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REZUMAT 
Pe parcursul ultimului secol dezvoltarea tehnologiei 
audio a adus în domeniul receptării muzicale schimbări 
fundamentale, manifestate atât prin diversificarea 
mijloacelor, cât și în conturarea unor atitudini 
particulare, cu implicații socioculturale și valoric-
estetice. Din acest ansamblu de preocupări am ales spre 
analiză un subiect aparte și contradictoriu, cel al 
audiofiliei. Având în vedere că literatura de specialitate 
abordează această problematică dintr-o perspectivă mai 
curând tehnică și teoretic-filozofică oarecum lipsită de 
considerente muzicale, în special cu privire la muzica 
cultă, încercăm să aducem prin prezentul studiu o 
contribuție inclusiv în acest sens. 
Cuvinte cheie 

audiofilie, hi-fi, high-end, tehnologie audio, 
psihoacustică, receptare 

INTRODUCERE 
Înainte de secolul al XX-lea omul avea acces la audiția 
muzicală doar în două feluri: ori dacă el însuși cânta, ori 
îi asculta pe alții. Înregistrarea a adus și o a treia 
posibilitate. Aceste trei modalități diferă între ele mai ales 
prin gradul lor de activitate în raport cu muzica. Astfel, 
cântatul la un instrument sau cu vocea comportă cel mai 
înalt nivel de implicare, ceea ce în cazul asistării la un 
eveniment muzical viu este mult mai redus, constând din 
diferite tipuri de interacțiuni de ordin muzical-emoțional, 
acustic și social. În fine, audiția – cu precădere solitară – 
a înregistrărilor poate fi considerată a fi un act unilateral, 
virtual și controlat de către ascultător. Însă chiar și ultima 
situație presupune implicare din partea melomanului, cu 
toate că acesta nu participă la un eveniment, ci reînvie un 
document sonor. Deși o asemenea modalitate de audiție 
poate diferi substanțial de celelalte în privința 
circumstanțelor, a motivației personale sau chiar a 
nivelului de trăire, nu este mai puțin valabilă pentru 
experiența umană asupra muzicii, înțeleasă ca un 
ansamblu de atitudini complementare. 
Înregistrarea este în fond o muzică obiectivată, codificată 
aidoma partiturii, doar că obiectul codificării este nu doar 
o intenție creatoare, ci în același timp și rezultatul unei 
finalizări interpretative. De vreme ce concretizarea 
sonoră a unei lucrări muzicale presupune conlucrarea 
unui număr însemnat de factori nemijlociți, aflați în 
interacțiune reală, înregistrarea reprezintă o perspectivă 
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ABSTRACT 
During the last century, the development of audio 
technology has brought fundamental changes to the field 
of music listening, manifested both by diversifying the 
equipment and by shaping particular attitudes, implying 
sociocultural and aesthetic value considerations. From 
this set of concerns, we chose for analysis a separate and 
contradictory topic, that of audiophilia. Given that the 
literature approaches this issue from a rather technical 
and theoretical-philosophical perspective somewhat 
devoid of musical considerations, especially concerning 
the art music, we try to bring a contribution through this 
paper in that regard as well. 
Keywords 

Audiophilia, hi-fi, high-end, audio technology, 
psychoacoustics, listening 

INTRODUCTION 
Before the 20th century, music listening was available 
only in two ways: either by singing or playing an 
instrument, or by listening to others. The recording 
technology brought a third possibility as well. These 
three ways differ from one other especially in their 
degree of activity in relation to music. Thus, playing an 
instrument or singing represents the highest level of 
involvement, which in the case of attending a live 
musical event is much lower, consisting of different types 
of musical-emotional, acoustic and social interactions. 
Finally, listening to recordings – especially in a solitary 
way – appears as a unilateral, virtual act, controlled by 
the subject. But even the last situation requires the 
involvement of the music lover, in spite of the fact that 
they do not participate in an event, but revive a sound 
document. Although such a way of listening may differ 
substantially from the others in terms of circumstances, 
personal motivation or even level of experience, it is no 
less valid for the human experience of music, understood 
as a set of complementary attitudes. 
The recording is basically an objectified music, encoded 
like a score, but nevertheless the object of the encoding is 
not only a creative intention, but also the result of a 
completion achieved by a performance. Since the sound 
concretization of a musical work involves the 
collaboration of a significant number of unmediated 
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idealizată asupra unui asemenea act, definit pe planul 
rezultatului (un suport analogic sau digital) exclusiv prin 
parametri tehnici. 
Tot așa cum în cazul unei producții muzicale (culte) vii 
este de dorit o interpretare de calitate realizată într-un 
ambient lipsit de zgomote accidentale, înregistrările 
reflectă la rândul lor aceste deziderate la un nivel mai 
abstract și mai manipulat. Ele însă nu modifică lucrarea 
în sine, ci modul în care percepem interpretarea ei în 
special sub aspect acustic, ceea ce nu mai este o problemă 
artistică, ci mai degrabă una tehnică. 
Pe cât se pare, dezbaterile în jurul problematicii 
audiofiliei abordează muzica, ba chiar și înregistrarea 
acesteia, doar în mod tangențial, concentrându-se 
îndeosebi în jurul mijloacelor tehnice de redare, context 
în care receptarea apare ca o componentă implicită, 
tratată cu o oarecare ambiguitate. O asemenea obiectivare 
a fenomenului, în sensul privării de fenomenul acustic 
propriu-zis, pare să confere raționamentelor exacte o 
autoritate sporită, furnizată în special de știința 
electrotehnicii și psihoacusticii. În realitate însă, discursul 
de ansamblu pare să fie predominat de argumente mai 
curând pseudo-științifice și pseudo-estetice, ceea ce 
sugerează implicarea definitorie a factorilor 
socioculturali. Într-o formulare oarecum generalizată, 
idealul audiofiliei se traduce printr-o străduință de a 
obține o impresie sonoră cât mai fidelă raportată la 
originalul acustic, ipoteză nelipsită de dileme tehnice și 
estetice. 

TERMINOLOGIE 
Termenul de audiofil (audio-phile) a apărut pentru prima 
dată în numărul de debut al revistei americane de 
specialitate High-Fidelity Magazine, inițiată ca un for al 
mișcării hi-fi din anii 1950, aflată în plină expansiune. 
Cuvântul a fost utilizat în editorialul revistei pentru 
descrierea publicului potențial, amator de aparaturi hi-fi: 
„este o revistă pentru audiofili“ (Sleeper, 1951, 8). Este 
interesant, însă, că definiția oferită de editor vizează două 
aspecte, care în dezbaterile ulterioare au devenit oarecum 
marginale: pasiunea pentru muzică și plăcerea audiției. 
Cităm: „Un segment al Americii, unit într-un interes 
comun: muzica și reproducerea îmbunătățită a muzicii. 
Putem lăsa la o parte dicționarul și să definim audiofilia 
din perspectivă tehnică: o persoană atașată simțului 
auzului.“ (idem) 
În vreme ce termenul de audiofil se referea la publicul 
țintă, denumirea revistei descria subiectul pasiunii celor 
interesați. Cuvântul fidelity, într-o accepțiune generală și 
destul de ambiguă, fusese consacrat încă din perioada 
reproducerii audio mecanice, la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, însă în acea perioadă desemna aidoma unei 
metafore crezul că reproducerea este capabilă de redarea 
realității sonore (Sterne, 2003, 219). Sintagma 
high-fidelity a fost utilizată – pe cât se pare – pentru 
prima oară de un specialist audio britanic, fondatorul 
Hartley Inc., pentru evidențierea propriilor preocupări în 
proiectarea și confecționarea unor aparaturi 
electroacustice mult mai performante față de nivelul de 
fidelitate al perioadei. După cuvintele acestuia: „Am 
inventat expresia de »înaltă fidelitate« în anul 1927 
pentru a indica un tip de reproducere a sunetului care ar 
putea fi luat în serios de un meloman. În acele vremuri, 
aparaturile de radio sau fonograf sunau de regulă destul 
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factors in real interaction, the recording is an idealized 
perspective on such an act, defined in terms of its result 
(an analog or digital support) exclusively by technical 
parameters. 
Just as in the case of a live (classical) musical production, 
where a quality performance made in an environment 
free of accidental noises is desirable, the recordings in 
their turn reflect these requirements at a more abstract 
and manipulated level. However, they do not change the 
work itself, but the way we perceive its performance, 
especially from an acoustic point of view, which is no 
longer an artistic problem, but rather a technical one. 
Apparently, the debates around the issue of audiophilia 
approach music and even its recording only tangentially, 
focusing especially on the technical means of playback, a 
context in which reception appears like an implicit 
component treated with a certain degree of ambiguity. 
Such an objectification of the phenomenon, in the sense 
of depriving it of the proper acoustic parameters, seems 
to give the exact reasonings an increased authority, 
provided especially by the sciences of electrotechnics and 
psychoacoustics. In reality, however, the overall 
discourse seems to be dominated by rather pseudo-
scientific and pseudo-aesthetic arguments, which 
suggests the defining involvement of sociocultural 
factors. In a somewhat generalized formulation, the ideal 
of audiophilia translates into an effort to obtain a sound 
impression as accurate as possible compared to the 
acoustic original, a hypothesis that raises technical and 
aesthetic dilemmas. 

TERMINOLOGY 
The term audiophile (“audio-phile”) first appeared in the 
debut issue of the American High-Fidelity Magazine, 
initiated as a forum of the exploding hi-fi movement of 
the 1950s. The word was used in the magazine’s editorial 
to describe the potential audience, the hi-fi lovers: “It’s a 
magazine for audio-philes.” (Sleeper, 1951, 8). It is 
interesting, however, that the definition offered by the 
publisher refers to two aspects, which in the subsequent 
debates became somewhat marginal: the passion for 
music and the pleasure of listening. We quote: “A 
cross-section of America, united in a common interest: 
music, and the improved reproduction of music. We can 
get out the dictionary and define audio-phile technically: 
a person who is friendly to the sense of hearing.” (idem) 
Whereas the term audiophile referred to the target 
audience, the name of the magazine described the subject 
of the passion of those interested. The word fidelity, in a 
general and rather ambiguous sense, had been 
consecrated since the period of mechanical audio 
reproduction, at the end of the 19th century, but at that 
time it denoted as a metaphor the belief that reproduction 
is able to reproduce the sounding reality. (Sterne, 2003, 
219) The phrase high fidelity was used – apparently – for 
the first time by a British audio specialist, the founder of 
Hartley Inc., to highlight his concerns in designing and 
manufacturing of electroacoustic devices superior to the 
fidelity level of the period. In his own words: “I invented 
the phrase »high fidelity« in 1927 to denote a type of 
sound reproduction that might be taken rather seriously 
by a music lover. In those days the average radio or 
phonograph equipment sounded pretty horrible but, as I 
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de oribil, iar întrucât eram foarte interesat de muzică, 
m-am gândit că aș putea să fac niște demersuri în acest 
sens. Am investigat natura sunetului, comportamentul 
urechii umane, cerințele minime ale unui echipament cu o 
sonoritate bună și, în cele din urmă, am realizat ceva care 
îi atrăgea și pe ceilalți interesați de reproducerea 
muzicală.“ (Hartley, 1958, 200). 
Definiția audiofiliei este destul de variabilă, cu toate că 
principalele dicționare generale anglo-saxone oferă 
sensuri oarecum similare. Cităm în acest sens articolul 
din Cambridge Dictionary: „audiofil: o persoană deosebit 
de interesată și entuziastă pentru echipamentele de redare 
a sunetului înregistrat și pentru calitatea acestuia.“ 
Deoarece nivelul tehnic ridicat presupune de regulă un 
preț ca atare, aria de semnificație a termenului se 
completează cu cea de high-end, care denotă 
disponibilitatea unui sacrificiu material mai consistent 
pentru obținerea unei calități pe măsură. Conform 
definiției din același dicționar:  „high-end: destinat 
persoanelor care doresc produse de foarte bună calitate și 
cărora nu le pasă cât costă.“ 

DIFICULTĂȚILE ABORDĂRII 
Studierea audiofiliei este o problemă mult mai complexă 
decât ar părea din definițiile oferite mai sus, îndeosebi 
din perspectiva delimitării subiectului propriu-zis de 
analiză. Bunăoară, acesta se află la intersectarea mai 
multor factori, perspective, interese și atitudini de natură 
obiectivă și subiectivă. Cea obiectivă ridică dilema 
fidelidății reproducerii electroacustice, implicând 
deopotrivă procesul de înregistrare, dar mai ales 
condițiile și circumstanțele tehnice ale redării sonore. În 
același timp însă, fenomenul comportă mai multe aspecte 
importante privind receptarea prin intermediul acestor 
mijloace, ce privesc corelația dintre gradul de 
măsurabilitate calitativă a aparaturilor, realitatea 
psihoacustică, precum și preferințele acestui segment de 
consumatori. Cea din urmă este condiționată de 
nenumărați factori, cum ar fi gradul mai mult sau mai 
puțin avansat de înțelegere a semnificației parametrilor 
tehnici ce definesc calitatea sistemelor hi-fi, urmărirea 
critică a inovațiilor din domeniu îngreunate de existența 
unei palete largi de ofertă și nu în ultimul rând 
implicațiile socioculturale, fie că vorbim opțiuni 
personale legate de ascultarea predilectă a unui anumit 
spectru stilistic muzical, fie de nivelul puterii de 
cumpărare ca expresie a unui statut social. 
În contextul considerațiilor de mai sus este dificilă 
aprecierea domeniului științific cel mai relevant pentru 
investigarea audiofiliei, chiar și într-un sens 
interdisciplinar. Deși problema este în aparență una 
exclusiv electrotehnică, aceasta privește într-un sens mai 
larg psihoacustica, marketingul și domeniile 
socioculturale. Nu în ultimul rând, sub aspect ontologic 
poate să fie inclusiv subiectul unor cercetări de ordin 
filozofic și estetic. Pe cât se pare, asistăm la un discurs ce 
se desfășoară pe două niveluri referențiale oarecum 
paralele.  
Pe de o parte există un segment de comunicare informală 
de largă difuzare prin intermediul presei scrise și 
electronice, îndeosebi pe paginile revistelor de 
specialitate, cum ar fi amintitul High-Fidelity Magazine, 
Stereophile sau Absolute Sound, care deși conform 
propriilor misiuni declarate se străduiesc la o informare 

[ 

was really interested in music, it occurred to me that 
something might be done about it. I investigated the 
nature of sound, the behavior of the human ear, the 
minimum requirements of good sounding equipment, and 
finally produced something which did appeal to others 
also interested in musical reproduction.” (Hartley, 1958, 
200). 
The definition of audiophilia is quite variable, although 
the main general Anglo-Saxon dictionaries offer 
somewhat similar meanings. We quote the correspondent 
article of the Cambridge Dictionary: “Audiophile: a 
person who is very interested in and enthusiastic about 
equipment for playing recorded sound, and its quality.” 
As the high technical level usually involves a high price 
as well, the area of significance of this term is 
complemented by that of high-end, which denotes the 
availability to make a more substantial material sacrifice 
to obtain an adequate quality. According to the same 
dictionary: “High-end: intended for people who want 
very good quality products and who do not mind how 
much they cost.” 

DIFFICULTIES OF THE APPROACH 
The study of audiophilia is a much more complex 
problem than it would seem from the definitions given 
above, especially from the perspective of delimiting the 
actual subject of analysis. Namely, it is at the intersection 
of several objective and subjective factors, perspectives, 
interests, and attitudes. The objective ones raise the 
dilemma of the fidelity of an electroacoustic 
reproduction, involving both the recording process, but 
especially the technical conditions and circumstances of 
sound reproduction. At the same time, however, the 
phenomenon involves several important aspects about the 
reception through these means, regarding the correlation 
between the degree of qualitative measurability of the 
devices, the psychoacoustic reality, as well as the 
preferences of this consumer segment. The latter is 
conditioned by several factors, such as the more or less 
advanced degree of understanding concerning the 
technical parameters’ significance that define the quality 
of hi-fi systems, the critical pursuit of innovations in the 
field hampered by the wide range of products, and not 
lastly, by the sociocultural implications, whether 
concerning the personal choices related to the preference 
for a certain musical stylistic spectrum, or the level of 
purchasing power as an expression of a social status. 
In this context, it is difficult to identify the most relevant 
scientific field for the investigation of audiophilia, even 
in an interdisciplinary sense. Although the problem is 
apparently exclusively electrotechnical, it concerns in a 
broader sense the psychoacoustics, marketing and 
sociocultural fields. Finally, from an ontological point of 
view, it can be the subject of philosophical and aesthetic 
research. Apparently, we are witnessing a discourse that 
takes place on two somewhat parallel referential levels. 
On the one hand there is a segment of informal 
communication widely disseminated through the print 
and electronic media, especially on the pages of 
specialized magazines, such as the aforementioned High-
Fidelity Magazine, Stereophile or Absolute Sound, which, 
although according to their own stated missions strive to 
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echidistantă, abia dacă pot face abstracție de producătorii 
interesați de vânzarea acestor produse, fie în sensul 
propriei meniri, fie în privința încasărilor de publicitate. 
În același timp, odată cu răspândirea new media, asistăm 
la o creștere semnificativă a diferitelor foruri accesibile 
pe internet, ce oferă prezentări și dezbateri în formă 
scrisă și materiale video demonstrative. 
Pe de altă parte, discursul științific pare să fie 
subreprezentat în această problematică, cel puțin la 
nivelul vizibilității și al impactului mediatic, îndeosebi 
din partea specialiștilor în electrotehnică și psihoacustică. 
Cele mai intense dezbateri în acest sens se desfășoară în 
reviste recenzate din domeniul filozofiei și al științelor 
culturale. 
În ceea ce privește domeniul muzical, reținem în special 
cercetările desfășurate în cadrul interdisciplinar al 
fonomuzicologiei, care se apleacă asupra investigațiilor 
corelate dintre interpretare, muzica înregistrată și 
implicațiile socioculturale ale acesteia, context în care 
analiza implicațiilor tehnice ale redării pare să fie mai 
curând o problemă tangențială. Amintim în acest sens 
contribuția semnificativă a unor personalități ca Jonathan 
Sterne (2003) sau Nicholas Cook (2013). 
Pe plan atitudinal, dilema aprecierii rolului parametrilor 
obiectivi (tehnici) și subiectivi (comportamentali) se 
manifestă într-o oarecare discrepanță, ce se extinde între 
poziția autoritară a ingineriei de sunet și cea defensivă 
sau ignorantă a audiofililor față de relevanța 
psihoacustică a cunoștințelor exacte. Într-o oarecare 
măsură ambele poziții sunt valide. Privită din perspectivă 
tehnică, abordarea de către audiofili a parametrilor 
electroacustici în alegerea și justificarea achiziționării 
unor sisteme vădește mai curând o atitudine 
pseudoștiințifică, iar în sens invers, plăcerea auditivă, fie 
că este fundamentată științific, fie că este alterată de 
efectul placebo sau de alte considerente, apare drept un 
argument subiectiv solid. 
Până la urmă, dacă o persoană poate și dorește să 
investească într-un produs audio premium, indiferent de 
contravaloarea materială-spirituală reală, aceasta ține 
incontestabil de o decizie individuală. De altfel, 
asemenea dezbateri s-ar putea purta (după cum se și 
poartă) – mutatis mutandis – și în alte domenii, cum este 
de pildă industria de autovehicule. 
Cert este însă că fenomenul audiofiliei persistă, mai mult, 
se amplifică atât în beneficiul producătorilor, cât și spre 
satisfacția consumatorilor. Or din acest punct de vedere 
dezbaterile menționate nu par a fi definitorii, cel puțin din 
perspectiva celor interesați. 

PERSPECTIVE ASUPRA OBIECTULUI 
AUDIOFILIEI 
Tehnologia hi-fi (sau mai curând high-end), ca obiectul 
fundamental al comportamentului de audiofil, urmărește 
dezvoltarea continuă a unor sisteme capabile să redea cât 
se poate de fidel cu putință proprietățile acustice esențiale 
ale unei înregistrări. De vreme ce termenul de fidelitate 
reflectă mai curând un deziderat tehnic, literatura de 
specialitate dedicată analizei fenomenului descrie idealul 
sonorității râvnite printr-o metaforă cu precădere de 
sorginte vizuală, aproape unanim acceptată și anume: 
transparența. Nu se constată însă un consens similar în 
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equidistant information, can hardly stand aside from 
producers’ interest in selling these products, either for 
their own purposes or in terms of advertising revenue. 
Meanwhile, with the spread of new media, there is a 
significant increase of the various forums available on the 
Internet, which offer presentations and debates in written 
form and demonstration videos. 
On the other hand, the scientific discourse seems to be 
underrepresented in this issue, at least in terms of 
visibility and media impact, especially by specialists in 
electrical engineering and psychoacoustics. The most 
intense debates in this sense take place in peer-reviewed 
journals in the field of philosophy and cultural sciences. 
Regarding the musical field, we note in particular the 
research carried out in the interdisciplinary framework of 
phonomusicology, which focuses on investigations 
related to performance, recorded music and its 
sociocultural implications, in which context the analysis 
of the technical implications of playback seems to be a 
tangential problem. We mention in this sense the 
significant contribution of personalities like Jonathan 
Sterne (2003) or Nicholas Cook (2013). 
On the attitudinal side, the dilemma of assessing the role 
of objective (technical) and subjective (behavioral) 
parameters manifests in a certain discrepancy, which 
extends between the authoritarian position of sound 
engineering and the defensive or ignorant one of the 
audiophiles regarding the psychoacoustic relevance of the 
exact knowledge. To some extent both positions are 
valid. Viewed from a technical perspective, the 
audiophiles’ approach to electroacoustic parameters in 
the choice and purchase justification of these systems 
shows rather a pseudo-scientific attitude, and conversely, 
the auditory pleasure, whether scientifically based, or 
altered by the placebo effect or other considerations 
appears as a solid subjective argument. 
After all, if a person can and wants to invest in a 
premium audio product, regardless of its real material-
spiritual value, that is indisputably a matter of individual 
decision. In fact, such debates could take place (as they 
do) – mutatis mutandis – in other areas, such as the 
automotive industry. 
What is certain, however, is that the phenomenon of 
audiophilia persists, moreover, it is amplified both for the 
benefit of producers and for the consumers’ satisfaction. 
Or from this point of view, the mentioned debates do not 
seem to be defining, at least from the perspective of those 
interested. 

PERSPECTIVES ON THE OBJECT OF 
AUDIOPHILIA 
Hi-fi (or rather high-end) technology, as the fundamental 
object of the audiophile behaviour, aims at the continuous 
development of audio systems capable of rendering as 
accurately as possible the essential acoustic properties of 
a recording. Since the term fidelity rather reflects a 
technical desideratum, the literature dedicated to the 
analysis of the phenomenon describes the ideal of the 
coveted sonority through a mainly visual metaphor, 
almost unanimously accepted, namely: transparency. 
However, there is no similar consensus regarding the 
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privința stabilirii factorilor ce definesc acest parametru 
calitativ, nici asupra semnificației exacte a acestuia. 
Din punct de vedere estetic, una dintre întrebările-cheie 
ale aprecierii fenomenului hi-fi este dacă luăm în 
considerare doar aspectele pur tehnice, sau extindem 
investigațiile inclusiv asupra factorilor subiectivi, cum ar 
fi opțiunile estetice manifestate pe parcursul înregistrării, 
funcția de documentare sau creatoare a acesteia și, 
desigur, particularitățile psihoacustice ale receptării. 
Pentru lămurirea mulțumitoare a dilemei menționate ar 
trebui să avem parametri obiectivi definiți și descriptibili 
la ambele capete ale redării sonore. Realitatea este însă 
alta. 
Din direcția de input, adică a înregistrării, există 
nenumărate alternative pornind de la stilul muzicii, 
nivelul și proprietățile interpretării, tehnica de captură 
(alegerea locației, tipul și plasarea microfoanelor etc.). 
Deși calitatea de studio se definește prin înalte standarde 
de calitate, acestea privesc mai ales tehnica și mai puțin 
estetica, ceea ce se manifestă inclusiv printr-o varietate 
acustică a rezultatelor. Desigur, o anume înregistrare este 
deja un produs obiectivat, și ca atare ar putea sta la baza 
comparației diferitelor sisteme de redare audio. Și totuși, 
experiența arată că finalitatea electroacustică poate fi 
diferită chiar și în asemenea condiții, inclusiv în cazul 
aceleiași aparaturi. 
Considerația din urmă sugerează relativa instabilitate 
existentă în capătul celălalt al fenomenului. Nu 
întâmplător proba auzului, dincolo de respectarea 
dezideratelor tehnice, este un aspect important al 
activității inginerilor de sunet, recomandată inclusiv 
pentru audiofili în achiziționarea unor produse hi-fi de 
către de revistele de specialitate și magazine. 
Practic vorbind, realizarea idealului comun al 
transparenței împărtășit de producători și consumatori 
pare a fi un obiectiv de neatins, nemaivorbind de 
interesul industriei high-end în diversificarea ofertei și 
perpetuarea varietății. Similar verbalizării artei muzicale 
în general, jurnalismul de profil tinde să completeze 
considerațiile tehnice în prezentarea produselor cu 
metafore menite să traducă ansamblul mai mult sau mai 
puțin abstract de parametri în sugestii emoțional-
atitudinale. O parte dintre ele privesc însăși idealul 
amintit (de pildă acuratețea) sau oferă metafore vizuale 
pentru descrierea proprietăților sonore (ex. profunzime, 
densitate), altele se referă la o anume modalitate a 
receptării (ex. sonoritate analitică) sau poartă semnificații 
estetice (ex. neutralitate). 
Se poate afirma cu o oarecare exagerare că mijloacele de 
redare se raportează la înregistrare la fel ca înregistrarea 
față de interpretare și interpretarea față de lucrare. Privită 
în acest fel, diversitatea perspectivelor nu pare deloc a fi 
un obiectiv impropriu, ba din contră. Or din acest punct 
de vedere interesul producătorilor și cel al comunității de 
audiofili pare să fie unul identic. Există sisteme care 
favorizează un anumit tip de ascultare, raportată chiar la 
un anumit stil, ceea ce se regăsește uneori inclusiv în 
marketingul producătorilor (de pildă un sistem 
confecționat pentru receptarea muzicii culte), chiar dacă 
o asemenea abordare este mai caracteristică pentru 
produsele de masă (cum ar fi presetările de egalizare 
pentru anumite stiluri muzicale). 
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establishment of the factors that define this qualitative 
parameter, nor its exact significance as such. 
From an aesthetic point of view, one of the key questions 
of appreciating the hi-fi phenomenon is whether we take 
into consideration only purely technical aspects, or we 
expand the investigations towards subjective factors, such 
as aesthetic options manifested during recording, its 
documentary or creative function, and of course the 
psychoacoustic peculiarities of the reception. For a 
satisfactory clarification of the mentioned dilemma, we 
should have objective defined and describable parameters 
at both ends of the sound reproduction. But the reality is 
different. 
From the input direction, i.e. the recording, there are 
countless alternatives starting from the style of music, the 
quality level and properties of the performance, the 
capture technique (choosing the location, the type and 
placement of the microphones, etc.). Although the studio 
quality is defined by high standards, these mainly regard 
the technique and less the aesthetics, which is manifested 
also by an acoustic variety of the results. Of course, a 
certain recording is already an objectified product, and as 
such could represent the basis for the comparison of 
different audio playback systems. And yet experience 
shows that the electroacoustic purpose can be different 
even in such conditions, including the situation of a 
single device. 
The latter consideration suggests the relative instability at 
the other end of the phenomenon. It is no coincidence 
that the hearing test, beyond the fulfilling of the technical 
requirements, is an important aspect of the sound 
engineers’ activity, recommended also for audiophiles in 
the purchase of hi-fi products by specialized magazines 
and stores. 
Practically speaking, achieving the common ideal of 
transparency shared by producers and consumers seems 
to be an unattainable goal, not to mention the interest of 
high-end industry in diversifying the supply and 
perpetuating variety. Similar to the verbalization of the 
music art in general, specialized journalism tends to 
complement the technical considerations with metaphors 
during the product presentations meant to translate the 
more or less abstract set of parameters into emotional-
attitudinal suggestions. Some of them concern the 
mentioned ideal itself (for example accuracy) or offer 
visual metaphors for the description of sound properties 
(e.g. depth, density), others refer to a certain manner of 
reception (e.g. analytical sonority) or carry aesthetic 
meanings (e.g. neutrality). 
It can be stated with some exaggeration that the audio 
means relate to the recording as the recording to the 
performance and the performance to the work. Viewed in 
this way, the diversity of perspectives is not at all an 
inappropriate goal, on the contrary. Or from this 
perspective the interest of the producers and that of the 
audiophile community seems to be identical. There are 
systems that favour a certain type of listening, related 
even to a certain style, which is sometimes found even in 
the manufacturers’ marketing (for example a system 
made for receiving art music), even if such an approach is 
more characteristic of mass products (such as 
equalization presets for certain musical styles). 
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Filozofic vorbind, întrebarea fundamentală este dacă 
cultura hi-fi și/sau atitudinea de audiofil se constituie 
într-un ansamblu de proprietăți definibile estetic.  
Joshua Glasgow (2007) argumentează în favoarea unei 
estetici hi-fi, formulată împotriva celei low-fi și no-fi, 
controversă considerată de acesta ca fiind în miezul 
dezbaterilor filozofice. În opinia sa estetica hi-fi admite 
în principiu posibilitatea obținerii fidelității maxime în 
reproducere. În același timp, atitudinea low-fi, cu toate că 
împărtășește acest ideal, îl consideră ca fiind de neatins și 
uneori impropriu (de pildă în cazul unor stiluri muzicale 
ce își asumă un alt model de sonoritate). În fine, no-fi 
neagă în întregime posibilitatea și relevanța transparenței. 
Glasgow, deși recunoaște imposibilitatea realizării 
scopului final al esteticii hi-fi, apreciază că pozițiile 
adverse exprimate în literatura de specialitate reflectă 
întocmai amintitele perspective valorice alternative, și nu 
reprezintă argumente reale împotriva principiilor hi-fi. 
Printre obiecțiile formulate din partea low-fi enumeră 
dependența stilistică a înregistrării, problema redării 
atmosferei inițiale a evenimentului acustic și a 
interacțiunii cu publicul, posibilitatea audierii repetate 
față de unicitatea producției vii și intervențiile 
manipulative de studio. Din partea no-fi invocă lipsa 
redării fidele a contextului acustic inițial și în general 
imposibilitatea mijlocirii ideale a evenimentului capturat. 
Exemplele enumerate sugerează oarecum că dilemele 
esteticii low-fi sunt mai definitorii pentru cultura 
muzicală pop-rock, iar cele ale no-fi ridică în special 
problemele caracteristice medierii unor surse predilect 
acustice. 
Glasgow admite, pe de o parte, că este dificilă definirea 
exactă a transparenței, considerând, pe de alta, că o 
asemenea străduință poate contribui la stabilirea idealului 
hi-fi. Acesta este în opinia sa unul autonom, fiind în 
principiu independent de înregistrare și receptare. Autorul 
recunoaște totuși că nivelul de atingere al acestui ideal 
poate varia în funcție de diverși factori și condiții. 
Raționamentul său duce la concluzia că estetica hi-fi este 
o problemă de dezvoltare tehnologică, fiind ca atare un 
subiect al audiofiliei și nu a filozofiei. 
Însă în condițiile unei asemenea obiectivări tehnice a 
problematicii hi-fi, posibilitatea unei estetici aferente este 
îndoielnică. Bunăoară estetica, cel puțin într-o accepțiune 
consacrată, se definește printr-un sistem de valori 
materializat artistic și accesibil simțurilor. Cităm în acest 
sens opinia reputatului inginer de sunet maghiar, László 
Újházy: „…hi-fi trebuie privită nu ca o problemă de 
estetică a sonorității, ci ca una de tehnică audio, nu 
întâmplător, conform accepțiunii inițiale, un aparat sau o 
modalitate de transmitere poate fi catalogat drept hi-fi 
doar dacă îndeplinește standardele tehnice aferente 
extrem de riguroase. Or ceea ce poate fi descris prin 
standarde tehnice nu poate fi ab ovo o chestiune estetică.“ 
(Újházy, 2014, 178) Autorul introduce așadar în această 
dispută un element nou privitor la diferența dintre 
calitatea hi-fi și cea de studio, opinând că: „Hi-fi nu a fost 
destinat pentru studiouri – căci studiourile fuseseră 
construite întotdeauna după standarde riguroase –, ci 
pentru motivarea producătorilor în confecționarea unor 
aparaturi de o înaltă calitate tehnică și a ascultătorilor 
pentru o audiție muzicală pretențioasă inclusiv pe planul 
tehnicii audio. Ba chiar, la început studiourile s-au 
delimitat mai degrabă de hi-fi, prețuind mai mult calitatea 
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Philosophically speaking, the basic question is whether 
the hi-fi culture and / or the audiophile’s attitude 
constitute a set of aesthetically definable properties. 
Joshua Glasgow (2007) argues in favour of a hi-fi 
aesthetics, formulated against the low-fi and no-fi ones, a 
controversy considered by him to be at the heart of 
philosophical debates. In his opinion, hi-fi aesthetics 
admits in principle the possibility of obtaining maximum 
fidelity in reproduction. Meanwhile, the low-fi attitude, 
although it shares this ideal, considers it unattainable and 
sometimes inappropriate (for example in the case of 
musical styles that assume a different pattern of sound). 
Finally, it does not completely deny the possibility and 
relevance of transparency. Glasgow, while 
acknowledging the impossibility of achieving the hi-fi 
aesthetics’ ultimate goal, considers that the adverse 
positions expressed in the literature just reflect the 
aforementioned alternative value perspectives, and are 
not real arguments against hi-fi principles. Regarding the 
objections of the low-fi he mentions the stylistic 
dependence of the recording, the problem of reproducing 
the initial atmosphere of the acoustic event and the 
interaction with the public, the possibility of repeated 
listening contrary to the uniqueness of live production 
and the manipulative studio interventions. On the part of 
no-fi he invokes the lack of a faithful transmission of the 
initial acoustic context and in general the impossibility of 
the ideal mediation of the captured event. These 
examples suggest somewhat that the dilemmas of low-fi 
aesthetics are more defining for the pop-rock music 
culture, and those of no-fi raise in particular the 
mediation problems mainly characteristic of acoustic 
sources. 
Glasgow admits, on the one hand, that it is difficult to 
define transparency accurately, and on the other hand that 
such efforts can help to establish the hi-fi ideal. In his 
opinion, this is an autonomous one, being in principle 
independent of recording and listening. The author 
acknowledges, however, that the achievement level of 
this ideal may vary depending on various factors and 
conditions. His reasoning leads to the conclusion that hi-
fi aesthetics is a problem of technological development, 
being thus a subject of audiophilia and not of philosophy. 
But in the conditions of such a technical objectification of 
the hi-fi issue, the possibility of an afferent aesthetic is 
doubtful. For example, aesthetics, at least in a 
consecrated sense, is defined as a system of values 
reflected artistically and accessible to the senses. We 
quote in this sense the opinion of the renowned 
Hungarian sound engineer, László Újházy: “… Hi-fi 
must be regarded as not a matter of the sound’s 
aesthetics, but of an audio technique, not by chance, 
according to the initial meaning, a device or a mode of 
transmission can be classified as being hi-fi only if it 
meets the related extremely rigorous technical standards. 
Or what can be described by technical standards cannot 
be an aesthetic issue.” (Újházy, 2014, 178) The author 
therefore introduces in this dispute a new element 
concerning the difference between hi-fi and studio 
quality, opining that: „Hi-fi was not intended for studios 
– because studios had always been built according to 
strict standards – but for motivating producers in the 
manufacturing of high quality technical equipment and 
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de studio. În același timp, adepții hi-fi considerau boxele 
hi-fi ca fiind superioare celor utilizate în studiouri. 
»Aceasta este doar calitate hi-fi« respectiv »aceasta este 
doar calitate de studio« se auzea cu un oarecare dispreț 
din ambele părți.“ (ibidem) 
Deși poziția prezentată anterior a lui Glasgow este cu 
certitudine atractivă și oferă pe plan metodologic o 
perspectivă relevantă asupra problematicii hi-fi, se pare 
că parametrii estetici propriu-ziși, adică cei legați de 
înregistrare și receptare, nu prea se pot exclude din 
disputa audiofiliei. Această atitudine se resimte din plin 
în articolul rezumativ al lui Steven D. Hales (2017) 
dedicat esteticii audiofiliei, abordare ce poate fi încadrată 
în tipul low-fi al lui Glasgow. Hales consideră că 
„Transparența este deseori imposibilă și nu este neapărat 
un scop estetic adecvat nici măcar în cazul înregistrărilor 
cu funcție de documentare.“ (Hales, 2017, 195) În 
vederea justificării propriei viziuni, acesta utilizează cu 
precădere o argumentare filozofică, aplecându-se mai 
ales asupra subiectului fenomenului hi-fi, adică a 
audiofilului. În opinia sa: „Estetica hi-fi este 
perpendiculară la disputa despre perfecționiști / 
imperfecționiști; un audiofil poate să fie oricare dintre 
aceștia. Audiofilul dorește să beneficieze de impactul 
emoțional deplin al materialului sursă. Uneori 
înregistrările oricât de defectuoase produc un impact mai 
semnificativ decât cele retușate, alteori invers [...] 
Audiofilii pot fi perfecționiști sau imperfecționiști cu 
privire la înregistrare, dar aceasta este o judecată estetică 
complementară.“ (Hales, 2017, 200) În definirea scopului 
audiofiliei recurge la o comparație cu eidos-ul platonic 
aplicat asupra ascultătorului, al cărui subiect nu este 
obținerea transparenței, ci a unei revelații transcendente. 
Cităm concluzia sa: „...audiofilii își doresc un fel de 
realitate virtuală, cu ajutorul căreia se simt mutați într-un 
paradis sonor idealizat care poate nu a existat vreodată.“ 
(Hales, 2017, 206) 
În această dispută ies la suprafață câteva probleme, pe 
care eu însumi le-am abordat parțial într-un studiu 
precedent din această revistă (Fodor, 2020). Aș reveni 
aici la câteva aspecte legate de subiect, care cel puțin din 
punctul de vedere al muzicii culte par a fi definitorii. 
Prima observație vizează relația dintre idealul de 
transparență și înregistrările de tip documentar, 
înțelegând aici toate situațiile de surprindere a 
evenimentelor live. De vreme ce eticheta vieții noastre de 
concert favorizează eliminarea pe cât posibil a 
elementelor sonore nedorite, în unele segmente ale 
muzicii populare distorsiunea este un element constitutiv 
al intenției creatoare, nemaivorbind de semnificația 
zgomotelor ambientale generatoare de atmosferă. Dacă 
industria de înregistrare tinde în ansamblul ei spre un 
ideal mai apropiat condițiilor de studio (în sensul 
înregistrării fără public), acesta reflectă în parte 
experiența auditivă a muzicii culte trăite chiar și în 
condițiile unei situații de concert. Cu alte cuvinte, sub 
aspectul raportului dintre sonoritatea vie și impresia 
auditivă obținută prin intermediul unui sistem high-end, 
muzica cultă produce diferențe mai mici decât cea 
populară. Nu întâmplător, intervențiile manipulative ale 
materialului capturat sunt infinit mai reduse în primul 
caz. 
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listeners for exigent musical audition, including in terms 
of audio technology. In fact, in the beginning, the studios 
rather dissociated themselves from the hi-fi, valuing more 
the studio quality. At the same time, hi fi fans considered 
hi-fi speakers to be superior to those used in studios. 
»This is just hi-fi quality« respectively »this is just studio 
quality« was heard with some contempt on both sides.” 
(ibidem) 
Although Glasgow’s previously presented position is 
certainly attractive and methodologically offers a relevant 
perspective on the hi-fi issue, it seems that the actual 
aesthetic parameters, i.e. those related to recording and 
listening cannot be excluded from the audiophilia 
dispute. This attitude is fully palpable in the summing 
article by Steven D. Hales (2017) dedicated to the 
aesthetics of audiophilia, an approach that can be framed 
in the low-fi type of Glasgow. Hales considers that 
“Transparency is often impossible and may not be the 
proper aesthetic goal even in cases of documentary 
recordings.” (Hales, 2017, 195) In order to justify his 
own vision, he mainly uses a philosophical argument, 
focusing mainly on the subject of the hi-fi phenomenon, 
i.e. the audiophile. In his opinion: “The hi-fi aesthetics is 
orthogonal to the perfectionist/imperfectionist debate; an 
audiophile might be either one. The audiophile desires 
the full emotional impact of the source material. 
Sometimes a warts-and-all recording provides that impact 
more effectively than an airbrushed one, and sometimes 
the reverse is true […] Audiophiles may be perfectionists 
or imperfectionists about recording, but that is an 
additional aesthetic judgment.” (Hales, 2017, 200) In 
defining the purpose of audiophilia, he uses a comparison 
with the Platonic eidos applied to the listener, whose goal 
is not to obtain transparency, but a transcendent 
revelation. We quote his conclusion: “...audiophiles want 
a kind of virtual reality where they feel transported to an 
idealized sonic paradise that may not have ever 
existed…” (Hales, 2017, 206) 
In this debate, several issues come to the surface, which I 
partially mentioned in a previous paper in this journal 
(Fodor, 2020). I would return here to some aspects 
related to the subject, which at least from the point of 
view of art music seem to be defining. 
The first observation concerns the relationship between 
the ideal of transparency and the documentary 
recordings, understanding here all the situations of 
capturing live events. While the habitual order of our 
concert life favors the elimination of the unwanted 
sounds as much as possible, in some segments of popular 
music distortion is a constituent element of the creative 
intention, not to mention the significance of ambient 
noise as an atmosphere generating factor. If the recording 
industry as a whole tends towards an ideal closer to 
studio conditions (in the sense of recording without an 
audience), it partly reflects the listening experience of art 
music even in the conditions of a concert situation. In 
other words, in terms of the ratio between the live sound 
and the auditory impression obtained through a high-end 
system, art music produces smaller differences than the 
popular one. Not coincidentally, the manipulative 
interventions of the captured material are infinitely lower 
in the first case. 
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A doua observație este că preocupările mai recente din 
zona artei înregistrării urmăresc un model de sonoritate 
ce mai curând întregește decât concurează cu experiența 
vie, oferind o perspectivă idealizată, care nu poate fi 
trăită în întregime în condiții de concert nici măcar în 
cazul ipotetic în care tehnologia ar oferi o transparență 
absolută. Această discrepanță este în fond cea formulată 
de Hales cu privire la scopul audiofiliei în dihotomia 
transparență-transcendență. Altfel spus, se pare că sub 
aspectul relației dintre evenimentul viu și cel mijlocit 
tehnic impresia sonoră este mai apropiată în cazul 
muzicii culte și în același timp mai conformă cu idealul 
audiofiliei, chiar dacă valorifică într-o măsură mai redusă 
potențialul dinamic și timbral al acestor sisteme de redare 
audio. 
Trebuie menționat, de asemenea, că fenomenul revival a 
introdus o concepție fundamental nouă în privința artei 
interpretative, promovând un model transparent, încordat 
și dinamic, ceea ce apropie aceste înregistrări în această 
privință de muzica populară. Se pare, așadar, că cel puțin 
din perspectiva muzicii culte, teza estetică a audiofiliei 
formulată în dezideratul transparenței este mai curând 
conversia tehnică a unei probleme de esență muzicală și 
interpretativă, ale cărei realizări însă depășesc 
competența electrotehnicii. 
Nu trebuie depreciate totuși străduințele îndreptate spre 
realizarea acestui ideal. Chiar dacă audiofilii se consideră 
de regulă nu numai amatori de tehnică, ci și iubitori de 
muzică, discursul științific înclină spre sublinierea 
calității mijloacelor electroacustice în defavoarea 
înregistrării, și horribile dictu a muzicii însăși. Or abia se 
poate concepe un sistem high-end din perspectiva căruia 
este indiferentă natura, stilul, paleta dinamică, 
timbralitatea, spațialitatea sursei sonore, nemaivorbind de 
considerentele personale, muzicale, socioculturale 
manifestate în cultivarea aceste pasiuni particulare. 

PERSPECTIVE ASUPRA SUBIECTULUI 
AUDIOFILIEI 
În vreme ce standardele tehnice ale medierii sonore se 
definesc prin parametri măsurabili, ele vizând îndeosebi 
obținerea unor condiții adecvate proprietăților 
psihoacustice ale receptării, impresia subiectivă a calității 
raportată la tehnologia high-end este influențată de 
diferiți factori mai mult sau mai puțin indirecți, cum ar fi 
nivelul de cultivare a auzului (ex. pregătire muzicală, 
gradul de formare a auzului, capacitatea analitică, 
afinitatea spre nuanțe), aspecte socioculturale (ex. 
preferințe personale, gradul de informare, statut social, 
putere de cumpărare) și psihologice (ex. motivație, profil 
afectiv, stare emoțională de moment). 
Deși dezbaterile asupra audiofiliei se concentrează în 
jurul fidelității de redare a mijloacelor de reproducere 
sonoră, se pare că parametrii subiectivi joacă un rol mult 
mai important în acest sens, ceea ce sugerează că avem 
de a face mai curând cu un fenomen sociocultural 
camuflat într-un discurs tehnologic. Aceasta este și opinia 
lui Sterne: „Fidelitatea sonoră vizează mai mult crezul în 
funcția socială a acesteia și organizarea aparaturilor decât 
relația dintre sunet și »sursa« acestuia.“ (Sterne, 2003, 
219) 
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The second observation is that the more recent concerns 
in the field of recording art follow a pattern of sonority 
that completes rather than competes with living 
experience, offering an idealized perspective, which 
cannot be experienced entirely in concert conditions even 
in the hypothetical case, when technology would provide 
absolute transparency. This discrepancy is basically the 
one formulated by Hales regarding the purpose of 
audiophilia in the transcendence-transparency dichotomy. 
In other words, it seems that from the aspect of the 
relationship between a live event and a technically 
mediated one, the sound impression is closer in the case 
of art music, at the same time being more in line with the 
ideal of audiophilia, even if it capitalizes to a lesser 
extent the dynamic and tone-color potential of the audio 
devices. 
It should also be mentioned that the revival phenomenon 
has introduced a fundamentally new concept in the art of 
performing, promoting a transparent, tense, and dynamic 
model, which brings these recordings closer, in this 
respect, to the sound of popular music. It seems, 
therefore, that at least from the perspective of art music, 
the aesthetic thesis of audiophilia formulated in the 
desideratum of transparency is rather the technical 
conversion of a problem connected to music and 
performance in its essence, the achievement of which 
nevertheless exceeds the competence of electrical 
engineering. 
Meanwhile, the efforts to achieve this ideal must not be 
underestimated. Even if audiophiles usually consider 
themselves not only technology, but also music lovers, 
the scientific discourse tends to emphasize the quality of 
the electroacoustic means to the detriment of the 
recording, and – horrible dictu – of music itself. Or one 
can hardly conceive a high-end system that is indifferent 
to the nature, style, dynamic palette, timbre, spatiality of 
the sound source, not to mention the personal, musical, 
sociocultural considerations manifested in cultivating this 
particular passion. 

PERSPECTIVES ON THE SUBJECT OF 
AUDIOPHILIA 
While the technical standards of sound mediation are 
defined by measurable parameters, these aim mainly at 
obtaining conditions appropriate to the psychoacoustic 
properties of the listening, while the subjective 
impression of quality related to high-end technology is 
influenced by various more or less indirect factors, such 
as the cultivation of listening (e.g. musical training, 
degree of ear training, analytical ability, affinity for 
nuances), sociocultural aspects (e.g. personal preferences, 
degree of information, social status, purchasing power) 
and psychological ones (e.g. motivation, emotional 
profile, emotional state of the moment). 
Although the debates on audiophilia focus around the 
fidelity of the sound reproduction means, it seems that 
subjective parameters play a much more important role in 
this regard, which suggests that we are dealing rather 
with a sociocultural phenomenon hidden inside a 
technological discourse. This is also Sterne’s opinion: 
“Sound fidelity is much more about faith in the social 
function and organization of machines than it is about the 
relation of a sound to its »source«.” (Sterne, 2003, 219) 
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Aruncând o privire asupra comunicării sofisticate în 
popularizarea produselor high-end, dincolo de elementele 
de design și de prețurile ridicate purtătoare de conotații 
sociale, este deosebit de vizibilă adorația aproape 
religioasă a datelor tehnice. Industria de profil are cu 
certitudine un marketing extrem de dezvoltat, iar inițierea 
în universul mistic al tehnologiei audio promite în sine o 
aventură deosebită. 
Interesul fundamental al producătorilor și al forurilor de 
popularizare este cu certitudine profitul, iar atitudinea 
cumpărătorilor este influențată de logica de consum, în 
care sacrificiul material consistent se asociază calității 
premium. Desigur, prețul trebuie să reflecte costurile 
proiectării și experimentării, calitatea materialelor 
utilizate, respectiv a producției cu precădere manuale. Se 
pare, însă, că funcționarea acestui segment nu se 
conformează legităților economiei de piață, adică a 
raportului de cerere-ofertă în stabilirea prețurilor. Borden 
consideră că aceasta se datorează mai ales varietății 
considerabile a gusturilor individuale cu privire la 
potențialul particular oferit de spectrul larg al aparaturilor 
(Borden, 2015). 
Deși estimările cu privire la prețul mediu al unui sistem 
variază, acesta se situează undeva la nivelul unui 
autoturism din segmentul mediu. Conform analizelor 
pieței de profil, valoarea globală a industriei high-end 
audio s-a situat în anul 2018 în jurul a 1 miliard de dolari 
(Wetherill, 2018). 
Dincolo însă de considerațiile economice, dilema rezidă 
mai curând în stabilirea unui prag psihoacustic și corelat 
financiar peste care auzul nu mai are nicio relevanță. În 
acest caz obiectul audiofiliei devine o problemă pur 
teoretică, sau eventual se consumă într-o pură pasiune 
pentru parametri, combinarea aparaturilor și design. În 
opinia scepticilor există o asemenea limită, chiar dacă sub 
aspectul prețului depășește în mod substanțial produsele 
de masă. Oriunde ar fi acest prag, dincolo de acesta rolul 
dominant nu este jucat cu siguranță de psihoacustică. 
Audiofilia nu este așadar nici o chestiune pur economică, 
nici măcar una exclusiv auditivă. Marc Perlman, în 
analiza sa legată de implicațiile socioculturale ale 
fenomenului, descrie această comunitate în următorii 
termeni: eterogenă, formată în proporție covârșitoare din 
bărbați albi cu diplomă, cu un venit peste mediu, dintre 
care circa jumătate lucrează într-un domeniu conex sau 
cel tehnic (2004, 789). De asemenea, evidențiază că este 
vorba de un segment cu orientare valorică particulară, în 
care alături de interesul tehnic joacă un rol definitor 
pasiunea pentru muzică. Descrierea sa oferită ca un 
model atitudinal sugerează prezența unui oarecare 
elitism: „Considerând echipamentul audio drept o cale 
spre obținerea sonorității absolute, audiofilii definesc un 
standard de excelență tehnică, care este de asemenea un 
standard de excelență umană. În evaluarea 
echipamentelor, a deciziei privind obiectele cumpărate și 
a aprecierii achizițiilor, audiofilul trebuie neapărat să 
audă fidelitatea superioară a componentelor superioare.“ 
(Perlman, 2004, 789) 
Raționamentul său se bazează pe analiza comparativă a 
aspectelor obiective și subiective, punctând asupra unui 
paradox important: „Pluralitatea valorilor fundamentale 
în audiofilie – coexistența acurateței și a muzicalității – 
nu este problematică în domeniul uman. Este ușor să 
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By taking a look at the sophisticated communication in 
the propagation of high-end products, beyond the design 
elements and the high prices with social connotations, the 
almost religious adoration of the technical data is 
particularly visible. The afferent industry certainly has an 
extremely developed marketing, and the initiation into 
the mystical universe of audio technology promises in 
itself a special adventure. 
The fundamental interest of producers and specialized 
forums is certainly the profit, and the attitude of buyers is 
influenced by the logic of consumption, in which 
consistent material sacrifice is associated with premium 
quality. Of course, the price must reflect the costs of 
design and experimentation, the quality of the materials 
used, respectively especially that of the manual 
production. However, it seems that the functioning of this 
segment does not comply with the laws of economy, i.e. 
the supply-demand ratio in setting the prices. Borden 
considers that this is mainly due to the considerable 
variety of individual tastes regarding the particular 
potential offered by the wide spectrum of devices 
(Borden, 2015). 
Although the estimations regarding the average price of a 
system vary, it is situated somewhere at the level of a 
middle-class automobile. According to the analysis of the 
particular market, the global value of the high-end audio 
industry in 2018 was around $ 1 billion (Wetherill, 
2018). 
But beyond the economic considerations, the dilemma 
lies rather in establishing a psychoacoustic and 
financially correlated threshold beyond which hearing is 
no longer relevant. In this case the object of audiophilia 
becomes a purely theoretical problem, or becomes 
eventually consumed in a pure passion for parameters, 
the combination of equipment and design. In the opinion 
of sceptics, there is such a limit, even if in terms of price 
it substantially exceeds the mass products. Wherever this 
threshold might be, beyond it the dominant role is 
certainly not played by psychoacoustics. 
Audiophilia is therefore not a purely economic issue, not 
even an exclusively auditive one. Marc Perlman, in his 
analysis regarding the sociocultural implications of the 
phenomenon, describes this community in the following 
terms: heterogeneous, made up of mainly white male 
college graduates, with an income above average, about 
half of whom work in a related or technical field (2004, 
789). He also points out that this is a segment with a 
particular value orientation, in which, along with the 
technical interest, the passion for music plays a defining 
role. His description as an attitudinal model suggests the 
presence of some elitism: “By conceiving of audio 
equipment as a conduit for the absolute sound, 
audiophiles define a standard of technical excellence that 
is also a standard of human excellence. In order to 
evaluate equipment, decide what to buy, and appreciate 
one’s purchases, the audiophile must be able to hear the 
superior fidelity of superior components.” (Perlman, 
2004, 789) 
His reasoning is based on the comparative analysis of 
objective and subjective aspects, pointing to an important 
paradox: “The plurality of ultimate values in audiophilia 
– the coexistence of accuracy and musicality – is 
unproblematic in the human realm. It is easy to reconcile 
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conciliem aceste valori într-o imagine compusă a 
audiofilului ideal, o persoană cu un auz deosebit de 
sensibil, care este totuși capabilă să-și direcționeze 
atenția către mesajul emoțional al muzicii, mai degrabă 
decât spre calitatea reproducerii sunetului. Însă prin 
conferirea unui substrat tehnologic pentru muzicalitate, 
audiofilia cochetează cu un paradox. Căci nu este deloc 
clar cum poate muzicalitatea să fie o virtute preeminentă 
a echipamentelor audio fără să concureze cu acuratețea.” 
(Perlman, 2004, 791) Autorul consideră că tocmai acest 
paradox este forța motrice a confruntării îndreptate spre 
obținerea supremației asupra domeniului audio, pe care o 
formulează în două metafore opuse: pe de o parte în 
autoritatea auzului („golden earism“), iar pe de alta în cea 
a măsurătorii („meter readism“). 
Însă atașamentul emoțional izvorât din muzica mediată 
tehnic, catalogat de Perlman ca un fel de refugiu final al 
audiofililor în dezbaterea asupra fidelității purtată cu 
parametrii tehnici, este în sine un fenomen complex. Cu 
greu putem simplifica audierea muzicii la alternativele 
dintre cufundarea totală și perspectiva analitică, ele 
desemnând mai degrabă niște puncte de hotar. 
Este cert că, în lanțul existențial al muzicii, receptarea 
comportă cea mai mare doză de subiectivitate, cu toate că 
există și în acest sens anumite legități mai mult sau mai 
puțin exacte, nemaivorbind de celelalte aspecte definite 
generic în conceptul de cultură auditivă, care la rândul ei 
poate fi dezvoltată. 
Se poate afirma în general că, spre deosebire de 
produsele audio de masă, sistemele high-end oferă o 
experiență acustică ce valorifică mai mult particularitățile 
psihoacustice ale omului, iar după propria mea experiență 
nivelul redus al zgomotului și sonoritatea echilibrată, 
transparentă este mai puțin obositoare pentru creier. Cu 
alte cuvinte iese mai mult în evidență aspectul calitativ, 
decât cel cantitativ al audiției. Aceste considerente capătă 
o importanță sporită mai ales dacă luăm în considerare că 
proprietățile fiziologice ale receptării nu sunt constante în 
timp. De pildă, odată cu înaintarea în vârstă se produce o 
deteriorare treptată a sensibilității în special la frecvențele 
înalte, accentuată de expunerea auzului la intensități 
sonore mari (îndeosebi în cazul utilizării dopurilor 
muzicale de ureche). 
În același timp, similar iluziilor optice, auzul comportă o 
anumită doză de inerție. De pildă, ordinea audierii unor 
înregistrări diferite sub aspectul timbralității poate afecta 
aprecierea „reală“ a acestor caracteristici (Újházy, 2014, 
28-29), după cum schimbarea nivelului de intensitate, 
chiar și în cazul aceleiași înregistrări și aparaturi de 
redare, se poate traduce subiectiv în impresii diferite cu 
privire la calitate. Scepticii solicită tocmai din asemenea 
motive realizarea unor teste comparative de tip blind, 
tocmai pentru a elimina din aceste aprecieri efectul 
placebo bine cunoscut din medicină. 
Nu în ultimul rând, senzația subiectivă a calității sonore 
poate fi condiționată de experiența auditivă anterioară. 
Muzical vorbind, creația cultă sau jazz-ul este de regulă 
incomparabil mai complexă față de cea pop-rock, ceea ce 
favorizează formarea unei percepții mai nuanțate asupra 
fenomenului sonor, contribuind la creșterea 
rafinamentului auditiv și a inteligenței muzicale. Neavând 
la dispoziție teste în acest sens, putem doar asuma ca în 
rândul iubitorilor de muzică cultă rolul calității tehnice să 
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these values in a composite picture of the ideal 
audiophile, a person with exquisitely sensitive ears who 
is nevertheless able to direct his attention to the music’s 
emotional message rather than the quality of sound 
reproduction. But by positing a technological substrate 
for musicality, audiophilia flirts with paradox. For it is 
not at all clear how musicality can be a preeminent virtue 
of audio equipment without competing with accuracy.” 
(Perlman, 2004, 791) The author considers that this 
paradox is the driving force of the confrontation to obtain 
the supremacy over the audio field, which he formulates 
in two opposite metaphors: on the one hand in the 
authority of hearing (“golden earism”), and on the other 
in that of measurement (“meter readism”). 
But the emotional attachment aroused by technically 
mediated music, categorized by Perlman as a kind of 
final refuge for audiophiles in the debate over fidelity 
with technical parameters, is in itself a complex 
phenomenon. It is difficult to simplify the music down to 
listening to the alternatives between total immersion and 
the analytical perspective, as these designate rather some 
extreme milestones. 
It is certain that in the existential chain of music, 
reception involves the highest dose of subjectivity, 
although in this sense too there are certain more or less 
exact principles, not to mention the other aspects defined 
generically in the concept of auditory culture, which in its 
turn can be developed. 
Generally speaking, unlike mass audio products, high-
end systems offer an acoustic experience that makes 
more use of human psychoacoustic features, and in my 
own experience the low noise level and the balanced, 
transparent sound is less tiring for the brain. In other 
words, the qualitative aspect stands out more than the 
quantitative aspect of the audition. These considerations 
become more important especially if we take into account 
that the physiological properties of the listening are not 
constant over time. For example, with age there is a 
gradual deterioration of sensitivity, especially regarding 
the high frequencies, accentuated by the exposure of 
hearing to high levels of sound intensity (especially by 
using earplugs for music). 
At the same time, similar to the optical illusions, hearing 
involves a certain dose of inertia. For example, the order 
of listening to recordings that differ in terms of timbre 
may affect the “real” appreciation of these characteristics 
(Újházy, 2014, 28-29), as the change in intensity level, 
even in the case of the same recording and playback 
devices, can be translated subjectively into different 
impressions about quality. For these very reasons, 
sceptics call for blind comparative tests to eliminate the 
placebo effect that is only too well-known in the medical 
field. 
Finally, the subjective sensation of sound quality can be 
conditioned by the previous auditory experience. 
Musically speaking, art music and jazz are usually 
incomparably more complex than pop-rock, which 
favours the development of a more nuanced perception of 
the sound phenomenon, contributing to the increase of 
auditory refinement and musical intelligence. Having no 
tests in this regard, we can only assume that among the 
art music lovers the role of the technical quality is 
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fie unul mai redus în producerea impresiei generale, sursa 
plăcerii fiind mai curând furnizată de muzica însăși și/sau 
de interpretare. 

CONCLUZII 
Deși abordarea științifică a audiofiliei poate contribui la o 
mai bună înțelegere a fenomenului, inclusiv pentru 
melomanii ce doresc să investească în produse high-end, 
experiența auditivă – conform dezideratului general 
prezentat anterior – contează mai mult în acest sens. 
Având o anumită experiență în domeniu, am o oarecare 
rezervă în privința excesului de orice natură prezent în 
sfera acestui segment al pieței audio. Spre deosebire de 
cultul aproape religios manifestat pentru sistemele 
electroacustice de categoria premium, prețuiesc mai mult 
calitatea înregistrărilor și, desigur, înainte de toate, 
muzica în sine. Cu toate acestea, admit că trăirea auditivă 
furnizată de aceste mijloace este fundamental diferită față 
de produsele de masă. Tot așa cum înregistrarea este un 
element complementar al audiției vii, aparaturile 
audiofile pot contribui la evidențierea substanțială a 
calităților muzicii înregistrate. 
Statutul de audiofil nu este deloc o condiție a existenței 
de muzician, după cum nici a celei de meloman. Nu 
îmbunătățește nici performanțele muzicale și nu 
intensifică neapărat devotamentul nostru pentru audiție. 
Și totuși există în cercul meu de cunoștințe nenumărați 
profesioniști – inclusiv cei care activează în domeniul 
muzicii culte – care investesc cu predilecție în aparaturi 
sofisticate, și își găsesc plăcerea în ele. Mulți iubitori de 
muzică sunt în același timp și audiofili, iar unii audiofili 
prețuiesc probabil mai mult aparaturile lor alese cu mare 
precauție, decât muzica în sine. 
Un aspect intrinsec al receptării muzicii culte din zilele 
noastre este și străduința firească a omului de a asigura 
condiții optime pentru aceste momente mai mult sau mai 
puțin privilegiate. Printre ele se numără de pildă 
obținerea unui loc favorabil în spațiul auditoriului, fie 
pentru o mai bună perspectivă vizuală și/sau auditivă, și 
mai ales trăirea evenimentului într-un anturaj silențios. 
Cea din urmă condiție pare a fi parte integrantă a culturii 
noastre de concert, manifestată fie din partea 
proiectanților unor asemenea spații, fie datorită normelor 
de comportare statornicite, ce presupun din partea 
publicului o atitudine respectuoasă și liniștită (poate cu 
excepția spectacolelor de operă), rămășițe ale tradiției de 
divinizare a artei muzicale din secolul al XIX-lea. 
Dincolo și poate pe deasupra, există o dorință firească de 
a asculta o muzică de calitate, pe cât posibil în 
interpretarea unor artiști de seamă și în teatre de concert 
cu proprietăți acustice adecvate. Acestea însă, mai ales 
într-un sens cumulativ, sunt accesibile cu precădere doar 
în cele mai mari centre culturale. 
O dată cu răspândirea pe scară largă a tehnologiei audio 
avansate se statornicește din ce în ce mai mult modelul 
audiției cu precădere solitare, dirijat deseori de ideea 
falsă că aparaturile scumpe, nivelul calitativ superior al 
redării poate deveni un substitut al experienței vii. Nici 
pe departe. Este cert însă că evenimentele globale din 
ultimul an, ce au afectat din plin inclusiv viața de concert, 
plasează această dilemă într-un context diferit. Or în acest 
sens, atitudinea oferită de audiofilie, chiar și în condițiile 
unui compromis calitate-preț, poate deveni, dacă nu mai 
mult, măcar un factor de consolare. 
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probably lower in producing the overall impression, the 
source of pleasure being provided by the music itself and 
/ or the performance. 

CONCLUSIONS 
Although the scientific approach to audiophilia may 
contribute to a better understanding of the phenomenon, 
including for music lovers who want to invest in high-
end products, the auditory experience – according to the 
general goal presented above – matters more in this 
regard. Having some experience in the field, I have some 
reservations about the excess of any kind that exists in 
the sphere of this segment of the audio market. Unlike the 
almost religious cult manifested for the premium level 
electroacoustic systems, I value more the quality of the 
recordings and of course, first of all, the music itself. 
However, I admit that the auditory experience provided 
by these means is fundamentally different from that of 
the mass products. Just as recording is a complementary 
element of live listening, audiophile devices can help to 
highlight substantially the qualities of recorded music. 
The audiophile status is not at all a condition of being a 
musician, nor a music lover. It does not improve musical 
performance either and does not necessarily intensify our 
dedication to listening. And yet there are countless 
professionals in my circle of acquaintances – including 
those who work in the field of art music – who invest 
primarily in sophisticated devices and find pleasure in 
them. Many music lovers are also audiophiles, and some 
audiophiles probably value their carefully chosen devices 
more than the music itself. 
An intrinsic aspect of the reception of art music today is 
the natural effort to ensure the best possible conditions 
for these more or less privileged moments. These include, 
for example, obtaining a favorable place in the audience 
space, either for a better visual and / or auditory 
perspective, and especially experiencing the event in a 
silent entourage. 
The latter condition seems to be an integral part of our 
concert culture, assumed either by the designers of such 
spaces or by the established rules of conduct, which 
require a respectful and calm attitude of the public 
(perhaps with the exception of opera performances), 
remnants of the tradition of deifying the art of music back 
in the 19th century. Beyond and perhaps above that, there 
is a natural desire to listen to quality music, as much as 
possible performed by notable artists and in concert halls 
with appropriate acoustic properties. However, these are, 
especially in a cumulative sense, mainly accessible only 
in the largest cultural centers. 
With the widespread use of advanced audio technology, 
the solitary audition model is becoming more and more 
established, often driven by the false idea that the 
expensive equipment, the higher quality of the playback 
could be a possible substitute for the live experience. Not 
at all. It is certain, however, that the global events of the 
last year, which have greatly affected the concert life, 
place this dilemma in a different context. Or in this sense, 
the attitude offered by audiophilia, even in the conditions 
of a quality-price compromise, may become, if not more, 
at least a consolation factor. 
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