltarea vocii lui.8.  
   
 Societatea interna�ional� “Il canto del mondo (Cântarea lumii) - pentru promovarea 
cânt�rii zilnice a Vocii”, întemeiat� sub patronajul lui Yehudi Menuhin (1916-1999), public� 
în 1998 textul “Despre însemn�tatea Cânt�rii cu vocea” (Zur Bedeutung des Singens)  
compus de Yehudi Menuhin, text care ilustreaz� mai bine decât textul meu, importan�a cu 
totul deosebit� pentru via�a echilibrat� a omului a Cânt�rii cu vocea: 
 

                                                 
6 Geneviève Rex: La voix, un curieux instrument de musique, www.musimem.com 
7 Neuman, W. - cantor �o profesor de Cânt în Heidelberg: „Der singende Mensch”, p. 1 
8 Koelsch Stefan, Die emotionale Stimme,în Musiktherapeutische Umschau, 29, 3 (2008), p. 201-208 
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Valoarea Cântecului, a Cântrii cu vocea 
 
Cântarea este limba matern� a omului, 
pentru c� ea este melodia cea mai natural� �i mai simpl�,   
în care, neîmp�r�it, ne afl�m �i cu care ne putem comunica nou� în�ine 
toate întâmpl�rile din via��, sim�irile �i speran�ele. 
 
Cântarea este în  primul rând dansul dinl�untru al sufletului, 
ea ne poate libera, dansând,  
trupul, de orice în�epenire, 
ea ne înva�� ritmul vie�ii. 
 
Cântarea ia amploare 
pe m�sur� ce se treze�te din �oapt�, din auzirea atent�.  
Prin cântare ne putem înnobila,  
ne putem asculta aproapele �i lumea din juru-ne. 
 
Nemijlocit, ne pas� mereu de cântarea unui om, 
cre�te în noi în�elegere, compasiune 
dincolo de orice concep�ii. 
Aceast� p�rere a mea este posibil� 
doar pentru c� prin Cântare se descoper� dubla fiin�� a omului : 
Cântarea apar�ine, f�r� îndoial�, naturii umane, 
a�a încât nu poate exista nici o cultur� omeneasc� 
în care s� nu se cânte. 
 
Într-o vreme ca acum, în care 
avu�iile naturale �i spritual-suflete�ti ale omului 
par a se pr�p�di, 
a�a încât întregul nostru viitor e amenin�at, 
ne sunt absolut necesare  
orice izvoare de reculegere 
care ne stau la dispozi�ie. 
 
Cântarea  treze�te, în chip inegalabil, în noi 
acel poten�ial, înc� a�ipit, al unei limbi universale 
a tuturor oamenilor : 
În Cântare se descoper�  
întreaga bog��ie de sim�iri ale omului, ale popoarelor. 
 
Aceast� unic� lingvistic�  
nu trebuie s-o pierdem. 
 
De aceea Cântarea nu numai c� trebuie s-o p�str�m, 
ci trebuie s-o promov�m pe întreg p�mântul. 
C�ci Cântarea, ca nimeni altul, 
produce o direct� comunicare între inimi, 
dincolo de toate grani�ele culturale. 
 
A� putea numi aici sute de temeiuri 
pentru  înflorirea 



 24 

unei noi culturi mondiale a Cânt�rii cu vocea, 
a�a cum mi se înf��i�eaz� ca viziune a viitorului 
pe care omul o poate realiza în întregime, 
care este în stare s� pacifice omul �i culturile, 
ca împreun� s� o promoveze, 
pe baza înt�ririi mul �umirii de sine �i printr-o înmul�it� încredere în via�a sa personal� 
în misiunile �i bucuriile lui, 
în oboselile �i strâmtor�rile lui. 
 
Dac� noi, oamenii, ajungem s� ne consider�m noi în�ine 
ca fiind corpuri de rezonan��, ca fiind instrumente muzicale �i, neîncetat cântând, s� înv���m s� ne autopacific�m, 
atunci vom putea, cu siguran��, 
odat� cu  propria noastr� îns�n�to�ire prin muzic�, 
s� vindecm r�nile p�mântului cauzate de noi în�ine. 
 
Noi, oamenii, suntem 
corpuri sonore create �i creatoare: 
Noi suntem în stare, prin Cântare, 
s� reînsufle�im lumea �i comportarea noastr�, 
cântând dragostea, bucuria, 
s� d�ruim speran�� �i încredere, 
dar s� cânt�m �i durerea sufletului, 
silindu-ne inima la iertare: 
Noi avem posibilitatea  
s� fim Cântarea laudei crea�iunei. 
 
Atât în�elepciunile str�vechi, cât �i cele noi, ale popoarelor, 
dup� cum arat� �i recentele cunoa�teri ale cercet�torilor �tiin�ifici, 
care adun�, în mod creativ, într-un buchet, cuno�tin�ele milenare, 
ne dau �i nou�  destul curaj �i posibilitatea  
de a întemeia o cultur� mondiale a Cânt�rii. 
 
Cântarea cu vocea este ca un  clopo�el venit din lini�te, 
din plin�tatea l�untrului con�tient �i incon�tient, 
ca o �optire a celeilalte auzite cânt�ri. 
 
Ea ac�ioneaz� în lume prin melodia auzirii zilnice, �i a unisonului, 
ca o atrac�ie c�tre o vie�uire mai înalt�, 
c�tre o întâlnire dansând� �i vibrând� 
cu to�i cei vii. 
   Yehudi Menuhim  
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 Mi�carea coral� promovat� de compozitorii clasici români de la finele secolului al 
XIX - lea �i începutul secolului al XX - lea, cu Kiriac, Cucu…, cu « Corul Cântarea 
României », « Corul Carmen », Corul Patriarhiei, Corul Filarmoncii, Corul Radio…, �i 
continuat� cu concursurile corale din a doua jum�tate a secolului al XX -lea, a înregistrat de 
câteva decenii o c�dere. Dar, ca �i în cazul plastiilor cu transplant dermo-epidermic Ollier-
Tirsch, o reactivare a Mi�c�rii corale în România poate beneficia de exemplul insularizat al 
unor ��ri de mare cultur� ca Elve�ia, Anglia, Germania…, unde Mi�carea coral� este vie în 
continuare, o Mi�care puternic�, prezent� în cele mai mici �i mai îndep�rtate col�uri ale �inuturilor lor. Acest duh se poate importa, cu câteva deosebiri, �i anume cu includerea 
obligatorie în repertoriu a muzicii psaltice române�ti �i cu instruc�ia vocii corale pe baze 
tehnice evoluate, insuficient dezvoltate acum. 
 
  Întreaga omenire se poate transforma, tehice�te vorbind, într-un mare cor, care s� 
întâmpine pe Regele Hristos, când iar��i va s� vie.  


